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1 Innledning 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Narvik 
kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for E6 Sjømannskirka – Ornes og 
Kongens gate Narvik. Etter avtale med Narvik kommune framstilles ett felles planforslag for 
reguleringsplanene E6 Sjømannskirka – Ornes og Kongens gate Narvik, med én felles 
planbeskrivelse.   
 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av Kommunedelplan E6 Sjømannskirka – Ornes, som 
ble vedtatt 30.05.2013, med endringer framkommet gjennom merknadsbehandlingen. 
Kommunedelplanen danner grunnlag for videre detaljregulering. Statens vegvesen og Narvik 
kommune har i reguleringsplanarbeidet fulgt opp vedtak fra Narvik bystyre 27. september 
2012 i sak 096/12, om tiltak i og rundt Kongens gate.  
Planarbeidet ble organisert i to planprosesser, reguleringsplan E6 Sjømannskirka – Ornes, og 
reguleringsplan Kongens gate Narvik. Dette skyldes at tunnelen og Kongens gate er vesentlig 
forskjellig med hensyn til innhold, prosjektutfordringer og fagområder. 
Varsel om oppstart av regulering har derav kommet på ulike tidspunkt, og har i henhold til 
Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 vært sendt berørte grunneiere og annonsert i avisa Fremover, 
på www.vegvesen.no/Europaveg/e6sjomannskirkaornes og Narvik kommunes nettsider.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering E6 Sjømannskirka – Ornes ble annonsert 
og sendt til grunneiere, andre berørte og offentlige instanser 5 mai 2014. 
Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Kongens gate Narvik ble annonsert og 
sendt til grunneiere, andre berørte og offentlige instanser 11 mars 2015. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10 la Narvik kommune ved Komité for Plan og 
Næring, planforslaget til høring og offentlig ettersyn i perioden 1. juli – 10 september 2016. 
 
Statens vegvesen har hatt ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling og 
justering etter høringsperioden.  
 
Justert planforslag består av planbestemmelser, plankart, planbeskrivelse og formingsveileder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen:  
Planleggingsleder Thore Jensen, tlf. 91793391, e‐post: thore.jensen@vegvesen.no 
 
Kontaktperson i Narvik kommune:  
Ingrid Sværd Pedersen, tlf. 76913512, e‐post: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og bygningslovens § 
12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til 
Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
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Prosjektgruppa som har stått for utarbeidelse av planforslaget består av interne og eksterne 
fagpersoner fra prosjektorganisasjonen for E6 Sjømannskirka – Ornes (Narviktunnelen) og 
Kongens gate Narvik, med involvering av en rekke fagpersoner internt, eksternt og i 
samarbeid med Narvik kommune, Nordland Fylkeskommune og Jernbaneverket. 
 
Navn  Funksjon/fagområde 
Prosjektgruppe Statens vegvesen 
Stein Johnny Johansen Prosjekteier, Avdelingsdirektør Prosjektavdelingen 
Einar Karlsen Prosjektleder 
Hans Jack Arntzen Prosjekt Hålogalandsbrua 
Thore Jensen Planleggingsleder 
Marius Raunholm Vegplanlegger 
Erik Axel Haagensen Landskapsplanlegger 
Jan Steve Johansen Konstruksjoner, bruer 
Arild Sleipnes Geoteknikk 
Kyrre Rystad Grunnerverv 
Guttorm Evensen Grunnerverv 
Marte Beate Øiesvold Geolog, region Nord 
Edvard Iversen Geolog, Vegdirektoratet 
Gunnar Aamodt Andersen Vegteknologi, region Nord 
Vidar Elenjord Elektro, region Nord 
Fagstøtte internt i Statens vegvesen: 
Elin Holte Utnes Fagområde reguleringsplaner, Midtre Hålogaland 
Hilde Heitmann Fagområde kollektivtransport, Midtre Hålogaland 
Helga Elisabet Instanes Fagområde sykkel, Midtre Hålogaland 
Linda Alise Grønning Regional fagkoordinator for kollektiv og universell utforming 
Henrik Wildenschild Prosessleder risikoanalyse/Hazid-samling i prosjektet 
Kenneth Fox Fagansvarlig trafikksikkerhetsrevisjon i prosjektet Kongens gate 
Trond Harborg Fagansvarlig trafikksikkerhetsrevisjon i prosjektet Narviktunnelen 
Gunnar Stiberg Fraviksbehandling 
Pål Jøran Digernes Trafikkanalyser og kapasitetsberegninger 
Hans Richardsen Transportmodeller og trafikkberegninger 
Olav Korsaksel Prosessleder for gjennomføring av Anslag 4.0 
SWECO, Konsulent i prosjektet Kongens gate og for deler av prosjektet Narviktunnelen 
Margrete Dahl Oppdragsleder 
Idar Heimdal Oppdragsleder 
Eirik Djupvik Koordinator reguleringsplan 
Daniel Åkervik Ulstein Ass. Oppdragsleder, koordinator teknisk plan 
Vidar Hardersen Modellansvarlig 
Eli Guneriussen Reguleringsplan, KS 
Kjartan Kristoffersen QA, ROS-analyser 
Ellen Winje Melander Fagansvarlig prosess 
Zsuzsanna Olofsson Fagansvarlig trafikk 
Bjørn Bostad Fagansvarlig veg 
Cecilie Kure Fagansvarlig LARK 
Henrik Mangård Fagansvarlig belysning 
Pål Szilvay Fagansvarlig støy 

Ronny Dahl Reguleringsplan, plankart 
Signe Moland G/S-veger 
Ingrid Wendelbo Landskapsarkitekt Narvik Torv 
Ida S. Harildstad Universell utforming 
Wichada Treepoonpon Landskapsarkitekt Formingsveileder 
Klaus Wirtz Polar Landskap, Landskapsarkitekt, Minnepark Kullagertomta 
Amund Geicke Forprosjekt konstruksjoner  
Alvdis Hardeng Forprosjekt konstruksjoner 
Andreas Bratlie Forprosjekt konstruksjoner 
Birgitte Rodum Landskapsarkitekt 
Harald Sverre Arntzen Geoteknikk 
Julian Casanovas Vegplanlegging 
Tore Sandbakk Støyberegninger 
Narvik kommune 
Trond Solberg Enhetsleder Veg og park 
Sigbjørn Normann Overingeniør, Veg og park 
Anita Ravn Forvaltning og drift av offentlige parkarealer og parkanlegg 
Kjell Kjetil Dalelv Fagansvarlig parkering, Parkeringskontoret 
Marianne Dobak Kvensjø Enhetsleder Areal og samfunnsutvikling 
Anne Elisabeth Evensen Fagansvarlig for plan og byggesaker, Areal og samfunnsutvikling 
Ingrid Sværd Pedersen Arealplanlegger, kontakt mellom prosjektet og Narvik kommune 
Hilde Degerstrøm Areal og samfunnsutvikling 
Kurt Mathisen Fagansvarlig kart, reguleringsplaner, SOSI. Areal og samfunnsutvikling 
Leif Framnes Narvik VAR KF 
Åse Soleng Narvik VAR KF 
Jernbaneverket, samarbeid om konstruksjoner, plan, grunnboringer og seismiske undersøkelser 
Thor Brækkan Områdedirektør Jernbaneverket, Område Nord 
Egil Sverre Eilivsen Lokal forvaltning 
Finn Herje Jernbaneverket, uttalelser til planer, deltakelse på workshops her 
Trond Hermansen Prosjektleder JBV område Nord 
Per Øyvind Mohus Prosjektavdeling område Nord 
Stein Hugo Steffensen Prosjektavdeling område Nord 
Jørn Pettersen Jernbaneverket, Narvik 
Tor Gunnar Pedersen Jernbaneverket, Narvik 
Trude Johnsen Jernbaneverket, Narvik 
Eksterne deltakere 
Ulf Elstad Politiet, deltakelse ved Hazid-samling, ROS K.gt og Narviktunnelen 
Edvard Dahl Enhetsleder Ofoten Brann IKS, delt. Hazid/ROS K.gt og narviktunnelen 
Børre Berglund Ambulansetjenesten, delt. Hazid/ROS K.gt og Narviktunnelen 
Bengt Peder Berntsen Layout og trykk av hefter 
Siv Simonsen Layout og trykk av hefter 
Nordland Fylkeskommune 
Bjørnar Klausen Rådgiver samferdsel 
Steinar Randby Rådgiver samferdsel 
Arne Vikki Rådgiver samferdsel 
Cominor 
Ivar Morten Eriksen Cominor, deltaker på kollektiv workshop 
Lars Eirik Skaanevik Cominor, deltaker på kollektiv workshop 
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2 Bakgrunn for planforslaget 

2.1 Planområdet 

 
E6 Narviktunnelen og Kongens gate utgjør et betydelig område i sentrum av Narvik. Kartet under viser det samlede omfanget av begge planområder, som strekker seg fra indre havn i Narvik til 
krysset E6/Teknologiveien. Arealet inkluderer foruten tunnelen med portalområdene i sør og nord, hele Kongens gate og torvet i sentrum, Rombaksveien med deler av Bjørnsons vei, 
Sleggesvingen, Verkstedbakken, Havnegata, Administrasjonsveien og arealer til midlertidig veg i anleggsfasen. Nærmere beskrivelser av planområdet framgår av kart, tegninger og illustrasjoner 
som følger planforslaget som vedlegg.  
 

 
Oversiktsbilde av planområdets beliggenhet 
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Planområdene for Narviktunnelen med røde linjer og planområdet for Kongens gate med blå linjer, som fulgte varsel om oppstart av planarbeidene
  
Planområdet som omfattes av reguleringene og lå til grunn for varsel om oppstart av planarbeid, er angitt med blå og røde linjer på kartet over. Reguleringen innebærer omlegging av dagens E6, 
fra å gå gjennom Narvik sentrum til å gå i tunnel fra Sjømannskirka til kryss ved E6/Hamsuns veg, samt oppgradering av vegstrekning videre til og med krysset E6/Teknologibyen.   
 
Blå linje definerer planområdet for Narviktunnelen/detaljreguleringsplan E6 Sjømannskirka – Ornes, som inkluderer ca 460 meter veg fra krysset Hamsuns veg/E6 til krysset Teknologiveien/E6. 
Planområdet ble i planfasen utvidet til å omfatte denne vegstrekningen, samt nødvendig areal ved Administrasjonsveien og Hagebakken, til formål midlertidig adkomstveg i anleggsfasen, for 
boligblokk, øyeklinikk og Ofoten museum. 
 
Rød linje markerer planområdet for reguleringen av Kongens gate Narvik, med utvidelse som omfatter Havnegata og området Kullhagen, der det skal etableres en minnepark som erstatningsareal 
for minnesmerket som i dag står i Valhallaparken.  
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2.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik

Planforslaget utarbeides som en direkte oppfølging av Kommunedelplan (KDP) E6 
Sjømannskirka – Ornes, som ble vedtatt 30.05.2013, med endringer framkommet gjennom 
merknadsbehandlingen. Samtidig skal reguleringsplanarbeidet følge opp vedtak fra Narvik 
bystyre 27. september 2012 i sak 096/12, om tiltak i og rundt Kongens gate. 
Kommunedelplanen og vedtaket fra 2012 danner med dette grunnlaget for Statens vegvesens 
to prosjektbestillinger for hhv detaljregulering E6 Sjømannskirka – Ornes og detaljregulering 
Kongens gate Narvik, som er utarbeidet av prosjekteier Stein Johnny Johansen på oppdrag av 
regionvegsjef Torbjørn Naimak. Prosjektbestillingene er fulgt opp med organisering opp mot 
prosjektet Hålogalandsbrua, med prosjektleder Einar Karlsen og planleggingsleder Thore 
Jensen.   
 
Kommunedelplanens grunnlag baserer seg på en mangeårig diskusjonen om en alternativ 
trasé til dagens E6 gjennom Narvik sentrum. Stor trafikkbelastning forårsaker støv, støy og 
trafikkfare. Vegen er stamveg og hovedveg for innfart og gjennomgangstrafikk. 
Trafikkberegninger fra 2008 påviser at ved å beholde dagens vegnett samtidig som at 
trafikken øker som forventet frem til 2036, vil det bli fullt sammenbrudd i stort sett hele 
hovedvegnettet i Narvik sentrum. 
 
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. Samtidig har den sterke veksten i godstransporten gjennom byens sentrum økt 
behovet for å finne et omkjøringsalternativ. 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. 
 

 2.3 Målsettinger for planforslaget 

Hovedformål med ny E6 gjennom Narvik er beskrevet slik: «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.» 
Med utgangspunkt i KDP, hovedformålet, planprosessen for Narviktunnelen og Kongens gate, 
og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, ble 
tilhørende prosjektmål tidlig definert. Statlige planretningslinjer skal sikre god steds- og 

byutvikling, effektivisere og redusere transport, fremme helse, miljø og livskvalitet og gi god 
trafikksikkerhet.  
 
Prosjektmål for Narviktunnelen og Kongens gate 
 
• Redusere biltrafikken gjennom sentrum 
• Kongens gate skal fungere som omkjøringsveg ved stengning av tunnelen  
• Minnesmerket i Valhallaparken skal flyttes til annet egnet sted 
• Etablere gjennomgående gang- og sykkelløsninger 
• Tilrettelegge for økt kollektivtransport 
• Finne løsninger som er trygge for alle trafikanter 
• Redusere trafikk gjennom sentrum samtidig som framkommelighet for tyngre kjøretøyer 

opprettholdes 
• Fremme miljøgatetiltak som gir bedre trafikksikkerhet og bedre forhold for syklende og 

gående 
• Finne gode løsninger for parkering og varelevering som samtidig reduserer 

trafikkbelastningen i sentrum 
• Forbedre arkitektoniske kvaliteter og gi stedsutvikling 
• Skape helhetlig utforming av torgområdet 
• Ny adkomst fra Havnegata til verkstedområdet 
• Løsning for omlegging av Sleggesvingen 
• Sørge for trafikksikre adkomstveger for eiendommer ved Rombaksveien 
• Avklare bruk av steinmasser fra tunnel 
• Regulere strekningen fra kryss E6/Hamsuns vei til reguleringsplan for Hålogalandsbrua 

 
 

Planbeskrivelsen vil i de påfølgende kapitler vise hvordan planarbeidet har rettet seg mot 
hovedmål og prosjektmål. Prosjektmålene knyttes sømløst mellom Narviktunnelen og 
Kongens gate, som utfyller hverandre med hensyn på prosjektets hovedmålsetting.   
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2.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

 
Planforslaget vil ikke utløse krav om KU i henhold til gjeldende forskrift fra 1.1.2015. 
Planforslaget er i tråd med Kommunedelplan E6 Sjømannskirka – Ornes, vedtatt 30.05.2013. 
Planen danner grunnlag for videre detaljregulering av E6 Sjømannskirka – Ornes, dette ble 
avklart i møte med Narvik kommune 10.03.2015. 
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3 Planprosess og medvirkning 
 
Planprosessen for Narviktunnelen kom tidligere i gang enn for Kongens gate Narvik, og det 
ble etter varsel om oppstart 5 mai 2014 gjennomført informasjonsmøte for Narviktunnelen i 
bystyresalen i Narvik Rådhus, 27 mai 2014. Detaljregulering for Kongensgate ble oppstart 
varslet 11 mars 2015. 
 
 
Workshop / idedugnad 
 
Prosessen for Narviktunnelen og Kongens gate er forskjellige i innhold men innbyrdes 
avhengige av hverandre. Den påfølgende planprosessen for Kongens gate inneholder flere 
elementer og mer komplekse problemstillinger. Derav har Prosjektet Kongens gate vært 
gjennom en mer omfattende prosess med medvirkning og utarbeiding av løsningsalternativer, 
som kompletterer og samvirker med prosessen og medvirkningen for Narviktunnelen. Det ble 
gjennomført en større medvirkningsprosess bestående av totalt 6 workshops fordelt på to 
runder, i mars og mai 2015 med egne møter for befolkningen, politikere og faglig personell, i 
tillegg til egne møter med næringsliv og berørte grunneiere.  
 
1. runde:  24, 25 og 26 mars 2015, 18.00 – 21.00 
2. runde:  19, 20 og 21 mai 2015, 18.00 – 21.00 
 
Møtene ble gjennomført med mulighet for å gi innspill og tilbakemeldinger. Vi inviterte til 
diskusjoner i mindre grupper og felles gjennomgang i plenum. Fra Statens vegvesen og 
konsulent Sweco deltok prosjektledelsen, byplanleggere, landskapsarkitekter, trafikkspesialist 
og rådgivere på gang- og sykkelforbindelser og universell utforming. Deltakerne delte sine 
synspunkter, erfaringer og kunnskap om hvordan man ønsker at Narvik sentrum skal bli i 
fremtiden og hvordan målet om redusert trafikk i sentrum og flere gående og syklende skal 
oppnås. Alle innspillene har beriket prosessen for å finne frem til det beste grepet for et 
fremtidig Narvik sentrum. Innspillene fra første og andre workshoprunde er samlet i egne 
dokument som er tilgjengelige som vedlegg. 
 

 
Deltakere på workshop 2015 

 
Møtene 26 mars og 21 mai 2015 var fagmøter for fagpersoner i prosjektet, med deltakelse fra 
Narvik kommune, Nordland Fylkeskommune, Jernbaneverket, Sweco og Statens vegvesen. Alle 
møter fant sted ved prosjektkontoret Hålogalandsbrua. 
 
Kollektiv workshop 
 
Prosjektet er koordinert mot et pågående samarbeid med kollektivplan for Narvik, mellom 
Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Narvik kommune. Det ble gjennomført en 
egen kollektiv workshop 27.10.2015 med målsettingen å sikre felles forståelse av 
rammebetingelser, finne muligheter og utfordringer for nye rutealternativer og finne løsninger 
for knutepunkt i Kongens gate.  
 
 
Åpne informasjonsmøter 
 
 27 mai 2014: Åpent informasjonsmøte E6 Sjømannskirka – Ornes, Narviktunnelen 
 Det ble gjennomført et åpent informasjonsmøte 8 desember 2015 kl 18.00 – 20.00, for 

Narviktunnelen og Kongens gate. 
 Ved informasjonsmøte 17 mars 2016 for vegprosjektene E6 Stormyra – Bjerkvik og E6 

Kontrollstasjon Stormyra, ble det informert om status for Narviktunnelen og Kongens gate.  
 Statens vegvesen har deltatt på flere konferanser og møter der det er informert om 

Narviktunnelen og Kongens gate 
 
Utstilling Ofoten museum 
 
Ved Ofoten museum har Statens vegvesen i samarbeid med Sweco og Nortrykk laget 
utstillingen «Tidenes samferdselssatsing i Narvik», som åpnet til Vinterfestuka 2016. 
Utstillingen vil bli stående inntil videre og vil bli komplettert med informasjonsvideo. 
 
 
Øvrig dialog 
 
Nordland fylkeskommune og Narvik kommune er involvert via kollektivplanarbeidet. 
 
Statens vegvesen Midtre Hålogaland har i planarbeidet hatt oppdateringsmøter hver 14 dag 
gjennom hele planarbeidet, med prosjektledelsen.  
 
Veg og park ved Narvik kommune har deltatt i planleggingen av kommunale veger. 
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4 Rammer og premisser for planarbeidet 

4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringens forventninger til effektiv og bærekraftig planlegging utarbeidet av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet vedtatt 12. juni 2015, ligger til grunn for statlige 
myndigheters planlegging. Dokumentet omtaler satsing på effektive transportsystem, 
trafikksikkerhet og miljøvennlig transport. For by- og tettstedsområdene omtales særlig 
behovet for investeringer i kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og 
transportplanlegging skal redusere transportbehovet, styrke miljøvennlig transport, gi levende 
sentrum, og øke attraktivitet og konkurransekraft. God tilrettelegging for gående og syklende 
beskrives som viktig for å gi økt aktivitet i sentrum. Kommunene og privat næringsliv 
oppfordres til å samarbeide om sentrumsutviklingen. 
 
Dokumentet framhever urbane og grønne kvaliteter, attraktive byrom, møteplasser og 
utearealer, god arkitektur, historiske bygninger og bymiljøer som bidrag til stedsidentitet og 
positive opplevelser av sentrum. Tilrettelegging for fysisk aktivitet skal forebygge, utsette eller 
lindre kroniske sykdommer. Gjennom planleggingen skal det legges gode rammer for en 
sunnere livsstil med økt aktivitet for alle grupper i befolkningen. Kommunene kan bidra til økt 
fysisk aktivitet gjennom å gjøre det mulig for befolkningen å sykle og gå mer i dagliglivet, og 
ved å sikre god tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv for både barn, 
unge og voksne. Områdene for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv bør være tilgjengelige 
uten bruk av bil. Universell utforming skal legges til grunn i planleggingen for å gjøre 
samfunnet tilgjengelig for alle, og for å forhindre diskriminering av enkelte grupper. 
 
De nasjonale forventningene som er omtalt er svært aktuelle for innholdet og kvalitetene i 
prosjektet Narviktunnelen og Kongens gate Narvik. I planområdet er det stort potensial for 
måloppnåelse i forhold til omtalte nasjonale forventinger til samordnet planlegging.  
 
Planarbeidet med Narviktunnelen og Kongens gate Narvik har betydelig samordning mellom 
Nordland fylkeskommunes kollektivplan for Narvik, Jernbaneverkets hovedplan for Narvik 
stasjon som strekker seg fra Narvik kirkegård til Sjøbakken og plan for sammenhengende 
sykkelvegnett. Kollektive løsninger er ved kreative og samordnede prosesser identifisert og 
tatt inn i planforslaget. Jernbaneverket har et omfattende planarbeid på gang for endring av 
sporplan, etablering av dobbeltspor og konstruksjoner i tilknytning til jernbanen. Prosjektet 
Narviktunnelen og Kongens gate Narvik medfører tunnel under jernbanespor og kompliserte 
brokonstruksjoner over jernbanen. Planarbeidet har inkludert egne forprosjekt med 
arbeidsgruppe bestående av nøkkelpersonell fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og 
konsulent Sweco. Detaljplanleggingen identifiserer arealer med overlappende interesser 
mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen, som ivaretas gjennom bestemmelser og 
samordnet prosjektering i byggeplanfasen. Det kan oppstå situasjoner der Jernbaneverket vil 

realisere deler av fundamentering, grunnforsterkning, konstruksjoner eller forstøtninger i 
fellesområder. Planforslaget tar hensyn til arealbehovet for etablering av infrastruktur for 
Jernbaneverket. Formålene og bestemmelser i planforslaget som nå legges fram ivaretar 
muligheten for samordning. 
 

4.2 Nasjonal transportplan 

Prosjektet E6 Sjømannskirka – Ornes med miljøtiltak i og rundt Kongens gate var omtalt i NTP 
2010 – 2019, men tatt ut av NTP 2014 – 2023.  Prosjektet er omtalt som del av hovedkorridor 
E6 Narvik til Bjerkvik i Joint Barents Transport Plan, 6b i NTP grunnlagsdokument 12 mai 
2016. Prosjektet planlegges med sikte på å kunne inngå i en delvis bompengefinansiert pakke 
for vegprosjekt i Narvik. Det arbeides med å få inn planforslaget og bypakke Narvik i Nasjonal 
transportplan, som fastsettes sommeren 2017. 
 

4.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene er i samsvar med 
samarbeidet og koordineringen med Jernbaneverket, Nordland fylkeskommune og Narvik 
kommune, i planarbeidet for Narviktunnelen og Kongens gate Narvik.  
 

4.4 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen  

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
Planarbeidet har hatt fokus på fysisk utforming for arealer og anlegg som skal brukes av barn 
og unge, slik at sikring mot støy, trafikkfare og annen helsefare ivaretas. Planforslaget 
inneholder en sammenhengende sykkelveg med fortau fra Sjømannskirka til Hamsuns vei, 
med arm mot skolegården parken ungdomsskole. Løsningen sykkelveg med fortau som ligger 
separert fra kjøreveg, er valgt av hensyn til at flere aldersgrupper skal føle trygghet ved bruk 
av sykkel i sentrum. Planforslaget inneholder flere lekeplasser som skjermes fra kjøreveger, 
som eksempelvis en lekeplass bak støyskjerm i Rombaksveien og ved nyetablert minnepark i 
Kullagertomta, som er erstatningsareal for minnesmerkene i Valhallaparken. 
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4.5 T-1442/2012 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder som 
veganlegg. Retningslinjen ligger til grunn for kommunene, regionale myndigheter og berørte 
statlige etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 
Gjennom å synliggjøre områder med potensielle støyproblemer skal det bevisstgjøres at 
spesielle hensyn til støy kan være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et 
viktig element i retningslinjen.  
 
Planarbeidet for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik har i tråd med retningslinjene 
gjennomført støyberegninger og støysonekart for E6, Kongens gate og Havnegata. Resultatet 
av støyberegninger og støysonekart skal brukes som grunnlag for gjennomføring av 
støyskjermingstiltak i byggefasen, dette må ses i sammenheng med tiltak som Statens 
vegvesen tidligere har utført i Narvik sentrum. 
 

4.6 NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar 

I forbindelse med utarbeiding av arealplaner, skal det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
I denne analysen skal blant annet risikoen for flomskader og rasfare vurderes. Planarbeidet for 
Narviktunnelen og Kongens gate Narvik har gjennomført en omfattende ROS/Hazid-analyse 
der flom og skredfare er tema og er vurdert. Hensynet til Taraldsvikelva ved Narvik kirkegård 
danner bakgrunn for temaet i planen for Narviktunnelen. 
 

4.7 Nasjonal sykkelstrategi 

Statens vegvesen har et ansvar for å følge opp den Nasjonale sykkelstrategien, som definerer 
at det skal være attraktivt å sykle for alle. Tre delmål er skissert:  
 
 Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser  
 Sykkeltrafikken skal dobles i byer og tettsteder  
 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen  
  
Videre sier strategien at økt sykling med dagens utforming av vegnettet kan medføre flere 
ulykker. 0-visjonen for trafikksikkerhet legges til grunn for arbeidet med å øke 
sykkeltrafikken, og tiltak for å bedre sikkerhet for syklister skal inkluderes i vegvesenets 
generelle trafikksikkerhetsarbeid.  
 
Vegvesenet har i den sammenheng fått et utvidet ansvar for sykkeltrafikken og skal være 
pådriver for økt sykkelbruk samt spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak. I 
handlingsprogrammet som Statens vegvesen har utarbeidet for å følge opp Nasjonal 

transportplan er sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder høyt på 
prioriteringslisten. Retningslinjene gjelder byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere.  
Narvik kommune med 18 800 innbyggere er den tredje største byen i Nordland og er derfor 
svært viktig i denne satsingen. Ansvaret for hovednett for sykkel vil bli delt mellom 
vegholderne. 
 

4.8 Fylkeskommunale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025, overordnet plan for den helhetlige utviklingen i 
Nordland. Fylkesplanen har fokus på blant annet regionsenter og attraktive og funksjonelle 
lokalsamfunn og regioner. I de arealpolitiske retningslinjer ligger strategi for by- og 
tettstedsutvikling. Strategien følges opp i planforslaget. 
 
Samferdselsplan for Nordland 2013-2024. Planen er et overordnet styringsinstrument for 
samferdsel. Planforslaget inneholder mange elementer som angir føringer for planarbeidet 
med ny E6 forbi Narvik sentrum.  
 
Samferdselsplan for Nordland omtaler særskilte utfordringer for byområder.  
 
Byområdene har særskilte utfordringer med tanke på å utvikle et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem, og det er to sentrale forhold som må vektlegges i utformingen av framtidas 
transportsystemer i byer 1) Framtidas transportbehov må ses i sammenheng med 
byutviklingen for øvrig. 2) Det må satses på mer miljøvennlige transportløsninger. Det betyr i 
større grad samordnet areal- og transportplanlegging i byene og tettstedene, slik at veksten i 
personbiltrafikken kan stoppes og arealbruken effektivisere. Da må det kollektive reisetilbudet 
utvikles og forbedres samt at det i sterkere grad må legges til rette for aktiv transport. 
 
Målene i samferdselsplanen sammenfaller med målene for prosjektet: 
 

1. Gjøre det tryggere å ferdes på vegen. 
2. Få flere til å reise kollektivt. 
3. Redusere næringslivets avstandsulemper. 
4. Utvikle robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
5. Tilrettelegge for aktiv transport. 
6. Gjøre transportinfrastruktur og tilbud tilgjengelig for alle. 

 
Kollektivplan for Narvik er under utarbeidelse, planprosessene har gått parallelt og er godt 
samkjørte. 
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4.9 Kommunale planer. 

Statens vegvesen og Narvik kommune skal i reguleringsplan for Kongens gate følge opp 
vedtaket fra Narvik bystyre 27. september 2012 i sak 096/12, om tiltak i og rundt Kongens 
gate. Tiltakene skal ha som mål å prioritere for gående og syklende, samt kollektivtrafikk. 
Videre skal avbøtende tiltak og erstatningsareal for minnesmerkene og de årlige seremonielle 
aktivitetene i Valhallaparken etableres. Planen følger opp vedtatt Kommunedelplan E6 
Sjømannskirka – Ornes.  
Kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse. Denne erstatter kommunedelplan for 
Narvikhalvøya vedtatt 13.10.2011, som i all hovedsak videreføres i planen og implementerer 
kommunedelplan for E6 Sjømannskirka – Ornes. 
I planen settes det fokus på Narvik som transport- og logistikknutepunkt. Flyttingen av E6 ut 
av sentrum gjennom tunnel og ombygging av Kongens gate er et viktig grep i planen for å 
skape et mer levende sentrum, bedre trafikksikkerheten, bidra til bedret klima og miljø, 
sammenhengende gang – og sykkelvegnett fra bostedsområder til skole, servicesentre, 
arbeidsplasser, turområder og økt prioritet i byutviklingen til gang-, sykkel- og 
kollektivtransport. 
 
 
 

 
Framtidig vegsystem i sentrum, med ny E6 i tunnel, samt tunnelforbindelse til Framneslia og det nye sykehuset (Forslag til KPA 
2016 – 2025) 

 
 
 
 

4.10 Reguleringsplaner 

Denne reguleringsplanen opphever deler av følgende reguleringsplaner: 
 PlanID N-1.149 Banemestergården (25.8.2005)  
 PlanID N-1.160 Rica Hotell Narvik (8.10.2009) 
 PlanID N-1.135 Reguleringsplan Trekanten (18.12.2003) 
 PlanID 2013003 Dronningensgt 17 (18.6.2015) 
 PlanID N-1.123 Narvik torg/bypark (5.6.1997) 
 PlanID 2012005 Narvik Torv (20.6.2013) 
 PlanID N-1.140 Kongensgt 48 (15.2.2005) 
 PlanID N-1.133 SSIN – Studenthus Kongensgt 57 (23.10.2003) 
 PlanID N-1.121 Grand Hotel (19.10.1995) 
 PlanID 2011004 Grand Royal Hotell (26.1.2012) 
 PlanID N-1.124A Reguleringsendring for kvartalet 

Kongensgt/Tøttaveien/Dronningensgt/Stasjonsvegen (15.2.2001)  
 PlanID N-1.138 Dronningensgt 76-78 (21.8.2003) 
 
Der det ikke er gjort endringer i gjeldende planer er planegrensen tilpasset mot eksiterende 
planer.  
 

4.11 Andre kommunale føringer som er benyttet under planleggingen 

 Mulighetsstudie 06.12.2010 
 Estetisk veileder 
 Veileder for Universell Utforming 
 Temaplan Kulturminnevern 
 Barnetråkk Narvik-halvøya 
 Plan for sammenhengende hovednett for sykkel i Narvik 
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 
 

5.1 Planområdet 

Regionen omfatter Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten, med over 100 000 innbyggere 
samlet. Regionen har flere senter, Narvik, Harstad, Sortland, Svolvær og Leknes. Harstad er 
størst med 23 000 innbyggere, Narviks befolkning er på rundt 18 800. Høyt aktivitetsnivå 
innenfor industri, sjømat-produksjon og reiseliv krever gode transportsystemer.  
 
Kjøretiden mellom Narvik og Svolvær er i dag 3 timer og 15 minutter. Kjøretida fra Narvik 
nordover og vestover blir redusert med ca. 20 minutter når Hålogalandsbrua blir åpnet for 
trafikk. I tillegg skal E10 mellom Evenes-Sortland og mot Harstad sikre innkortinger på 
vegnettet i Midtre Hålogaland. Dette vil igjen bidra til å utvide bo- og 
arbeidsmarkedsregionene og legge til rette for større og mer effektive knutepunkter og 
terminaler. E6 gjennom Narvik sentrum fungerer som en barriere for byutviklingen. Narvik har 
stamnetthavn med utskiping av store mengder jernmalm. Her ligger Narvikterminalen som er 
et viktig knutepunkt for vare- og godstransportene mellom Sør-Norge, Midtre-Hålogaland, 
Troms og Finnmark. Arctic Rail Express-togene (ARE) trafikkerer over Ofotbanen og Sverige 
med dagligvarer til landsdelen. Ofotbanen trenger mange og raske tiltak for å øke 
kapasiteten. 
 

5.2 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 vil 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, støv 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 bakgrunnen 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 Narvikterminalen og Narvik havn, 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. 
 

 
Vegnett i Nordland fylke (Transportplan Nordland fylkeskommune) 

11



Planbeskrivelse - Detaljregulering E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik 
 
 

 

5.3 Trafikkforhold 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) langs E6 gjennom sentrum varierer fra 10 000 i nord til ca. 14 000 i 
sør i dagens situasjon. Trafikken er størst i området ved brua over til Frydenlund, hvor ÅDT er 
beregnet til 15 000 kjøretøy i døgnet. 
 
I dagens situasjon beregnes det at går det ca. 500 tunge kjøretøy i døgnet langs E6 gjennom 
Narvik sentrum. Med dagens vegnett i 2036 beregnes det en fordobling av tungtrafikken, til 
1000 kjøretøy gjennom Narvik sentrum. 
 
Narvik har stor biltrafikk i sentrum og E6 gjennom byen er den mest ulykkesbelastede i 
Nordland. Narvik er i dag landsdelens største knutepunkt for godsdistribusjon på veg og 
andelen godstransport er sterkt økende. Sentrumsområdet er etter hvert blitt sterkt 
miljøbelastet. Etableringen av 2 kjøpesentre har endret trafikkmønsteret i byen og Narvik 
kommune står over for store utfordringer med flere nyetableringer. 
 
Avviklingsproblemene i dagens situasjon er knyttet til avviklingen i signalanleggene langs E6. 
Dagens E6 går gjennom Narvik sentrum, med en ÅDT som ihht transportanalyse fra 2006 er 
ca. 14 000 i sørlige del av Kongens gate. Det er beregnet en referansesituasjon basert på 
prognoser, som tilsier at uten tiltak, vil ÅDT i år 2036 for samme område øke til 19 000.  
 

5.4 Infrastruktur 

Dagens E6 gjennom sentrum bærer preg av et større veganlegg, med uforholdsmessig store 
arealer til vegformål, brede midtrabatter og belysning for et større E6 veganlegg. Arealet til 
vegformål/biltrafikk legger beslag på ca. 70 % av tilgjengelig areal mens de resterende 30 % 
kan benyttes av gående, syklende og kollektivreisende. Gatestrukturen og parkeringsløsninger 
særlig sør for sentrum, medfører en generell nærhet mellom bebyggelsen i Kongens gate og 
vegformål, med lite innslag av vegetasjon og grønt. Samtidig er noen boliger i planområdet 
enda nærmere dagens veganlegg i Rombaksveien, Havnegata og Kongens gate. Denne 
situasjonen er uheldig i forhold til forventet økning i biltransporten gjennom Narvik, med 
hensyn på bo- og oppvekstvilkår, helse, miljø, trivsel, støy og støv. 
 
Fartsgrensen gjennom sentrum er 50 km/t, og det er lite tilgjengelige kryssinger for 
fotgjengere, særlig sør for sentrum. Lysreguleringer langs Kongens gate forsterker 
barriereeffekten som E6 gjennom Narvik skaper.  
 
I sentrum ligger byens rådhus og det nybygde «fjerde hjørnet». I det fjerde hjørnet ligger 
biblioteket, bank og en cafe. Dagens krigsminnemuseum er også flyttet inne her til et nytt 
museum kalt Narviksenteret. I Rådhuset ligger Ankeret kino som binder sammen rådhuset og  

E-verksfløya. Teknisk rådhus er plassert like ved og ligger i samme bygg som brannstasjonen. 
Store offentlige og private arbeidsplasser er lokalisert til sentrumsgården. Amfi kjøpesenter er 
lokalisert til de nedre deler av Brugata. Senteret er byens mest besøkte. På andre siden av 
vegen ligger kulturhuset i Narvik, også kalt Folkets hus. Bygget inneholder møtesaler, 
konsertsaler, teatersal og rockelokaler. Torvhallen var opprinnelig et utsalgssted for fisk og 
jordbruksvarer. I dag er det fortsatt et utsalgssted for fisk, mens største delen av bygget 
inneholder Krigsminnemuseet som er flyttet til det fjerde hjørnet. Et leilighetskompleks ligger 
i krysset mellom Kongens gate og Brannbakken. 
 
De nevnte elementene ligge vekselvis på hver sin side av E6 gjennom sentrum. 
 
Jernbanen er en dominerende infrastruktur gjennom Narvik, som planarbeidet for 
Narviktunnelen og Kongens gate må forholde seg til ved flere kontaktpunkter, særskilt ved 
prosjektets nye brokonstruksjoner over jernbane, og jernbanebro i Verkstedbakken. 
 

5.5 Landskapsbilde/bybilde 

Byen ligger innerst i Ofotfjorden og kranses av høye fjell og grønne åser. Mange av 
fjelltoppene man ser fra byen har karakteristiske former, og er sterkt tilstede i bybildet i 
sentrum. Kongens gate er orientert slik i sør at fjellet Den sovende dronning ligger som et 
fondmotiv som sees fra Kongens gate. Dagens torg i sentrum er inndelt i flere separerte 
arealer, og Kongens gate nord for torget er mer lukket og man ser Rådhuset som et 
fremtredende element. Nå med det fjerde hjørnet, vil det også fange fokus sett fra Kongens 
gate. Formingsveilederen som følger planforslaget, vil ta opp elementer ved særdrag fra 
Narviks landskaps- og bybilde, og definere bruk av former som gjenkjennende element. 
 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Nærmiljø og friluftsliv i sentrum er begrenset under de forhold som gjelder i dag, med stor 
andel bil- og tungtrafikk i hastighet 50 km/t. De parker og grønne anlegg som ligger i 
sentrum i dag har redusert verdi som arealer for nærmiljø og friluftsliv gitt dagens forhold, til 
tross for forbedringer som følge av nyetableringen Det fjerde hjørne, med lekeplass og 
beplantning. Guldbransons park grenser til planen i området Taraldsvikbrua, og brukes mye 
etter at sti gjennomparken til utsiktspunkt ble etablert. Dagens status for det tilgrensende 
området av parken benyttes er parkering og lite vedlikehold. Planforslaget legger opp til en 
oppgradering av området til park, samtidig som hovedløsning sykkelveg med fortau går forbi 
området og knyttes opp mot skolegården til Parken ungdomsskole. 
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6 Beskrivelse av planforslaget, E6 Narviktunnelen 

6.1 Planlagt arealbruk E6 Narviktunnelen 

Følgende arealformål gjelder på bakkenivå for detaljreguleringsplan E6 Narviktunnelen, ihht 
oppdatert tabell pr 07.06.2016: 
Arealtabell VN2 
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (2) 1,7 
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2) 0,3 
Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (3) 2 
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 0,2 
Grav- og urnelund (3) 5,9 
Lekeplass 2,9 
Næringsbebyggelse (2) 1 
Offentlig eller privat tjenesteyting 0,6 
Sum areal denne kategori: 14,8 
  
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
Annen banegrunn - grøntareal 2,7 
Annen veggrunn - grøntareal (22) 28,2 
Annen veggrunn - tekniske anlegg (11) 1,3 
Fortau 0,4 
Gang-/sykkelveg (7) 6,4 
Gangveg/gangareal (3) 0,7 
Kjøreveg (7) 16,3 
Kollektivholdeplass (2) 0,2 
Parkeringsplasser 0,7 
Trasé for jernbane 3,1 
Sum areal denne kategori: 60,3 
  
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
Friområde (9) 9,9 
Park (5) 2,6 
Turveg 0,1 
Sum areal denne kategori: 12,7 
  
  
  
  

  
  
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone 

Areal (daa) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (2) 0,2 
Sum areal denne kategori: 0,2 
Totalt alle kategorier: 88 

 
 
Følgende hensynssoner gjelder på bakkenivå for detaljreguleringsplan E6 Narviktunnelen, ihht 
oppdatert tabell pr 07.06.2016: 
 
Hensynsonetabell VN2 
a.1 sikringssoner Areal (daa) 
Andre sikringssoner (2) 8,8 
Sum areal denne kategori: 8,8 
    
Totalt alle kategorier: 8,8 

 
 
Følgende bestemmelsesområder gjelder på bakkenivå for detaljreguleringsplan E6 
Narviktunnelen, ihht oppdatert tabell pr 07.06.2016: 
 
Bestemmelsesområder VN2 
Bestemmelsesområder Areal (daa) 
Anlegg- og riggområde (14) 22,4 
Sum areal denne kategori: 22,5 
    
Totalt alle kategorier:  22,5 
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Følgende arealformål gjelder under bakkenivå for detaljreguleringsplan E6 Narviktunnelen, 
ihht oppdatert tabell pr 07.06.2016: 
 
Arealtabell VN1 
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
Annen veggrunn - tekniske anlegg (2) 84,4 
Kjøreveg 18 
Sum areal denne kategori: 102,3 
    
Totalt alle kategorier:  102,3 

 
Følgende hensynssoner gjelder under bakkenivå for detaljreguleringsplan E6 Narviktunnelen, 
ihht oppdatert tabell pr 07.06.2016: 
 
Hensynsonetabell VN1   
a.1 sikringssoner Areal (daa) 
Andre sikringssoner 102,3 
Sum areal denne kategori: 102,3 
    
Totalt alle kategorier:  102,3 
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Utsnitt fra reguleringsplankart sør 

 
 
 
 
 

 
Utsnitt fra reguleringsplankart påhugg nord 

 

 
Utsnitt fra reguleringsplankart nord 
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6.2 Veg, tekniske forutsetninger 

Ny E6 fra Sjømannskirka til Ornes prosjekteres som H4, med 1512 meter tunnel og 460 meter 
veg i dagen. Strekningen går fra Sjømannskirka i sør til påkobling ved E6 Hålogalandsbrua. I 
trafikkanalyse for Narvik sentrum fra 2008 er ÅDT i tunnelen beregnet til å være ca 5.000, og 
ca 8.500 for E6 i rundkjøring Hamsuns vei og videre nordover. 
 
Dagens E6 går gjennom Narvik sentrum, med en ÅDT som ihht transportanalyse fra 2006 er 
ca 14.000 i sørlige del av Kongens gate. Det er beregnet en referansesituasjon basert på 
prognoser som tilsier at uten tiltak, vil ÅDT for år 2036 for samme område øke til ca 19.000.  
 
For dagens situasjon viser trafikkanalysen til det at går det ca 500 tunge kjøretøyer i døgnet 
langs E6 gjennom Narvik sentrum. Til år 2036 beregnes det en fordobling av tungtrafikken 
langs E6 gjennom Narvik sentrum i forhold til dagens situasjon, til ca 1.000 kjøretøy per 
døgn. Med Narviktunnelen etablert viser beregningene at ca 700 kjøretøy vil velge tunnelen, 
mens de resterende 300 vil benytte Kongens gate. 

 
Utklipp fra trafikkanalyse Narvik sentrum 2008. 

 
 
 

Normalprofil 
Normalprofil for E6 H4-veg vises i figur under. H4 Nasjonal hovedveg med ÅDT 4000 – 6000 
og fartsgrense 80 km/t har standard som motortrafikkveg forutsatt planskilte kryss. Vegen 
skal bygges med standard som vist på tegningen under.  
 

Normalprofil H4, 10 meter vegbredde (mål i meter) 

 
 
Kjørefeltene skilles fra hverandre med 1 meter forsterket midtoppmerking, også kalt 
rumlefelt. Minste tillatte horisontalkurve er 300 meter og største stigning er 6%.  
Normalprofilet fra kryss med kirkegården og nordover til kryss med Teknologiveien vil se slik 
ut: 
 

 
Normalprofil fra kirkegårdskrysset og nordover til Teknologiveien 
 

Variasjoner av normalprofilet framgår av F-tegninger som viser Normalprofil, overbygning og 
utforming av vegskulder. F-tegninger er vedlagt planforslaget.  
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Rundkjøringer 
Tunnelen har en rundkjøring i hver ende, ved Sjømannskirka og Hamsuns vei. 
Rundkjøringen ved Sjømannskirka er beregnet til å være 41 meter i ytre diameter med 2 
kjørefelt. Sentraløya vil være 14 meter inklusive overkjørbart areal. 
 

 
Rundkjøring ved Sjømannskirka, detalj fra C-tegninger 
 

Rundkjøringen ved Hamsuns vei er beregnet til å være 45 meter i ytre diameter, med 1 
kjørefelt. Sentraløya vil være 33 meter inklusive overkjørbart areal. 
 

 
Rundkjøring ved Hamsuns vei, detalj fra C-tegninger 

 

6.3 Tunnel, tekniske forutsetninger 

 Tunnelens lengde er 1.512 meter + portaler. Det anbefales at detaljer ved påhuggene sees 
på til byggeplanfasen, og om mulig justeres i lengderetningen. 

 Tunnelprofilet vil være T 10,5 og er i tunnelklasse C. 
 I havarinisjer vil profilet være T13,5. 
 I portalområde sør der tunnelen har 3 kjørefelt vil profilet være T14.   
 Minste horisontalkurve i tunnelen er 600 meter. Stigningen i tunnelen er på ca 0,3 %, fra 

sør til nord. 
 

 
Tunnelprofil T 10,5 og T 13 
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Tunnelprofil T 14 
 

 
Valg av tunnelklasse 
Ihht figur 4.4 i Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler settes tunnelen i tunnelklasse C, 
ettersom lengden er 1.512 meter og ÅDT i tunnelen for år 2036 er 5000. Tilstøtende veg i 
dagen, er dimensjoneringsklasse H4, 10m. 
 
 
Nisjer og tekniske rom 
Tunnelen vil inneholde 4 havarinisjer, og 2 tekniske rom i tilknytning til nisjene. 
Tunnelen vil inneholde 12 stk nødstasjoner i tunnelen og 2 stk utenfor. 
 
 
Nødutgang 
Det er ikke krav om nødutganger for denne tunnelen. Krav til nødutgang i tunnelklasse C 
gjelder hvis lengden på tunnelen er over 10 kilometer. Selv som det generelt ikke er krav om 
nødutgang for tunneler i tunnelklasse C kortere enn 10 kilometer, skal det utføres en 
risikoanalyse for å avgjøre om tilsvarende eller bedre sikkerhet kan oppnås med alternative 
tiltak. Risikoanalyser gjennomført for prosjektet Narviktunnelen og Kongens gate har ikke 
påvist krav om nødutganger. 
 

 
Tunnelen fra Sjømannskirka til Hamsuns vei med rundkjøringer i sør og nord 

18



6.4 Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt for Narviktunnelen 

 
Gang- og sykkelvegene som tilhører planprosjektet 
Narviktunnelen knyttes sømløst med gang- og sykkelvegene 
for planprosjektet Kongens gate Narvik. Vi vil i dette kapittel 
omtale løsningene som hører til Narviktunnelen.  Som det 
fremgår av landskapstegningen under, er gang- og 
sykkelveg for Narviktunnelen i området 

Administrasjonsveien og Valhallaparken markert med grønn 
linje.  
Langs Administrasjonsveien vil det gå et fortau med bredde 
2,5 meter, som følger vegen over tunnelportalen og ender 
ved museumsområdet. Her vil en terrengtilpasset gang- og 
sykkelveg med stigningsforhold 1:10 benyttes for å forsere 
høydeforskjellen mellom Administrasjonsveien og 

Sjøbakken. Løsningen er tilpasset med mulighet for drift og 
vedlikehold, vil ha nivåer for hvile og utsikt og planlegges 
med gjerder og belysning.  
Formingsveilederen som følger planforslaget foreslår å kalle 
denne for Dronningstien, som vil føye seg rundt trær og 
følge terrenget. 

 
 

 
 

 

 
Fortau og gang- og sykkelveg Administrasjonsveien 
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Normalprofil Administrasjonsveien 
 

Normalprofilet for Administrasjonsveien viser kjørebanen, med fortau 2,5 meter for gående og 
syklende. Snittet under av Dronningstien mellom Administrasjonsveien og Sjøbakken 
illustrerer høydeforskjellen, og viser hvordan stien tilpasses terrenget med bruk av 
støttemurer. 

 

Snitt av Dronningstien 

 
Normalprofil for gang- og sykkelveg bak bebyggelsen i Rombaksvegen. 

 

Normalprofilet viser en 4,5 meter bred gang- og sykkelveg som vil gå over tunnelportalen i 
nord ved Rombaksveien/Hamsuns vei. Gang og sykkelvegen vil ligge bak bebyggelsen i 
Rombaksvegen, langs jernbanen og over portalen i nord. Den vil passere Narvik kirkegård og 
krysse E6 med gangfelt ved kollektivholdeplass. Gang- og sykkelvegen fortsetter på vestsiden 
av E6 til krysset E6/Teknologiveien og videre til påkobling g/s for Hålogalandsbrua.  
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Oversikt over Narviktunnelens gang- og sykkelveger nord for tunnelen 

 
Oversikten over gang- og sykkelveger på nordsiden av Narviktunnelen framgår av Plan og profiltegningen, illustrert med rosa farge. Gangfelt som krysser E6 er illustrert med hvitt, og som 
tegningen viser er det kryssing av E6 ved rundkjøring Hamsuns vei, vegarm ned Hamsuns vei, E6 mellom de to holdeplassene for kollektiv, vegarm Teknologiveien og ved kirkegårdskrysset. 
 
Vegarm ned Hamsuns vei har fortau på begge sider. 
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6.5 Kollektivholdeplass 

Det er planlagt busstopp ved Bentro-bil, en på hver side av E6. Kollektivholdeplassen har en 
lengde på 90 meter med bredde 3 meter, og skal ha en universell utforming med leskur. 
Plattform er angitt på tegning med blå farge, leskur like i tilknytning til plattform.  
 

 
Kollektivholdeplasser ved kryss E6/Teknologiveien og kryss narvik kirkegård 
 

6.6 Fravik fra vegnormal 

Planlegging av dette store vegprosjektet i sentrum av Narvik har utfordringer som forventet 
mht krav i regelverket. Planarbeidet med Narviktunnelen har identifisert 6 fravik fra 
vegnormalen, som er fravikssøkt og godkjent. 
 
1. Avstand fra tunnelåpning til uregulerte kryss eller til vikelinje i rundkjøring, skal være 

minst lik stoppsikt.  
2. Kryss utenfor tunnelåpningen.  
3. Minste avstand mellom kryss bør være minst 1km/800m.  
4. Som hovedregel skal det ikke anlegges rundkjøring på riksveg. Riksveger bør i størst mulig 

grad bygges utenom byer og tettsteder. 
5. Rundkjøring på 2-feltsveg bør kun ha ett kjørefelt på tilfarten, i sirkulasjonsarealet. 
6. Horisontalkurvaturen bør velges konstant i 2/3 av stoppsikt innenfor og utenfor 

tunnelåpningen (HB N500).  

6.7 Midlertidig adkomstveger 

Nord-øst for Ofoten museum er det avsatt areal i planforslaget til etablering av midlertidig 
adkomstveg for tunnelprosjektets anleggsfase, for å ivareta adkomst for Ofoten museum, 
boligblokk og øyeklinikk ved Administrasjonsveien 1a og 1b. Den midlertidige adkomstveien 
vil etableres fra Hagebakken, og planforslaget foreslår innløsning av garasjene. Eiere til 
garasjene, Ofoten museum, beboere og driver av øyeklinikk er orientert i eget møte om 
tiltaket. Da Hagebakken ikke er dimensjonert for økt trafikk vil det være viktig at en i den 
videre detaljprosjekteringen legger opp til en kortest mulig anleggsperiode. 
 

 
Midlertidig adkomstveg for anleggsfasen/tunnelbyggingen 
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6.8 Tunnelpåhugg sør 

Tunnelpåhugget i sør vil ligge bak Administrasjonsveien, og vises med rød klamme på 
tegningen under. Tunnelportalen vil trekkes fram under den nye og justerte 
Administrasjonsveien, portal vises med rød bue.  Veglinjen mot Ofoten museum er justert noe 
slik at tunnelportalen kunne komme lengre bak og gi større avstand til senter rundkjøring ved 
Sjømannskirka. Det er planlagt parkering og snuplass over tunnelportalen sør, i 
Administrasjonsveien 2 og 4. Her vises også fortau med orange farge. 
 
Kompliserte geotekniske forhold og nærhet til påhugg og byggegrop ligger til grunn for at 
også bygning i Adm.vn 4 må innløses. 
 
 

 
Tunnelpåhugg sør/Administrasjonsveien 
 
 
 
 
 

6.9 Tunnelpåhugg nord 

Forholdene ved tunnelpåhugget i nord er relativt kompliserte som følge av at påhugget er 
nært sporanlegget til Jernbaneverket, samt at fjelloverdekningen over tunnelen er ca 5 meter. 
Nærheten til Jernbaneanlegg reguleres med avtaler og dialog mellom Jernbaneverket og 
Statens vegvesen. Påhuggsområdet i nord har vært grundig undersøkt med seismiske 
undersøkelser og grunnboringer, som resulterte i at veglinjen ble justert hit, der det var best 
fjellforhold. 
 
For detaljerte beskrivelser av grunnforhold henvises til Plan og profiltegninger og geoteknisk 
utredning med tegninger. Som tegningen viser går gang- og sykkelvegen over tunnelportalen 
og i retning forbi Narvik kirkegård og videre mot Hålogalandsbrua. 
 

 
Tunnelpåhugg nord 
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6.10 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Planen for Narviktunnelen starter ca 100 meter sør for krysset ved Sjømannskirken, langs E6. 
Det etableres en ny rundkjøring med 2 kjørefelt i sirkulasjonsarealet der hvor lyskrysset er i 
dag. Det vil være 2 felt inn i rundkjøringen fra alle armer, foruten vegarm fra Havnegata. 
Administrasjonsveien vil gå over tunnelportalen, og det vil bli etablert parkeringsplasser med 
snuplass på eiendommene Administrasjonsveien 2 og 4.   
 
E6 går så inn i en tunnel under Administrasjonsveien, og stiger jevnt ca 0,3 % mot utgangen 
som ligger i krysset ved Hamsuns vei. Tunnelen vil ha 4 havarinisjer, 3 på vestsiden (høyre 
side når du kjører nordover) og en på østsiden (venstre). Det vil være tekniske rom i 
forbindelse med 2 av havarinisjene. Tverrprofilet på tunnelen vil være T10,5. Det vil også være 
12 nødstasjoner i tunnelen, 10 inne og 2 utenfor. 
I Hamsuns vei får vi også en rundkjøring, men den har ett kjørefelt i sirkulasjonsarealet. 
Videre nordover følger E6 ca samme trase som tidligere, men vil bli oppgradert til en H4-
standard, altså med rumlefelt og kantstein som skiller kjørebanene. 
 
Gang og sykkelveg vil fortsatt være på vestsiden av E6, men det vil komme en gang og 
sykkelveg på andre siden, som går over portalen og opp mot Taraldsvikbrua.  
Det vil bli etablert kollektivholdeplasser like nord for avkjøringen til kirkegården, på begge 
sider, og et gangfelt som muliggjør kryssing av E6 i planet. Holdeplassene skal være 
universelt utformet samt ha et leskur. Dette vil bli ivaretatt i byggeplanfasen. 
Krysset til kirkegården og krysset inn til Teknologiveien vil bli utformet som et kanalisert T-
kryss.  
 
Planforslaget innebærer å stenge avkjøringen fra Bentro bil ut på E6 som ligger sør for krysset 
til Teknologiveien. Bentro bil vil få adkomst fra Teknologiveien. 
Videre knyttes planen mot H4-veg og gang- og sykkelveg til prosjektet E6 Hålogalandsbrua. 
 

6.11 Geologi 

Tunnelen som er planlagt er 1512 m lang med søndre påhugg ved Sjømannskirka profil 73 på 
ca. 22 moh, og nordre påhugg ved Ornes profil 1585 på ca. 27 moh. Traseen går i en bue inn 
fra Sjømannskirka og tilnærmet rettlinjet fram mot påhugget ved Ornes. 
I henhold til NS-EN 1997-1:2004 NA:2008 Eurocode 7 er begge påhuggsområdene vurdert til 
geoteknisk kategori 3. Dette er valgt på grunn av overliggende bebyggelse ved begge påhugg 
og vanskelig påhugg i nord ved/under Ofotbanen. Resten av tunnelen er vurdert til geoteknisk 
kategori 2 på grunn av undersøkelsene viser god og forutsigbar geologi og greie 
anleggsforhold. 
Berggrunnen i området består av omdannede bergarter av prekambrisk til silurisk alder (500 - 
471 millioner år siden). Området tilhører Narvikdekket som er en del av de kaledonske 

overskjøvne bergartene i Nordland. Hovedbergarten er ifølge NGUs kart en 
granatglimmergneis eller skifer, delvis kyanittførende. Som undertittel bruker NGU følgende 
beskrivelse; Biotitt eller muskovittførendekvarts/granatgneis eller skifer med linser av kvarts 
og feltspat. Bergarten er ofte kyanittførende. Ut fra egne observasjoner ser NGUs beskrivelse 
til å passe i tunnelområdet. 
 

 
Berggrunnsgeologisk kart over området for planlagt tunneltrase, www.ngu.no 

 
Det er identifisert løsmasser i påhuggsområdene ved grunnboringer. Ellers er det observert 
lite løsmasse langs traseen, bortsett fra relativt tynne lag av forvitringsmateriale, i 
størrelsesorden opptil noen få meter. 
 
Det er utført refraksjonsseismiske målinger og grunnboringer i området for nordre påhugg for 
å identifisere det best mulige påhugget. 
 
Det er god bergoverdekning langs tunneltraséen når man kommer seg forbi påhuggene. Det 
vil si at fra profil 205-1380 er det minimum 50 m bergoverdekning. 
 
Når det gjelder bergmassen generelt er det antatt at bergforholdene som påtreffes i tunnelen 
er tilsvarende for de som er kartlagte i dagen med intens veksling mellom de enkelte 
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bergartstypene. Orientering av sprekker er kartlagt i dagen langs tunneltraséen og kan regnes 
som representativt for det som påtreffes i tunnelen.   
 
Det er ikke kartlagt noen svakhetssoner av betydning for tunnelen. Men man kan likevel ikke 
se bort ifra at dette kan forekomme i tunnelen. 
 
Påhugget i sør (ved Sjømannskirka) er planlagt ved profil 73. Veglinjen ligger ca. 22 moh. i 
påhugget.  Det er en bergblotning ved påhugget. Her ser man sprekker med fall ca. 50° ut mot 
skjæringen som vil underkutte foliasjonsplanene, slik at det er fare for utglidning. 
Påhuggsflaten må derfor sikres med bolter for å sikre mot utglidning. Bergoverdekningen 
stiger fra 5 m på profil 73 til 10 m på profil 83.  
Forskjæringen blir tosidig og ca. 38 m lang. Det er berg opptil 10 m på venstre side, og 17 m 
på høyre side ved påhugget. Det er noe løsmasse over berget som må sikres mot utrasing. 
Portalen er planlagt å være 30 m lang. 
 
Det nordlige påhugget er planlagt plassert på nordsiden av sporene på Ofotbanen ved profil 
1585. Påhugget blir utfordrende pga. nærheten til Ofotbanen. Veglinjen ligger ca. 27 moh. 
Det er ingen bergblotninger i området. Det er blotninger i vegskjæring på baksiden av 
trafostasjonen til Jernbaneverket/Ofotbanen ved ca. profil 1520 som viser godt berg. Ved 
påhugget i nord er bergoverdekningen ved profil 1585 6,8 m, og ved profil 1550 er det ca. 8 
m. Man må forbi jernbaneområdet før bergoverdekningen begynner å øke betydelig. 
Forskjæringen blir tosidig og ca. 60 m lang. Ved påhugget er forskjæringen på sitt høyeste på 
13 m og 12,5 m. Det er løsmasse over berget med en varierende mektighet langs 
forskjæringen. Portalen er planlagt å være 25 m lang. 
 
Bergmassekvaliteten beskrives med Q- verdier og berget sikres etter tabell i håndbok N500 
og rapport nr. 2538. Det er sannsynlig at strekningen under jernbanen må/bør sikres med full 
utstøpning for å ha tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Påhuggene sikres på tradisjonell måte med 
forbolter og sprøytebetong.   
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7 Beskrivelse av planforslaget, Kongens gate Narvik 
 

7.1 Planlagt arealbruk Kongens gate Narvik 

Arealtabell VN1 
 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
Annen banegrunn - tekniske anlegg (3) 0 
Annen veggrunn - grøntareal (6) 0,7 
Fortau 0 
Gang-/sykkelveg (3) 0,1 
Kjøreveg (4) 0,2 
Parkeringsanlegg 3,5 
Trasé for jernbane (3) 2,6 

Sum areal denne kategori: 7,2 
 0 

Totalt alle kategorier: 7,2 
 
Arealtabell VN2   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovedformål 0 
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 1,7 
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (7) 5,7 
Energianlegg 0 
Forretning/kontor (3) 1,5 
Forretning/kontor/industri 1,6 
Forretninger 0,3 
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 0,2 
Hotell/overnatting 0 
Kirke/annen religionsutøvelse 3,4 
Næringsbebyggelse 7,3 
Offentlig eller privat tjenesteyting 1,2 
Vann- og avløpsanlegg 0,1 
Øvrige kommunaltekniske anlegg 0,1 
Sum areal denne kategori: 23,2 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
Annen banegrunn - grøntareal (2) 0,4 
Annen banegrunn - tekniske anlegg 1,4 
Annen veggrunn - grøntareal (93) 23,9 
Annen veggrunn - tekniske anlegg (37) 2,2 
Fortau (15) 5,9 

  
  
  
  
Gang-/sykkelveg (8) 4,7 
Gangveg/gangareal (25) 5 
Gatetun/gågate (32) 5,4 
Kjøreveg (24) 37,1 
Kollektivholdeplass (5) 0,3 
Kollektivterminal 2,5 
Parkeringsplasser (4) 2,8 
Sykkelveg/-felt (8) 4,3 
Torg (5) 8,1 
Trasé for jernbane (8) 5,8 
Sum areal denne kategori: 109,9 
  
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
Friområde (2) 1,7 
Park (11) 13,7 
Turveg (2) 1 
Sum areal denne kategori: 16,3 
    
Totalt alle kategorier:  149,4 

 
Hensynsonetabell VN2   
a.1 sikringssoner Areal (daa) 
Frisikt (25) 0,7 
Sum areal denne kategori: 0,7 
    
c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring av 
natur- eller kulturmiljø Areal (daa) 
Bevaring kulturmiljø (3) 1,1 
Sum areal denne kategori: 1,1 
    
d båndlegging Areal (daa) 
Båndlegging etter lov om kulturminner (2) 0,7 
Sum areal denne kategori: 0,7 
    
Totalt alle kategorier:   2,5 
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Bestemmelsesområder VN2   
Bestemmelseområde Areal (daa) 
Anlegg- og riggområde (12) 19,1 
Krav om detaljregulering 7,3 
utforming 2,2 
Sum areal denne kategori: 28,6 
    
Totalt alle kategorier:  28,6 
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7.2 Hovedgrep E6 Kongens gate 

Målsettingen med ombygging av Kongens gate er å redusere biltrafikken gjennom sentrum, 
skape bedre bymiljø og lage attraktive løsninger for gående og syklende. 
 
I medvirkningsprosessen i forkant av detaljreguleringen er det kommet tydelige innspill på at 
befolkningen og politikere ønsker at ny utforming av Kongens gate skal være med på å skape 
et triveligere sentrum som er bedre tilrettelagt for mennesker i alle aldre som ønsker å sykle, 
gå eller oppholde seg i sentrum av Narvik, med mindre fokus på biler. Det ble også uttrykt 
ønsker om å utnytte torgområdet bedre, og at en ombygging av gata i dette området bør 
bidra til å knytte de tre ulike torgarealene øst og vest for Kongens gate sammen. 
 
I detaljreguleringen legges det opp til en differensiert gatestruktur gjennom Kongens gate. Fra 
inngangen til gata i sør og nord, vil arealbruk og utforming gradvis få miljøgateprofil med 
lavere fart, smalere kjørefelt, sykkelveg med fortau og brede fortausarealer med 
møbleringssoner og beplantning. Det legges vekt på å forbedre kryssingsmuligheter for 
fotgjengere på langs og på tvers av Kongens gate, gjennom flere og bedre gangfelt. På torget 
er grunntanken å knytte de tre delene av Narvik torg sammen som ett sambruksareal, slik at 
torget blir tilgjengelig for mennesker i alle aldre og med ulik funksjonsevne. Torget skal bli 
«hjertet» av Narvik, her skal byliv og mennesker prioriteres på kryss og tvers av gaten. 
 
Systemet med overgangssoner, miljøgate og sambruksareal på torget skal gi en gradvis 
økende motstand for biltrafikk, hvor motstanden for biltrafikk er størst på torget og slik 
stimulerer til å velge andre fremkomstmiddel og/eller andre rutevalg slik at Kongens gate kan 
bli en gate for trivsel og byliv. 
 
For å skape et bedre bymiljø med et trivelig og tilgjengelig sentrum i Narvik, og samtidig sikre 
gode forbindelser mellom utviklingsområdene på Narvikhalvøya foreslås det tre konkrete 
hovedgrep: 
 
1. Prioritere myke trafikanter framfor biltrafikanter. I dag er arealbruken 30/70. Framtidig 

plan vil snu dette til 70/30 
2. Legge til rette for bruk av andre transportmiddel enn personbil. 
3. Legge til rette for bruk av andre kjøreruter.  
 
 
 
 
 
 
 

Konkrete grep som foreslås: 
 
Sykkel 
Gjennomgående sykkelløsning langs hele Kongens gate og Rombakksveien og helt frem til 
Parken ungdomsskole 
 
Overgangssoner: 
I overgangssoner er biltrafikk fortsatt prioritert med vegbredde 7,5 meter og 50 km/t 
Venstresvingefelt opprettholdes 
Kort veg til alternative kjøreruter 
Kort veg til utviklingsområder 
 
 
Miljøgate fra Breibakken til Taraldsvikbrua 

 Økt «motstand» for biltrafikk, men god flyt 
 Innsnevring av gaten til 6,5 meter, 30 km/t 
 Ingen venstresvingsfelt 
 Venstresving forbudt 
 Rundkjøringer skaper god flyt og mulighet for å komme i rett retning for høyresving 
 Fjerning av lysregulering 
 Hyppige og gode kryssinger for gående og syklende 
 Fortau krysser tverrgater i full høyde 
 Skråparkeringsplasser erstattes med kantparkeringsplasser 
 Sambruksareal på Torget 
 Sambruksareal fra Kolflaath-hjørnet til Rådhushjørnet 
 Stor motstand for kjøretøy, trafikken er på de myke trafikantenes premisser 
 Svært liten høydeforskjell mellom torg og trafikkarealer 

 
 
Andre grep 
Adkomst til utviklingsområder i kort avstand fra ny E6 via overgangssoner 
Ny adkomst til Malmporten handelspark via overgangssone og ny rundkjøring ved Breibakken 
Ny adkomst til verksted området direkte fra ny E6 via Sjøbakken og Havnegata 
Omlegging av Havnegata, med separat gang- og sykkelveg med adkomst til boliger 
Ny gang- og sykkelveg med adkomst til boliger i Rombaksveien. 
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7.3 Veg 

Valg av veg- og gateprofil følger av vegens funksjon, trafikkmengder og ønsket 
hastighetsnivå.  
 
Delstrekningens lengde er ca. 1,7 km, og strekker seg fra Sjømannskirka i sør til Hamsuns vei 
i nord. Strekningen omfatter 6 rundkjøringer og to bruer.  
 
Den nye E6 gjennom Narvik legges i tunnel utenom sentrum. Strekningen mellom 
Sjømannskirka og Ornes består av overgangssoner i nord og sør med dimensjoneringsklasse 
H1, fartsgrense 50 km/t og miljøgate i bykjernen med en bredde på 6,5 meter og fartsgrense 
30 km/t. På torget legges det opp til bruk av ulike virkemidler for sambruksareal for å binde 
sammen torget som i dag er delt i tre. Miljøgaten strekker seg fra Breibakken i sør til 
sambruksarealet på torget, og videre fra torget til Tøttaveien i nord. Det vil være forbud mot 
venstresving i miljøgaten og på torget. Fra Tøttaveien til Bjørnsons vei vil det være en 
overgangssone med 30 km/t og sidearealene på denne strekningen vil ha høy grad av 
opparbeiding som i miljøgaten. Strekningen Bjørnsons vei til Hamsuns vei i nord vil være 
overgangssone med fartsgrense 50 km/t. 
 

Prinsippskisse for vegsystemet 

 
Kongens gate omfatter også flere samle- og adkomstveger som skal sørge for å knytte 
sammen viktige utviklingsarealer og målpunkter i Narvik. For samle- og adkomstvegen er det 
lagt opp til høy standard som skal sikre at alle veger gir god fremkommelighet, 
trafikksikkerhet samt lav belastning til omgivelsene med tanke på støy. 
 
I miljøgata er biltrafikken nedprioritert. Her er tanken å legge til rette for et variert næringsliv. 
Området egner seg godt for kaféer, restauranter og andre møteplasser for folk. Vegen gjøres 
smal, og har fartsgrense blir 30 km/t. Det lages kantparkeringsplasser og en 
trafikkdeler/grøntsone skiller sykkelveg med fortau på vestside fra gaten. På østsiden gjøres 
det plass til fortau, møbleringssoner og beplantning.  
 
I overgangssonen fra E6 og inn mot miljøgata opprettholder man i stor grad systemet som i 
dag. Man kan fortsatt ha fartsgrense 50 km/t, men veien gjøres smalere. Kjøretøy har fortsatt 
høyere prioritet enn i sentrum, men bruk av lys, vegetasjon og materialbruk signaliserer at du 
er på vei inn i et bysentrum. I Breibakkenkrysset bygges en rundkjøring som fordeler trafikk til 
Malmporten, Diagonalen og Dronningens gate. Valhallabakken stenges fra Kongens gate. Den 
kan nåes fra Brattbakken, og man opprettholder parkering her. 
 
I nord samles to kryss i en rundkjøring på Taraldsvik bru, som fordeler trafikk til 
Frydenlundsgata og Stasjonsveien. Krysset Bjørnsons vei utbedres og flyttes sørover. På 
samme måte som i sør gir dette inntrykk av å være en overgangssone mellom E6 og 
bysentrum.  
 
Kjøretøy har høyere prioritet i overgangssonene, og det anlegges sykkelveg med fortau på 
vestsiden langs Rombaksveien og gang- og sykkelveg bak boligområdet. Ellers vil man med 
grøntsone som trafikkdeler og støyskjerming vise at man er på vei inn i et byområde.  
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Dimensjoneringsgrunnlag for veger og gater i prosjektet E6 Kongens gate. 
 
Dimensjoneringsmatrisen som vises over, er et verktøy for å lese tilhørende tegninger og plankart. Matrisen inneholde informasjon om vegklasse, trafikkgrunnlag, fartsgrenser, bredder mm, og er 
til hjelp ved studering av plandokumenter. 
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Taraldsvik bru, Frydenlundsgata x Kongensgate / Stasjonsveien x Kongens gate 
Området er i dag uoversiktlig med høyt belastede kryss, samtidig har Taraldsvik bru behov for 
en større rehabilitering. Løsningen er en rundkjøring som samler de to uoversiktlige kryssene. 
Rundkjøringen blir stor og oversiktlig noe som forenkler trafikkavviklingen. Det er også plass 
til sikre og separate løsninger for gående og syklende på begge sider av rundkjøringen med 
god avstand til vegbanen. 
 
Ny adkomst til Malmporten 
Sleggesvingen ble anlagt som midlertidig adkomst til Amfi og rutebilstasjonen. I KDP 
sjømannskirka – Ornes er flytting av denne beskrevet som et tiltak for å bedre adkomsten til 
Malmporten Handelspark samtidig som den vil gi en bedre tilknytning opp mot sørlige 
tunnelportal for E6 Sjømannskirka – Ornes. Adkomsten separerer trafikken mot Malmporten 
handelspark fra miljøgata. Tiltaket medfører en brokonstruksjon på ca 100 meter fra 
rundkjøring Kongens gate/Breibakken, over jernbane og gang- og sykkelveg, ned til 
handelsparken. 
 
Ny adkomst til Verkstedområdet fra Havnegata 
Fra Kongens gate går den eneste adkomsten til Verkstedområdet via Verkstedbakken som 
krysser jernbanelinjen mot Fagernes. Kryssing av sporet reguleres med lyd- og lyssignal og 
bom. Jernbanetraséen har allerede stor trafikk, som er forventet å øke ytterligere. Dette 
medfører en ytterlige økning i risikoen for ulykker og kødannelse. 
Ny adkomst til Verkstedområdet planlegges fra Havnegata under ny jernbanebru for 
vendetriangelet. Gang og sykkelvegløsning er lagt planfritt over jernbanen fra Sleggesvingen 

og under ny bru til Vekstområdet videre til Havnegata. Ved å stenge Verkstedbakken for 
trafikk, lede gående og syklende over planfri kryssing og etablere ny adkomst fra Havnegata, 
vil trafikken i sentrum reduseres ytterligere og trafikksikkerheten bedres. 
 
 
Ny adkomstløsning for eiendommer ved Rombaksveien 
Mellom kryssene E6/Hamsuns vei og krysset E6/Taraldsvik er E6 en bratt bakke med flere 
ugunstige avkjørsler til boliger. Avkjørslene krysser fortau og er svært trafikkfarlige vinterstid 
i kombinasjon med en høy andel tungtransport. Tiltaket med E6 i tunnel vil fjerne størstedelen 
av tungtransporten gjennom sentrum, men fremdeles vil tyngre trafikk belaste strekningen, 
samtidig som den interne trafikken fremdeles forventes å være høy. Det er planlagt ny gang- 
og sykkelveg med adkomst til boligområdet parallelt med Rombakvegen, den får en felles 
avkjørsel nederst i Rombaksvegen. Boligområdet blir skjermet mot støy fra vegen med 
støyskjerm hele vegen fra Taraldsvik bru til felles avkjørsel nederst i Rombaksveien. 
 
Omlegging av Havnegata 
Ny adkomst til Verkstedområdet, oppgradering av Havnegata til Malmporten handelspark 
samt innføring av Miljøgate i Kongensgate gir større trafikkbelastning på boligområdet i 
Havnegata. Det er derfor planlagt en mindre omlegging av denne for å skjerme boligområdet 
fra trafikk og støy. Disse får adkomst til boligene fra den nye Verkstedbakken på gang- og 
sykkelveg. Gang og sykkelvegen går hele vegen fra Kongens gate til Verkstedområdet videre 
til Fagernesveien og den nye minneparken. 
 

 

 
Skisse Kongens gate sør for torvet 

 

 
Skisse boliger Havnegata 
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7.4 Miljøgaten 

Målet er at løsningen for Kongens gate formmessig sett skal underbygge og forsterke 
byplangrepet som ble lagt ved reguleringen fra 1925 og 1943. Løsningen skal legge til rette 
for et bedre byliv, der en større del av innbyggerne går og sykler til, fra og mellom ulike 
målpunkter i byen. 
Kongens gate har som omtalt under kapittel 2, tre tydelige delstrekninger. Nord, sør og 
torget. Gateløpets varierende bredder og grad av symmetri gir ulike muligheter i nord og sør.  
Den foreslåtte løsningen poengterer ulikhetene, samtidig som de gjennomgående løsningene 
sikrer helhet og sammenheng. 
Det er valgt gjennomgående løsning for gang- og sykkeltrafikken med sykkelveg med fortau 
på vestsiden av gaten og fortau med møblerings-/oppholdsarealer på østsiden av gaten. Med 
unntak av to kvartaler i nord skilles sykkelvegen med fortau på vestsiden fra gaten av en 
grøntrabatt med gatetrær. Gatetrærne vil skape en romlig avgrensning av gaterommet og 
skape en større grad av intimitet i opplevelsen av byrommet. Det etableres et tosidig 
belysningsanlegg. 
Miljøgaten har gjennomgående høy grad av opparbeiding med materialer av høy kvalitet. 
 
 
Miljøgaten sør 
Asymmetrien, bredden og solforholdene i gaterommet i sør gjør at byrommet kan brukes til 
generøse areal for bevegelse og opphold på østsiden av gata. Det er skissert soner for lek, 
aktivitet, sittemøbler, uteservering og sykkelparkering. Inn mot bygårdene reserveres en 4 
meter bred gangsone, som også kan brukes til varelevering for næringen i denne delen av 
gata. Fortauet holdes 10 cm over vegbanen hele vegen også når det krysser tverrgatene slik at 
biler må krysse fortauet på de myke trafikantenes premisser. 
Gata etableres med to kjørefelt med kantsteinsparkering og kantstopp for buss på begge 
sider. Kryssløsningen med Mimerbakken, Parkbakken og Bankbakken opprettholdes som i 
dag. Miljøgata avsluttes i sør ved rundkjøring ved Sleggeveien og Breibakken. 
 
 
Miljøgaten nord 
Den nordre strekningen har en todeling. Helt i nord, et asymmetrisk gaterom avgrenset av 
Bromsgårdparken i vest og Narvik storsenter i øst. De to siste kvartalene inn mot Rådhuset og 
torget har et mer symmetrisk gaterom med tosidig bebyggelse. 
Miljøgatas start i nord markeres av en stor rundkjøring ved Stasjonsveien. Fram til Tøttaveien 
ligger gata med en grønn midtrabatt og med en bred grøntrabatt med trær som skiller 
sykkelvegen med fortau langs Bromsgårdparken fra vegbanen. Trerekken følger langs parken. 
Fra ny rundkjøring med Tøttaveien og inn til torget etableres en vanlig tofelts gate med  

 
 
 
kantsteinsparkering. Mot Rådhuset må parkeringsplassene vike for gatetrær og kantstopp for 
buss, det blir også kantstopp for buss ved Folkets hus. Kryssløsningen med tverrgatene 
Brannbakken og Kinobakken opprettholdes. Fortauet holdes 10 cm over vegbanen hele vegen 
også når det krysser tverrgatene slik at biler må kryss fortauet på de myke trafikantenes 
premisser. Varelevering i denne delen av gata skjer fra kantparkeringsplassene. 
 

7.5 Torget 

Gjennom medvirkningsprosessen har det kommet innspill til utformingsløsninger, blant annet 
til den delen av Kongens gate som krysser Narvik torv. Det er påpekt at torgarealet er Narviks 
hjerte, og at framtidig utvikling bør forsterke denne opplevelsen, følelsen og funksjonen. Det 
er kommet ønsker om utvikling av et fleksibelt torgareal, og at Kongens gate i dette området 
bør utformes på en måte som sikrer helhet og god forbindelse mellom selve torget, rådhuset 
og Det fjerde hjørnet. Arealet på og rundt torget utvikles til ett sambruksområde. 
 
Det primære formålet med sambruksområdet er å skape et estetisk flott trafikkareal og byrom 
som egner seg til opphold, handel og rekreasjon for byens beboere og besøkende, gående og 
syklende. Samtidig med at trafikken avvikles på en effektiv måte. Sambruksområdet fjerner 
regulering og vegoppmerking slik at trafikantene i større grad må forholde seg oppmerksomt 
til hverandre, dette vil bedre trafikksikkerheten. 
 
Framkommeligheten og flyt 
Å etablere et sambruksområde på og rundt torget er et viktig grep for å øke den estetiske 
kvaliteten ved byrommet. Et slikt grep kan stimulere til økt opphold, handel og rekreasjon i 
området – samtidig som framkommeligheten til biltrafikken opprettholdes. 
Arealet der det er aktuelt å etablere sambruksområde i Kongens gate, har en svært sentral 
beliggenhet i byen og bystrukturen er godt egnet til formålet. Det er kort veg til handel, 
næring, kollektivtrafikk og attraksjoner – og området må sies å være en naturlig del av de aller 
fleste gangrutene i og gjennom sentrum. 
 
For å få avviklet biltrafikken på Torvet forslår vi en mindre rundkjøring med delvis overkjørbar 
senterøy, ledeøyer inn mot rundkjøringen vil også være overkjørbare men skille seg fra 
vegbanen med materialbruk. Kjøreareal skal utføres med annet belegg en de andre gatene og 
belegget skal ha en karakter som er likere det øvrige belegget for hele gulvet på torget. 
Kjørebanen skilles fra det øvrige gulvet på torget med at den er senket 5 cm og skilt med bred 
kantstein fra det øvrige torgarealet. Ved å senke kjørearealet vil en fortelle bilister hvor de 
skal kjøre, men samtidig vil en med bare å senke det 5 cm, oppleve området som et 
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sammenhengende torg. Når man kommer fra miljøgaten i sør og i nord så må man kjøre opp 
på torget som ligger 5 cm høyere enn det øvrige vegarealet i Kongens gate. For å ikke bryte 
sykkelløsningen over torget planlegges en sykkelsti over torgområdet på samme plan som 
resten av torgarealet, men ved bruk av et annet dekke og en belysning som markerer 
sykkelstien vil sammenhengen i sykkelnettet beholdes. Sykkelstien skal utføres med 
kontrasterende belegg fra det øvrige torggulvet, belegget skal ha en overfalte som ikke innbyr 
til høy fart inne på torget. Torget skal være enn trygg oppholdsplass for alle myke trafikanter. 
 
 
Sambruk - shared space 
Torget utformes i tråd med retningslinjer for sambruk / Shared Space på en måte som sikrer 
helhet og gode forbindelser mellom selve torgplassen, rådhuset og “Det fjerde hjørnet”. 
 
I sambruksområder likestilles de ulike trafikantgruppene, og trafikkarealets funksjon som 
oppholdsrom for mennesker likestilles med trafikkavviklingsfunksjonen. For tradisjonelle 
gater og kryss ligger prinsippene om separasjon av trafikantgruppene og særbruk til grunn i 
langt større grad. I motsetning til tradisjonelle gater, der biler skal vike for fotgjengere i 
gangfelt, har gående, syklende og biler like rettigheter i sambruksarealer. Her er det derfor de 
generelle ferdselsregler, hvor vikeplikt er regulert gjennom høyrereglen som gjelder. 
 
Etableringen av sambruksområde på torget øker den estetiske kvaliteten ved byrommet. 
Grepet stimulerer til økt opphold, handel og rekreasjon, samtidig som fremkommeligheten til 
biltrafikken ivaretas. 
 
 Hele gate-/plassgulvet løftes for å markere overgangen fra tradisjonelt gateløp med fortau 

og gang-/sykkelvei til sambruksområde.  
 Hele gulvet, fra oppramping i nord, sør og vest og inn til bebyggelsen i alle de fire 

hjørnene, foreslås anlagt med et enhetlig dekke av heller/plater. Dekket kan være av 
betong eller naturstein. 

 Det legges en kantstein med lav vishøyde mellom kjøreareal og arealer for myke 
trafikanter slik at byrommet oppleves som om det er i ett plan. 

 Midtrabatter inn mot rundkjøringen på torget gis et dekke med avvikende farge fra 
kjørefeltene men uten vishøyde. Rabattene leder biltrafikken og fungerer samtidig som 
venteareal ved kryssing av kjørefeltene. 

 Sykkelveien opprettholdes over torget med et avvikende dekke uten høydeforskjell mot 
plassdekket forøvrig. Dekket på sykkelveien må være av et rullevennlig materiale. 

 Sentraløya i rundkjøringen skal være overkjørbar for å sikre tungtrafikkens 
fremkommelighet. Sentraløya skal underordne seg torgets design. 

 Utformingen av torget skal bygges rundt frihetsstatuen med fontenen. Utformingen skal 
videre kunne legge til rette for aktiviteter som utekino, konserter, torghandel og byfester, 

innslag som vil tiltrekke seg mange av byens borgere. Det må være tilstrekkelig grønne 
flater på torget som ivaretar innbyggernes ønske om åpne plenarealer for opphold. 

 Torgarealene utvikles med ulike dekker som bryter opp det hellelagte plassgulvet.  Det 
lages utsparinger med gress, vegetasjon, naturstein og gummidekke, områder for 
fordrøying/overvannshåndtering, lek og aktivitet. 

 

 
Utsnitt av Landskapstegning for Kongens gate med Narvik torg 
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Snitt, Narvik torg 
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Snitt, Narvik torg 
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7.6 Kollektivtransport  

Bakgrunn 
Parallelt med planprosessen for Kongens gate, utarbeider Nordland fylkeskommune, Narvik 
kommune og Statens vegvesen en kollektivplan for Narvik, med mål om å utvikle 
kollektivtrafikken til å bli et attraktiv, forenklet og oversiktlig reisealternativ til personbil. 
Prinsippene som er lagt til grunn for Narvikhalvøya er at det skal være enkelt å reise kollektivt, 
det vil satses på få pendelruter med høy frekvens. Rutene skal kunne møtes i ett byttepunkt 
og det skal være et sammenhengende reisenettverk for hele byen og regionen, med direkte 
reisemuligheter mellom de tyngste reisemålene og mellom de ulike terminalene for regional 
og interregional transport. 
 

 
Forslag til hvordan de tre bylinjene gjennom Narvik sentrum kan utformes.  
 
Forslaget har fokus på de største målpunktene samt felles trasé gjennom sentrum. Linjene må 
tilpasses nærmere etter behov. Rød linje er Teknologibyen – Ankenes, Grønn linje er Beisfjord 
–Bjerkvik og Lilla linje er Universitetet – Idrettens hus. 
 
Omlegging av kollektivsystemet i Narvik er viktig for at Narvik skal sikres et reelt 
kollektivtilbud i fremtiden. 

 
Mål 
Prosjektet har som mål å øke attraktiviteten til kollektivtrafikken for både fritidsreiser og 
arbeidsreiser innenfor planområdet. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å øke andel 
kollektivreisende i Narvik. 
 
Beskrivelse 
Ny kollektivplan som er under utarbeidelse legger opp til et endret kolletivtilbud i Narvik. Det 
skal satses på få pendelruter med høy frekvens. Slik rutene er lagt opp vil alle ruter krysses i 
Kongens gate.  
Det er lagt opp til at lokalbussrutene har kantstopp i miljøgata, ved Narvik kino og sør for 
Scandic hotell. Ved Narvik storsenter legges det opp til busslommer da denne holdeplassen 
skal håndtere både Grand hotell, Narvik stasjon, Narvik storsenter og Parken ungdomsskole. 
 
Dagens rutebilstasjon ved Amfi vil ligge utenfor kollektivpendlene og kontakten mellom 
regional og lokale ruter vil derfor ikke være optimal. Det er derfor utarbeidet et 
løsningsforslag for en ny rutebilstasjon for regionsbusser sør for Scandic hotell. En 
sentralisert rutebilstasjon med god forbindelse til Narvik Torg og med kontakt med 
lokalbusstrafikken. Selve rutebilstasjonen vil ligge på et tak med plass til parkering under. 
Løsningen er koblet til Demag bru og Kommunegata, og derfor kan krysset 
Sleggesvingen/Kongens gate fjernes. Dette vil føre til en ytterlige reduksjon i trafikken i 
miljøgata. 
Rutebilstasjonen er utformet slik at den har samme kapasitet som i dag. Den kan utvides med 
en oppstillingsplass og kan selvfølgelig reduseres etter den kapasiteten det er behov for. 
Rutebilstasjonen har i tillegg oppstillingsplass for Taxi. I planforslaget er det lagt til rette for 
et parkeringshus i ett plan med plass til inntil 100 biler under rutebilstasjonen, med heis opp 
til stasjonen. Parkeringshuset har adkomst fra overgangssonen ved Sjømannskirka. 
Rutebilstasjonen har adkomst fra Demag bru, inn og ut kjøring fra rutebilstasjonen vil gå via 
denne. Rutebilstasjonen er forbundet med lokalbusstrafikken som har kantstopp for 
lokalbusser i begge retninger ved Kongens gate 22. 
 
Holdeplasser 
Det planlegges fire holdeplasser og en ny rutebilstasjon på strekningen mellom Breibakken og 
Teknologiparken. Holdeplassene blir liggende ved Teknologiparken, Storsenteret, Stein 
Rokkans plass og rundkjøringen i Breibakken. Rutebilstasjonen etableres rett sør for Scandic 
hotell på vestsiden av gata. 
Holdeplassene på Stein Rokkans plass og rundkjøringen ved Breibakken utformes som 
kantstopp med tilhørende venteareal og leskur på begge sider av vegen.  
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Holdeplassen ved Storsenteret utformes som dobbel busslomme for å kunne betjene flybusser 
og busser med elever som skal til Parken ungdomsskole. Det etableres venteareal og leskur på 
begge sider av vegen. 
 
Holdeplassen ved Teknologiparken utformes som busslomme. Det etableres venteareal og 
leskur på begge sider av vegen. 
 
 
Utforming 
Utformingen av bussholdeplassene skal gjøre det enkelt og attraktivt å benytte kollektiv 
transport. Holdeplasser bør være så synlige som mulig. Det bidrar til at passasjerene finner 
frem til og bruker kollektivtilbudet, samtidig som det bidrar til at kjørende ser holdeplassen. 
Holdeplassene skal fremstå attraktive. Utforming av selve plattformen og dens primære 
elementer skal være lik for alle stoppesteder slik at de reisende raskt kan gjenkjenne 
bussveiens stoppesteder og enkelt kunne orientere seg. Bygninger skal utformes i tråd med 
prinsippene i formingsveilederen og dens fargepalett, bygninger skal ha høy arkitektonisk 
kvalitet. 
 
Alle ferdselssoner for fotgjengere skal være formgitt etter prinsipper for universell utforming. 
Bussholdeplasser skal ha ledelinjer og taktile heller. Se ytterligere veiledning om universell 
utforming i Statens vegvesens håndbok V129. Utstyr og materialer skal være av høy kvalitet. 
Det bør vurderes elektronisk skilting ved alle busstopp og ved bussholdeplass med 
informasjon om ankomst og avgang for busser. 
 

7.7 Gangarealer og sykkelveg med fortau 

Mål 
Prosjektet har stort fokus på å legge til rette for myke trafikanter. Et godt tilbud for alle myke 
trafikanter både gående og syklende er prioritert i planarbeidet. Løsningen skal gjøre det 
attraktivt for alle aldersgrupper og brukere inkludert de med syns-, hørsel- og 
bevegelseshemninger, slik at flest mulig velger å benytte seg av tilbudet både i forbindelse 
med daglige gjøremål og til rekreasjon. Hovedmålet for sykkelsystemet er å få en overføring 
av arbeids, skole og fritidsreiser fra personbil til gang og sykkel.  
 
Dette er miljøvennlig samtidig som man oppnår en helsegevinst for den enkelte reisende. 
Planen løfter sykkelen frem som ett attraktiv alternativ til bilen som transportmiddel. Planen 
etablerer et sammenhengende sykkelsystem som skal være tilgjengelig for alle typer syklister, 
slik at sykkel blir et naturlig valg for flest mulig reisende. 

 
 
Kongens gate med sykkelveg med fortau og møbleringsfelt 
 
Beskrivelse 
Hovedløsningen er sykkelveg med fortau på vestsiden gjennom hele Kongens gate. 
Sykkelløsningen har vært det elementet som har betydd mest for de forskjellige 
løsningsalternativene. Det er i dag store diskusjoner, spesielt i Oslo om hvilke sykkelløsninger 
en bør velge og det har også i denne prosessen vært et viktig diskusjonstema. Sykkelfelt er 
det som er anbefalt i by i sykkelhåndboka, men flere velger i dag å lage sykkelløsninger 
separert fra kjørevei. Den separate løsningen som er valgt i planforslaget, vil være den beste 
med tanke på å få grupper som ikke sykler i dag til å sykle.  
 
I løsningsforslaget er det lagt en sammenhengende sykkelløsning på vestsiden gjennom hele 
planområdet. Det er foreslått sykkelveg med fortau langs Kongens gate fra Sjømannskirken i 
Sjøbakken til Rundkjøring Hamsuns vei, med arm inn til skolegården på Parken 
ungdomsskole. Sykkelvegen er 2,5 meter bred og adskilt fra fortauet med en ikke-avvisende 
kantstein. Fortauet har også 2,5 meter bredde i det meste av systemet.  
 
I overgangssone sør smales fortauet inn til 2 meter og i overgangssone nord smales fortauet 
inn til 1,5 meter. Sykkelveg med fortau er i miljøgata opphøyd i alle kryss, slik at de holder 
samme plan gjennom hele området. I overgangssonene vil sykkelløsningen etter hvert gå over 
til fortau eller gang og sykkelveger der de møter eksisterende løsninger. I sør vil en få et 
systemskifte ved Sjømannskirka, her går løsningen inn i en eksisterende situasjon der det på 
grunn av bredde ikke er mulig å opprettholde sykkelveg med fortau. Fortauet separeres fra 
kjørevegen gjennom Sjøbakken med gjerde. Løsningen møter eksiterende fortau langs 
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Fagernesveien. Her vil det for kommunen være mulig å etablere en sykkelløsning videre 
sørover da vegbredden i Fagernesveien tillater dette. 
 
I nord foreslås det sykkelveg med fortau frem til Parken ungdomsskole. Skolen skal bygges 
om og ta alle ungdomsskoleelever på Narvikhalvøya og vi vurderer derfor skolen som et viktig 
målpunkt for potensielle syklister. Videre nordover vil en få et systemskifte i gangfeltet over 
Hamsuns vei, der løsningen kobles med gang og sykkelvegen langs E6 videre nordover helt 
frem til Øyjord. 
 

 
Sambruksareal Narvik torv 
 
Torget planlegges som et sambruksareal. For å ikke bryte sykkelløsningen gjennom torget 
planlegges en sykkelsti over torgområdet på samme plan som resten av torgarealet, men ved 
bruk av et annet dekke og evt belysning. Belegget over torget vil være av en art som ikke 
innbyr til høy fart, da man ønsker at torget skal være et rolig område der flest mulig ønsker å 
oppholde seg. 
 
Til Malmporten foreslås en sykkelveg med fortau til den krysser avkjørsel mot 
Svillelagertomten, her møter den eksisterende fortau og en må følge dette videre til 
Malmporten handelspark. Det vil ikke være mulig å videreføre sykkelløsning gjennom 
eksisterende kulvert uten å utvide denne. Malmporten er under utvikling og vi vurderer det 
som et viktig målpunkt for syklende. 

Løsningen er tilrettelagt for at en kan koble til eventuelle nye sykkelveger eller 
sykkelfeltløsninger til det kommunale samlevegnettet. Vi har derfor i løsningen tatt inn to 
sykkelforbindelser til Dronnings gate som kan videreføres i det kommunale vegsystemet. I 
Tøttaveien legges en sykkelveg på 2,5 m med fortau 1,5-2 m på sørsiden, som kan 
videreføres innenfor dagens veibredde langs Tøttaveien til den møter Diagonalen. I 
Bankbakken forslås også en sykkelveg på 2,5 m. Denne skal føre syklister fra Diagonalen og 
Dronningens gate inn i sykkelsystemet i Kongens gate. 
 
På østsiden av miljøgata i Kongens gate er det myldreområde, gangsone og møbleringssone i 
tillegg til kantparkering. Gangsonen er møbleringsfri med 3 meter bredde nord for torget og 4 
meter bredde sør for torget. 
I kryss mot tverrgater er gangfeltene opphøyd slik at gangsonen holder samme nivå hele 
veien. Gangsonen gir også god mulighet til å sykle langs østsiden av miljøgata. Det er lagt inn 
mange gangfelt over miljøgata, på hver side av alle kryss. Ut i fra gatas karakter som 
handlegate med mål om økt kaféliv, lekeplasser, aktiviteter på torget med mingleområder osv, 
vil gangfeltene gi fleksibilitet og kommunikasjon på tvers av Kongens gate. 
 
I nord går gangsonen over til gang- og sykkelveg ved Taraldsvikbrua. Her møter den fortau 
langs Stasjonsveien og Dronningens gate. Videre legges gang- og sykkelveg i terrenget bak 
boligområdet i Rombaksvegen, over tunneltaket og videre til kirkegården ned til den møter 
E6. Løsningen gir god tilgjengelighet til alle målpunkter. 
 
Sør for Breibakken går gangsonen videre sørover forbi «Post og Politi bygget» og videre som 
fortau langs Administrasjonsveien. Det er også en gangveg som går gjennom Valhallaparken 
til et gangfelt ved Sjømannskirka som gir tilgang til gang- og sykkelsystemet på vestsiden. 
Fortau langs Administrasjonsveien videreføres til Ofoten museum, videre vil en 
terrengtilpasset gangveg med mulighet for sykling knytte Administrasjonsveien til Sjøbakken, 
Havnegata og Fagernesveien. Løsningen gir god tilgjengelighet til alle målpunkter. 
 

 
Eksempel på sykkelveg med fortau, fortau er skilt fra sykkelveg med ikke-avvisende kantstein 
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7.8 Støyskjermingstiltak 

 
Støynivået langs Kongens gate vil på grunn av lavere hastighet, mindre trafikk og lavere andel tungtrafikk gå ned med ca. 2-3 dB. Boliger langs Havnegata vil få en bedring av støysituasjonen som 
følge av at vegen flyttes lenger fra boligene, det vil også etableres en lav støyskjerm langs gaten. 
For boliger langs Rombaksveien vil det særlig på sørsiden av E6 bli bedre enn i dag grunnet nye langsgående støytiltak og lavere tungtrafikkandel. 
Med de foreslåtte støytiltak vil det være 72 boliger og andre støyfølsomme bygninger som har støynivå over grenseverdi for vegtrafikkstøy, disse må utredes for lokale støytiltak i en senere fase. 
Støyberegninger fra denne planen skal i byggeplanfasen sammenholdes med tidligere utførte støytiltak i Kongens gate, behovet ytterligere tiltak skal vurderes. 
3 av bygningene som skal vurderes er boligblokker som ligger i rød støysone langs Kongens gate, der langsgående skjerming ikke er aktuelt eller hensiktsmessig. 
 
 

 
Snitt, Havnegata med Støyskjermstiltak 

 

 
Snitt, Rombaksveien med støyskjermingstiltak
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7.9 Varelevering 

Langs hele Kongens gate er det i dag et godt etablert næringsliv. I forbindelse med denne 
planen har det vært viktig å finne gode løsninger som gjør at næringslivet langs Kongens gate 
kan blomstre. Et viktig moment for at en slik gate skal fungere godt for næring er å sikre god 
varelevering til de næringsdrivende. Dette betyr at det må være mulig å levere varer med 
mange ulike typer kjøretøyer og at det ikke må være store hindringer eller høydeforskjeller 
som gjør det vanskelig å levere varer. 

 
 
  
 

 
På grunn av at Kongens gate har ulik bredde nord og sør for torget, er det nødvendig med 
ulike løsninger på sørsiden og nordsiden av torget 
 
For den sørlige delen av Kongens gate er det primært østsiden av gaten som er i bruk til 
næringsformål. Her er det lagt opp til en fire meter bred gangsone som opparbeides med 
kjøresterkt dekke. Gangsonen, som ligger 1 meter fra fasadene, skal kunne benyttes til 
varelevering. Den gode bredden i gangarealet gjør at gående og syklende fritt kan passere 
samtidig som vareleveringer pågår. 
Varelevering skjer ved at kjøretøyet som skal levere varer kan kjøre opp og inn på gangarealet 
ved en tverrgate og ut i Kongens gate ved neste tverrgate. Det samme prinsippet blir benyttet 
i det første kvartalet nord for torget. I hele Kongens gate kan kantparkeringer benyttes til 
varelevering. For de som driver næring ved torget vil det være mulig å få levert varer inne på 
torget. Varelevering i gangsoner og fra kantparkeringer skal skje i tråd med skiltvedtak. 
 

 
Varelevering miljøgate sør 
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7.10 Parkering 

Den nye planen legger opp til et variert parkeringstilbud i og langs Kongens gate. Det har 
under utarbeidelsen av planen blitt vektlagt å finne parkeringsløsninger som gjør det mulig 
for Narvik kommune å tilby en variert og logisk parkeringsstruktur med parkeringsplasser for 
korttidsparkering 15-30 minutt, 1-2 timer parkeringer og langtidsparkeringer. Det er lagt 
stor vekt på at det skal være enkelt å finne frem til parkeringsplasser som er tilpasset ulike 
behov. 
 
En viktig faktor for å kunne tilby parkeringsplasser som dekker flest mulig behov har vært å 
minske Kongens gate sin barriere effekt. Prosjektet har oppnådd dette målet med lavere 
hastigheter i miljøgaten, smalere veg som er lettere å krysse samt kryssinger ved alle 
tverrgater slik at det blir kortest mulig veg mellom øst og vest.  
Kantparkeringen i Kongens gate ligger nært butikker, kaffer og andre tjenestetilbud langs 
gaten. Kantparkeringer med nærhet til butikker innbyr til stor utskifting av parkerte biler og 
egner seg godt til brukere som har bestemte ærender i byen. 
 
Parkeringen som ligger ved og under rutebilstasjonen egner seg godt til folk som ønsker å 
oppholde seg i byen over lengre tid og som ønsker å benytte seg av det rikholdige 
næringslivet i Kongens gate. Disse parkeringsplassene ligger svært nært gaten, avstanden til 
Kongens gate blir kort ved etablering av heis i anlegget. De mange kryssingspunktene i gaten 
sørger for at det kort avstand mellom øst og vest, med de fleste butikker, kafeer og hotell på 
østsiden av gaten. 
 
Det er et mål for prosjektet å redusere trafikken i Kongens gate, det er derfor en svak 
reduksjon av totalt antall parkeringsplasser innenfor planområdet. Innenfor miljøgaten er det 
en forholdsvis stor reduksjon av parkeringsplasser, men dette er balansert gjennom en økning 
av parkeringsplasser utenfor selve miljøgaten. Adkomst til parkeringen blir fra overgangssone 
sør ved sjømannskirka. Disse plassene ligger dog nært Kongens gate da det er planlagt heis 
fra parkeringen og at det er langt flere kryssinger i den fremtidige miljøgaten enn i dagens 
Kongens gate. Pendlerparkeringen og parkeringen under rutebilstasjonen er viktige da man 
ønsker å samle flest mulige pendlere her og at man ønsker at det skal bli naturlig for pendlere 
og la bilen stående utenfor miljøgaten. 
 
 
 
 
 
 

Offentlige parkeringsplasser som er oppmerket innenfor 
planområdet, i dag og ny plan  

Plassering P-anlegg Kant-
parkering 

Skrå-
parkering 

Pendlerparkering (P-
plass) 

92 21      

Rutebilstasjon  100      

ADM. 10 - 12    9 22   

KG. 38 – 42    8 13   

KG. 32 – 36    7 19   

KG. 26 - 30    7 19   

KG. 20 – 24     19   

KG. 14 – 18 (Post og 
politi) 

    12 14  

Torvet   11 2    

KG. 44 - 48   2 4    

KG. 50 - 54   7 7    

KG. 51 - 55   2 5    

KG. 56 - 62   2 5    

Bankbakken   9 7    

Kinobakken - 
kommunegt 

  9 7    

Tøttaveien   6     

I dag  92  48  104  246 

Ny plan  121  68  14 203 
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Parkering   
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7.11 Minnepark 

Ny minnepark Kullhagen (Illustrasjon; Polarlandskap AS)

 
I forbindelse med omlegging av E6 fra Sjømannskirka til Ornes, legges det opp til at den 
sørlige tunnelportalen etableres i Valhallaparken, et grøntområde hvor det bl.a. er satt opp et 
monument til minne om de falne fra panserskipene Norge og Eidsvoll som ble senket i Narvik 
Havn i 1940. Etablering av tunnel fra Valhallaparken medfører at mye av dagens grøntanlegg 
blir berørt, samt at minnebautaen må reetableres på et egnet sted. 
 
400 meter sør for Valhallaparken ligger Havneparken, en park som huser flere monumenter 
og minnesmerker. Nord for Havneparken ligger Kullhagen, et område brukt av LKAB til 
håndtering av kull og koks i første halvdel av 1900-tallet. Tomten er i dag gjengrodd og 
benyttet til brakkerigg. Prosjektet legger opp til at Havneparken utvides til å omfatte 
Kullhagen, og at monumentet fra Valhallaparken plasseres her. Kullhagen skal opparbeides til 
park og rekreasjonssted, og inngå som en naturlig del av Havneparken. 
 
Generelt 
Det har vært gjennomført en større idémyldring med flere ulike forslag for utforming. Statens 
vegvesen har gjennomført flere informasjonsmøter og idédugnader, hvor parkanlegget i 
Kullhagen har vært et tema. Her har innbyggere og politikere kommet med sine  
 

 
meninger og forslag til hva som bør inngå i parkanlegget. Forslagene har vært mange, alt fra 
lekeplass og skøytebane, til et rolig, fredfullt sted. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra 
innbyggere og politikere på folkemøter, fagpersoner i Statens vegvesen og prosjektgruppen 
for øvrig, drøftinger gjort med Narvik kommune, Krigsminnemuséet og Ofoten Museum, samt 
en visjon hos designer, foreligger det nå et svært gjennomarbeidet grunnlag for opparbeiding 
av en minnepark i Kullhagen. 
 
Intensjon 
Minneparken skal utformes på en slik måte at den utstråler verdighet og ro. Den skal være et 
sted som mennesker i alle aldre og uansett funksjonsnivå skal kunne benytte seg av. Parken 
skal kunne benyttes som et rekreasjonssted, og kunne være et naturlig besøkspunkt for de 
som benytter denne delen av byen til spaserturer o.l. Parken bør i tillegg ha en viss 
informasjonsfunksjon. Narvik har hatt svært økende cruiseturisme de senere år, og parken er 
noe av det turister som kommer sjøveien møter. Det kan da være naturlig å formidle 
informasjon om byens og kommunens attraksjoner herfra. I forbindelse med markeringer 
legges det ned blomster på minnebautaen i Valhallaparken. Når monumentet blir flyttet til 
Kullhagen er det viktig at det avsettes nok plass til seremonielle aktiviteter i tilknytning til 
monumentet. 
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7.12 Fravik og søknader om fravik 

E6 Kongens gate har en rekke avvik fra vegnormalene. Brorparten av disse avvikene er en 
naturlig konsekvens av topografien i planområdet, eksisterende bebyggelse og vegstruktur. 
De avvikene som ikke skyldes topografi og eksisterende bebyggelse har blitt rettet frem mot 
ferdigstilling av planen og er lukket. Prosessen med behandling av fravik som skyldes 
topografiske forhold, eksisterende bebyggelse og vegstruktur som ikke kan endres er 
fravikssøkt og er til behandling i Statens vegvesen regionalt, og eventuelt til Vegdirektoratet 
dersom behandlingen tilsier det. TS-revisjonen ble gjennomført på alle gater og veger 
uavhengig av om de får fremtidig status som kommunal-, fylkes- eller riksveg. Fravik på 
kommunale veger eller gater avklares med Narvik kommune. Fravik fra vegnormalen skal på 
fylkesveger skal behandles av fylkeskommunen. Fravik på riksveger behandles av Statens 
vegvesen. 
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7.13 Konstruksjoner 

Bruer og konstruksjoner 
For å ivareta målsetningen til planen om å knytte sammen viktige utviklingsområder i Narvik, 
sørge for gode kollektivløsninger og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter, har planarbeidet 
gjennomført forprosjekt for tre bruer og ny rutebilstasjon med parkering under. Nærmere 
tekniske beskrivelser av konstruksjoner framgår av forprosjektene som er utarbeidet i 
forbindelse med planarbeidet. 
 
Taraldsvik bru 
Ny Taraldsvik bru vil erstatte de to kryssene fra Stasjonsveien og Frydenlundsgata med et 
rundkjøringslokk over Ofotbanen. Taraldsvik bru kan sees på som et trafikksikkerhetstiltak da 
det rydder opp i de to uoversiktlige kryssene fra Kongens gate til Stasjonsvegen og 
Frydenlundgata. Rundkjøringen gir også en gevinst med tanke på redusert hastighet, bedre 
sikt og mer oversiktlig trafikkavvikling. Alle disse faktorene er med på å skape økt 
trafikksikkerhet, samt at løsningen gir en økning i kapasitet gjennom bedre flyt for trafikken 
på alle armene i rundkjøringen. Eksisterende bru har en restlevetid som tilsier at den bør 
skiftes ut. 
 
Forprosjektet er gjennomført i dialog med Jernbaneverket spesielt med tanke på utfordringer 
ved bygging av brua, da Ofotbanen er sterkt trafikkert og for å finne løsninger for høyde 
mellom kjøreledning spor og brukonstruksjonen. 
 
 
 
 

 
Illustrasjon av betongkonstruksjon, ny Taraldsvik bru. 
 
 

 
Demag bru 
Demag bru skal sikre en effektiv og sikker adkomst til utviklingsområdet Malmporten 
handelspark, den skal skape en effektiv adkomst til Kommunegata og den nye 
rutebilstasjonen uten å øke trafikkbelastningen i miljøgaten. Adkomst til Demag bru vil være 
fra rundkjøringen i Breibakken som danner skillet mellom overgangssone sør og miljøgaten. 
Demag bru er kun laget for kjøretøy ettersom denne nye brua med utgangspunkt 
Breibakkenkrysset frigir areal til en kort og innbydende gang- og sykkel adkomst til 
Malmporten handelspark fra dagens kryss ved Scandic. Adkomst fra Demag bru til 
Kommunegata og ny rutebilstasjon gir en kort og effektiv tilknytning mellom lokalt og 
regionalt kollektivtilbud. 
 
Bruas underside vil være eksponert fra gang- og sykkelvei, jernbanen og adkomstvei for 
parkeringsanlegg, den estetiske utformingen i detaljprosjekteringen bør derfor vektlegges ved 
valg av type bru. Sikkerhetsskjermer og rekkverk vil også være svært synlig og det anbefales 
en nærmere vurdering av det visuelle uttrykket. Forprosjektet har vært i dialog med 
Jernbaneverket med tanke på fri høyde over spor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrasjon ny Demag bru adkomst til rutebilstasjon og Kommunegata og rutebilstasjon. 

 
 
Verkstedbakken bru  
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Verkstedbakken bru er en jernbanebru som skal ivareta Jernbaneverkets behov for fremtidig 
bruk av vendetriangelet. I dialog med Jernbaneverket har prosjektet gjennom et forprosjekt 
laget en bru over den nye adkomsten til Verkstedområdet som skal ivareta Jernbaneverkets 
behov for dobbeltspor på denne strekningen. Jernbaneverket ønsker å stenge planovergangen 
i Verkstedbakken, og prosjektet har derfor planlagt ny adkomst fra Havnegata til de viktige 
næringsarealene inne på Verkstedområdet.  
 
Den nye brua gjør det mulig å anlegge adkomstveg fra Havnegata til verkstedområdet, med 
separat gang- og sykkelvegløsning uavbrutt fra Havnegata hele vegen opp til Kongens gate. 
Forprosjektet er utført i dialog med Jernbaneverket for å sikre at den ivaretar Jernbaneverkets 
fremtidige behov for Vendetriangelet. Det har spesielt vært dialog angående aksellaster og 
løsninger knyttet til ballastlag under de nye sporene. 
 

 
Illustrasjon ny bru Verkstedbakken over adkomst til Verkstedområdet med gang- og sykkelveg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutebilstasjonen 

Rutebilstasjonen som er planlagt på arealet mellom Scandic og den nye Demag bru skaper 
gode knytninger mellom lokalt og regionalt kollektivtilbud.  
Rutebilstasjonen gir ca 100 parkeringsplasser under tak. Disse parkeringsplassene egner seg 
godt for langtidsparkering både for de som dagpendler til Narvik og for de som ønsker å kjøre 
bil til rutebilstasjonen for å benytte seg av de regionale bussrutene. Prosjektet har foreslått 
taxiholdeplass sammen med rutebilstasjonen slik at taxi er lett tilgjengelig for passasjerer 
som kommer til Narvik med flybuss samt regionale og lokalruter. Siden rutebilstasjonen blir 
liggende i samme plan som Kongens gate er det også kort veg mellom regionale busser og 
lokalbusser. Det er satt av arealer ved rutebilstasjonen som er egnet for venterom, toaletter, 
taxistasjon og sykkelparkering. 
 
 
Felles for de fire konstruksjonene er at det ved utforming av visuelt eksponerte 
konstruksjoner er lagt vekt på estetisk bearbeiding og tilpasning av konstruksjonen til 
helheten i situasjonen. Arbeidet med konstruksjonene har vært utført parallelt med 
bearbeidelsen av veggeometrien og i samarbeid med øvrige fag. Målsettingen har vært å sørge 
for godt samspill ved valg av løsninger, i første rekke mellom veggeometri, landskap og 
konstruksjon. 
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8 Beskrivelse av felles forhold for E6 Narviktunnelen og Kongens gate 
Narvik 

8.1 Grunnforhold 

Geoteknisk vurdering for detaljregulering E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik er basert 
på utført grunnundersøkelse som består av totalsonderinger, prøveserie, 
dreietrykksonderinger, dreiesonderinger, fjellkontrollboringer og registrert dagens fjellpunkt. 
Området omfatter oversiktlige grunnforhold. Det er tørrskorpe/grus/fyllmasser i toppen, 
derunder er det siltig leire. Leira karakteriseres som fast til middels fast. Det er begrensede 
løsmassemektigheter og grunnboringene viser stort sett mindre enn 10 m til fjell. I forhold til 
grunnforholdene antas nøytral bruddmekanisme. 
 
Dette medfører at det skal benyttes geoteknisk kategori 2 for dette prosjektet. 
Generelt kan graveskråninger utføres med helning 1:1,5. Graveskråninger i finkornete masser 
må plastres eller sikres på annen måte for å unngå erosjon. Utfyllinger kan utføres med 
helning 1:1,5. 
 
Parkeringshuset fundamenteres på fast siltig leire. Konstruksjonen kommer helt inn til 
Kongens gate og Sleggesvingen og før fundamentutgravning må det etableres en midlertidig 
spunt. Demagbrua fundamenteres med peler til fjell. 
 
Graving for påhuggflate nord for Narviktunnelen vil komme inn på Jernbaneverkets område. 
Her planlegger Jernbaneverket oppgradering av sporområdet. Derfor anbefales at det inngås 
avtale mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å foreta dette arbeidet på 
anleggsteknisk enkleste måte. 
Det er behov for flere støttemurer. De fleste har høyde mindre enn 5 meter. Vi anbefaler så 
langt mulig å benytte natursteinsmur med fronthelning 3:1. Som alternativ kan ordinær 
betongmur benyttes. 
 
Det er ikke behov for supplerende grunnundersøkelser for reguleringsplanen. For 
detaljprosjekteringen anbefales supplerende undersøkelser. Dette omfatter nøyaktigere 
bestemmelse av fjelloverflaten i påhuggsområdene til E6 tunnelen og også der det kommer  

peler og spunt. Det anbefales en del sonderinger og prøvetakinger for sikrere bestemmelse av 
skråningsstabilitet. Poretrykkmålere bør installeres både for overvåking av 
poretrykkssituasjonen mht eventuell setning av nabobebyggelse som følge av 
grunnvannssenking, og også for sikrere stabilitetsberegning og dimensjonering av spunt. 
Generelt forventes ikke spesielle problemer knyttet til grunnforholdene. Imidlertid er dette en 
utbygging i bystrøk og dermed en del nærføring til andre bygninger samt arbeid som utføres 
med både biltrafikk og myke trafikanter helt inntil arbeidsplassen. Det er viktig å ha fokus på 
dette i videre prosjektering og planleggingen av anleggsarbeidet. 
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9 Virkninger av planforslaget 

9.1 Eiendomsforhold og grunnerverv, innløsning av bebyggelse 

Planforslaget for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik medfører behov for innløsning av 
bebyggelse. Ved begge portalområder for Narviktunnelen er det bygninger som må innløses 
fordi de kommer i direkte berøring med og ligger for nært veganlegget. 
  
Eiendom  Vurdering 
Eiendommer ved portal sør, Administrasjonsveien 
40/358 SVV Bolig med garasje. Behov for areal til påhugg. Innløst i 2014. 
40/355, privat eid Bolig. Behov for areal til påhugg. Forslag: Innløses 
40/1214, privat eid Garasjeanlegg, behov for areal til midlertidig veg ved Ofoten museum, i 

anleggsfasen for tunnelen/påhugg og portal i sør. Forslag: innløses 
Eiendommer ved portal nord 
39/1476, privat eid Bolig. Behov for areal til skråningsutslag ved portal og gang- og 

sykkelveger. Mangler adkomst. Forslag: Innløses 
39/1474, privat eid Bolig. Behov for areal til skråningsutslag ved portal og gang- og 

sykkelveger. Mangler adkomst. Forslag: Innløses 
39/1473, 39/1487, 
privat eid 

Bolig med garasje Behov for areal til skråningsutslag ved portal og 
gang- og sykkelveger. Mangler adkomst. Forslag: Innløses 

39/1475, privat eid Bolig med garasje. Kommer i direkte berøring med veganlegget. 
Forslag: Innløses 

39/1471, privat eid Bolig. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 
39/1472, privat eid Bolig med garasje. Kommer i direkte berøring med veganlegget. 

Forslag: Innløses 
39/1170, privat eid Bolig med garasje. Kommer nært veganlegget. Behov for areal til 

støysikringsvoll, dempe lysvirkning ut av tunnel og til vegetasjonssone. 
Forslag: Innløses 
 

Eiendommer i Rombaksveien 
39/1184, NBBL Bolig. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 
39/902, privat eid Bolig. Kommer i direkte berøring med anlegget. Forslag: Innløses 
Eiendom ved Demagbrua/Hagesenteret/Havnegata 
40/1260, Nordkraft 
Havnegata 

Trafostasjon, ikke i bruk, nært vegfylling. Forslag: Innløses 
Tre mindre garasjer foreslås innløst som følge av forslaget. 

Bygninger som forutsettes innløst og revet som følge av vegtiltaket 
 
 
 
 
 
 

Eiendommer 40/358 og 40/355 i Administrasjonsveien: 
 
Bygninger som foreslås innløst illustreres med et kryss over bygningen. På kartet under vises 
eiendom 40/358 med bolig og garasje som ble innløst allerede i 2014, samt bolig på eiendom 
40/355 som foreslås innløst pga nærhet til veganlegget. De geotekniske undersøkelsene i 
reguleringsplanarbeidet har påvist utfordringer som tilsier at bygget må fjernes før 
tunnelpåhugget og byggegrop i området kan etableres.  
 

 
Innløsninger ved tunnelportalen i sør, Administrasjonsveien 
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Innløsninger ved Narviktunnelens portalområde nord: 
 

 
Innløsninger ved tunnelportalen i nord 
 
Som utsnittet over fra C-tegningene viser, gjør veganlegget et betydelig inngrep i 
portalområde nord, og medfører et stort behov for innløsning av eiendommer med boliger, 
garasjer og uthus. Det omfattende arealbehovet, hensynet til støy og frafall av adkomster, gjør 
at et antall bygninger må innløses og rives i dette området.  
En virkning av planforslaget vil videre være at det frigjøres arealer til framtidig gravlund, som 
også framgår av planforslagets reguleringsplankart, se R-tegninger. 
 
 
 

Eiendommer ved Rombaksveien: 
 

 
Innløsninger ved Rombaksveien 

 
På utsnittet over fra C-tegningene vises to boliger som foreslås innløst og revet. Boligene 
kommer i direkte berøring med veganleggets tilhørende gang- og sykkelveger. Rombaksveien 
er i dag en utsatt vegstrekning med mange farlige og ugunstige avkjørsler, ufullstendig 
støyskjerm, og lite plass til snøopplagring. Ved å innløse disse to boligene åpnes muligheten 
for en sammenhengende støyskjerm på begge sider av Rombaksveien, med tilstrekkelig plass 
avsatt til snøopplagring. Boliger øst for Rombaksveien vil få separat adkomstveg bak en 
sammenhengende støyskjerm og på vestsiden vil det bli plass til en sykkelveg med fortau bak 
sammenhengende støyskjerm.  
 

49



Planbeskrivelse - Detaljregulering E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik 
 
 

 

Innløsning ved Sleggesvingen/Demagbrua: 
 

 
Innløsning trafostasjon 
 
Bygget som er markert med kryss på C-tegningen over er en nedlagt trafostasjon som 
kommer i berøring med skråningsutslaget til vegfyllingen ved Demagbrua. Prosjektet foreslår 
innløsning for å få en bedre og varig løsning. 
 
Garasjeanlegg på eiendom 40/1214: 
 

 
Innløsning av garasjer i Hagebakken, se kryss over gult areal. Midlertidig veg framgår med grå linjer. 
 
Garasjeanlegget som ligger i Hagebakken foreslås innløst for å gi tilgang til etablering av 
midlertidig veg i anleggsfasen for boligblokk, øyeklinikk og Ofoten museum når 
tunnelbyggingen i Administrasjonsveien pågår. 
 
 

Innløsninger ved Havnegata: 
 

 
Innløsninger av garasjer ved Havnegata 
 
De tre mindre garasjene som foreslås innløst ligger nedenfor en eldre mur i Havnegata. I 
forbindelse med justering av veglinja for Havnegata og tiltak med gang- og 
sykkelveg/kombinert kjøreveg med adkomst til boliger, vil det bli nødvendig med justeringer 
av muren. Adkomsten til to boliger som i dag ligger inn mot Sjømannshjemmet vil da måtte 
endres, ny adkomst er vist med blå farge på utsnittet over.  
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9.2 Overordnede planer 

Reguleringsplanen er i tråd med overordnede nasjonale planer og føringer, og er et viktig ledd 
i å videreutvikle Narvik som et konkurransedyktig bo- og arbeidsmiljø. Vegtiltaket vil gi bedre 
trafikksikkerhet, framkommelighet og forutsigbarhet for trafikksystemet. 
Hovedtrekkene i planen er i samsvar med vedtatt kommunedelplan for Sjømannskirka – Ornes 
og Narvikhalvøya. 
 

9.3 Framkommelighet 

Ny tunnel vil gi en ny vegforbindelse i transportsystemet i Narvik. Gjennomgangstrafikk og 
tungtransport vil ikke lengre kjøre gjennom sentrum. Den nye E6 traseen fra Sjømannskirka til 
Ornes vil gi en betydelig forbedring av fremkommeligheten for tungtransporten og 
gjennomgangstrafikken. Framkommeligheten for kjøretøy forøvrig i planområdet vil 
opprettholdes i overgangssonene og reduseres i miljøgata som følge av smalere veg og lavere 
hastighet. Bruk av rundkjøringer, ikke tillatt venstresving og fjerning av trafikklys i miljøgata 
vil bidra god til flyt i for resterende trafikk i Kongens gate. 
 
Kongens gate skal fungere som omkjøringsveg for E6 når tunnelen er stengt. Overgangssoner 
og miljøgata er derfor dimensjonert med tanke på fremkommelighet for modulvogntog. 
Det sammenhengende sykkelvegsystemet vil gi syklister en mye bedre framkommelighet enn i 
dag. De store sammenhengende gangarealene med mange gangfelt vil også gi fotgjengere 
bedre framkommelighet enn i dag, både langs miljøgaten og på tvers. 
 

9.4 Trafikksikkerhet 

Reduksjon av trafikk og hastighet i miljøgaten forventes å gi færre ulykker i miljøgaten. Det er 
også forventet at det vil bli færre ulykker med personskader ved etablering av rundkjøringer, 
da rundkjøringer har lavere ulykkesrisiko enn dagen T‐kryss. Separert sykkelveg vil også bedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter. Gjennom utformingen av prosjektet er det lagt opp til 
et helhetlig, lettlest og gjenkjennelig system for myke- og harde trafikanter, dette vil kunne 
medføre lavere ulykkesrisiko på hele strekningen. 
 

9.5 Gang‐ og sykkeltrafikk 

Den store satsningen på å finne gode og trafikksikre løsninger for gående og syklende i hele 
planområdet vil sikre at de myke trafikantene i Narvik sentrum får mye bedre forhold 
sammenlignet med dagens situasjon. Gjennomgående sykkelløsninger vil sørge for at det er 
mulig å bevege seg fra A til B på en trygg og effektiv måte. Prioriteringen av gode og 
oversiktlige fortausløsninger på begge sider av Kongens gate sørger for at de gående trygt og 

enkelt kan bevege seg langs og på tvers av gata. Planforslaget sikrer også gode gang- og 
sykkelforbindelser langs alle gater og veger. 
 

9.6 Kollektivtrafikk 

Tiltakene med ny rutebilstasjon, nye kantstopp i Kongens gate og busslommer ved 
teknologiparken vil sammen med det nye rutenett som er under utarbeidelse av Narvik 
kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen, sørge for at kollektiv transport vil 
fremstå som et langt mer attraktivt reisemiddel enn det er i dag. Med universelt utformede 
busstopp og holdeplass som er likt utformet innenfor hele planområdet, vil det bli et system 
som er gjenkjennbart og lettere anvendelig for flere brukere enn dagens struktur. 
 

9.7 Byggegrenser 

Byggegrenser langs veg følger av vegloven § 29 annet ledd. Byggegrenser er i utgangspunktet 
100 meter fra senterlinje langs E6, 50 meter for riks- og fylkesveger, og 15 meter for 
kommunale veger og gang- og sykkelveger, dersom ikke annet er vist i plankartet. 
Byggegrense langs jernbanen er 30 m fra nærmeste spormidt i henhold til jernbanelovens 
§10, dersom ikke annet er vist i plankartet. Byggegrensen ivaretar krav til vegsystemet og 
trafikken med hensyn til vedlikehold, drift, brøyting og sikkerhet. 
 

9.8 Støy 

Støynivået langs Kongens gate vil på grunn av lavere hastighet og mindre tungtrafikkandel gå 
ned med ca. 2-3 dB. Boliger langs Havnegata vil få en bedring av støysituasjonen som følge av 
at vegen flyttes unna boligene og det vil etableres en lav støyskjerm langs gaten. 
For boliger langs Rombaksveien vil det særlig på sørsiden av E6 bli bedre enn i dag grunnet 
nye langsgående støytiltak og lavere tungtrafikkandel. 
Med de foreslåtte støytiltak vil det være 72 boliger og andre støyfølsomme bygninger som har 
støynivå over grenseverdi for vegtrafikkstøy og må utredes for lokale støytiltak i en senere 
fase. I byggeplanfasen vil støyberegningene sammenholdes med tidligere utførte støytiltak i 
Kongens gate, og ytterligere tiltak vurderes. 
 

9.9 Luftkvalitet 

Sentrum vil få mindre trafikk og dermed potensielt bedre luftkvalitet som følge av mindre 
hastighet, vegstøv, avgasser og partikler fra eksos når E6 ledes utenom sentrum. 
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9.10 Energibehov og energiforbruk 

Ny E6 vil medføre midlertidig økt energiforbruk og CO2- utslipp i anleggsfasen som følge av 
anleggsarbeidene. I driftsfasen vil det bli økt energiforbruk til belysning langs vegen og 
tunneler i forhold til dagens sitasjon der det ikke er belysning. Forventet reduksjon i 
interntrafikk med bil og større andel reisende på kollektiv, gange og sykkel vil redusere 
transportarbeid og energiforbruk. Utvikling i teknologi forventes også bidra til å minske 
energiforbruk og CO2-utslipp.   
 

9.11 Hydrologi og flomforhold 

Beregning av kapasitet for nye stikkrenner, kulverter og rør er beregnet etter aktuelle 
retningslinjer og krav, hvor det blant annet tas hensyn til 200-års gjentaksintervall og 
fremtidige klimaendringer. Derfor antas det at fare for flomskader på ny E6 er mindre enn for 
gammel E6. 
 

9.12 Teknisk infrastruktur 

Planen medfører at noen eksisterende høyspentledninger, kabler og ledninger må legges om 
og opprustes. I tillegg må det etableres nye tekniske bygg for tunnelen. Nøyaktig plassering 
av disse avklares i byggeplanfasen. Oppgradering av VA-anlegg, kabler og ledninger vil være 
en positiv konsekvens av veganlegget for kommunen. 
 

9.13 Landskap og bymiljø 

Gjennom utarbeidelse av en felles Formingsveileder og landskapsplaner for både Kongens 
gate og E6 Narviktunnelen, skal dette prosjektet sikre at alle tiltak som blir gjort i 
prosjektområdet etterlever de strenge kravene til arkitektonisk og landskapsmessig utforming 
som er stilt av Kommunedelplan for Narvikhalvøya og Statens vegvesen sine retningslinjer. 
Formingsveilederen og landskapsplaner skal sørge for at det blir en helhetlig utforming av 
byrommene med høy kvalitet på materialer, elementer og beplanting, summen av dette vil 
bidra til å skape et godt bymiljø. 
 

9.14 Barn og unge, nærmiljø og friluftsliv 

Det er jobbet hardt med å finne løsninger som skal gi Narvik et grønnere preg i sentrum. Det 
er lagt ned mye arbeid i å finne løsninger som skal gjøre at det oppleves som trygt, oversiktlig 
og lett å bevege seg i Narvik sentrum for mennesker i alle aldre. Det er i utarbeidelsen av 
planen blant annet funnet områder for lek både i Valhallparken og på østsiden av miljøgaten 
sør for torget. Det er også en overordnet tanke om at torget og møbleringen av torget skal 

innby til aktivitet og lek. Planforslaget legger til rette for at barn og unge i mye større grad 
enn i dag kan benytte seg av sentrum til opphold og aktivitet. 
 

9.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

Gjennom en helhetlig utforming av byrommene, parkeringsløsninger og vareleveringer har 
dette planarbeidet forsøkt å øke den estetiske kvaliteten ved byrommet. Grepet stimulerer til 
økt opphold, handel og rekreasjon. Det er også laget planer for nye og gode adkomster for 
gående, syklende, bilister og de som benytter seg av kollektiv transport til eksempelvis 
Malmporten handelspark og Verkstedområdet. 
 

9.16 Naturmangfold 

Under henvisning til naturmangfoldlovens §§ 8-12 er eksisterende datagrunnlag gjennomgått 
med tanke på hvilke landskap, økosystemer, naturtyper eller arter som kan berøres av 
reguleringsplanen.  
Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase og Artsdatabanken inneholder ingen 
opplysninger om verneområder, viktige naturtyper, kulturlandskap, friluftsområder eller 
rødlistearter i det aktuelle området.  
Ingen verdifulle naturtyper eller artsforekomster, inkludert utvalgte naturtyper og prioriterte 
arter, er registrert i det aktuelle området. Området bør kartlegges for fremmede arter i 
forbindelse med byggeplan. Forholdsregler mht. dette tas inn i YM‐plan. 
 
Tiltaket er finansiert av Statens vegvesen som vil bekoste evt. tiltak, noe som oppfyller § 11. I 
forhold til § 10 vurderer vi at den samla belastningen på økosystemet vil bli lavt. Tiltakshaver 
vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur og 
miljø (§ 12). En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre miljø. 
 

9.17 Kulturminner og kulturmiljø 

Narviktunnelen vil ha tunnelinnslag i Valhallparken, det er derfor i forbindelse med denne 
planen jobbet med å finne en alternativ plassering av Minnesmerket for panserskipene Norge 
og Eidsvoll. Det har gjennom folkemøtene, møtet med politikere og fagpersoner fra blant 
annet fra Narvik kommune blitt bestemt at denne planen skal jobbe med utforming av ny park 
til Minnesmerket for Norge og Eidsvoll på Kullhagetomten. Gjennom arbeidet med 
utformingen av den nye minneparken har det i samråde med Narvik kommune, Narvik havn, 
Narviksenteret og Ofoten museum blitt utformet en minnepark som gir rom for at flere 
minnesmerker kan samles i parken dersom det er ønskelig. 
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9.18 Trafikk  

Vi har gjennomført Contram-beregninger for å se hvordan redusert fartsgrense i Kongens 
gate påvirker trafikkmengdene. Beregningene viser at en miljøgate fjerner 
gjennomkjøringstrafikken. Denne er imidlertid relativt beskjeden i utgangspunktet fordi 
tunnelen er forutsatt ferdigstilt. Beregningene viser at en miljøgate kan redusere ÅDT i 
Kongens gate med cirka 100–3200, avhengig av hvilket kvartal man ser på. Dette tilsvarer en 
nedgang på cirka 10–25 %. Trafikken overføres til tunnelen, lokalvegnettet, Dronningens gate, 
Diagonalgata og Brugata. Kort sagt kan man si at trafikken som kjører i Kongens gate som 
miljøgate, er trafikk som starter eller slutter turen sin i sentrum. I sentrum er det begrenset 
antall aktuelle konkurrerende ruter. Eksempelvis er fartsgrensen 30 km/t i Dronningens gate 
også. Ettersom det er en rekke uregulerte X-kryss i Dronningens gate, vil ikke denne gata 
være spesielt forlokkende som omkjøringsgate. Når alternativene ikke er attraktive, vil folk 
velge å kjøre Kongens gate selv om reisetiden i denne vil øke. 
 
Det har vært reist spørsmål ved tidligere Contram-beregninger, der det er forutsatt generell 
trafikkvekst i perioden 2006–2036. I våre beregninger har vi forutsatt at det ikke er generell 
trafikkvekst i Narvik i perioden 2006 til 2036. Noen registreringer kan tyde på at dette har 
vært tilfelle i perioden 1995 til 2006, men vi har ikke mottatt noen maskinelle tellinger som er 
gjennomført etter 2006 for å undersøke om denne trenden har vedvart. 
 
Vi tror ikke at en ombygging av Kongens gate alene er nok til å endre folks reisevaner i stor 
grad. Slik vi ser det, er en ombygging av Kongens gate til miljøgate en del av et større bilde 
som til sammen kan bidra til at en større andel velger å gå, sykle eller reise kollektivt. 
Tilrettelegging for disse reiseformene kombinert med restriktive tiltak mot biltrafikken, må til 
for å vri reisemiddelfordelingen. Parkeringsrestriksjoner er et effektivt virkemiddel for å 
begrense økning i biltrafikk. 
 

9.19 Geologi 

 
Det er ikke områder over tunellen som fremstår som sårbare for grunnvannssenking. Hele 
området over tunnelen ser ut til å bestå av tynt morenedekke i relativt bratt skråning. 
Området er stort sett gjennomskåret av veger og huskonstruksjoner. Det er også antatt at det 
naturlige grunnvannsnivået ligger under det som vegetasjonen bruker.  
Lokalt går der enkelte mindre bekkeløp gjennom området. Det er svært liten sjanse for at noe 
av dette vannet skal drenere ned i tunnelområdet og påvirke vannføringen i disse bekkene.  
En enkel skredfarevurdering er utført, og viser at i dette tilfellet er det ikke noen reell fare for 
skred ved påhuggene og området rundt. Verken snøskred, jordskred eller steinsprang. 
Tunnelen vil gå i områder under til dels tett bebyggelse. Dette må tas hensyn til vibrasjon ved 
sprengning. 

 

9.20 Omklassifisering veger 

Planforslaget medfører at E6 legges i tunnel fra Sjømannskirka til Ornes, og Kongens gate 
Narvik vil bli delvis miljøgate og bygate. Vårt forslag til omklassifisering for Rombaksveien og 
strekning av Stasjonsveien fra Taraldsvikbrua og inn til Narvik jernbanestasjon, er å beholde 
status riksveg slik som i dag. 
 
Videre foreslår vi at Kongens gate fra Sjømannskirka til Taraldsvikbrua omklassifiseres til 
fylkesveg. Sidegater som omfattes av planområdet foreslås opprettholdt som kommunale 
gater. 
 
Saker vedrørende nye fylkes- og riksvegomklassifiseringer skal følge en egen prosess som 
behandles i Fylkestinget og Vegdirektoratet. Prosessen starter etter at reguleringsplanen er 
ferdigbehandlet. 
 

9.21 Bruk av steinmasser fra tunnel 

Vegprosjektet Narviktunnelen og Kongens gate har ikke større fyllinger eller annen bruk for 
større mengder steinmasser fra tunnelen. Beregnet mengde for tunnelen som er 1512 meter 
er ca 136.000 pfm3. Betegnelsen pfm3 betyr prosjekterte faste kubikkmeter, som etter uttak 
utgjør ca 217.000 m3 løse steinmasser. Tunnelen vil bli bygd før Kongens gate, og vi ser ikke 
at det kan benyttes masser fra tunnelen i Kongens gate. Steinmassene vil bli avhendet ved 
salg på det åpne markedet. 
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10 Risiko og sårbarhet 
 
Det er gjennomført en omfattende ROS-analyse som avdekket tiltak som er nødvendige for å 
redusere risiko. Flere tiltak går igjen og er de samme, f.eks. fjernstyrte bommer, 
brannhydranter, avstandsmarkerings skilt. 
 
Tiltak kan i tillegg vurderes/iverksettes ut fra det helhetlige risikobildet, eller på grunnlag av 
andre ting som er nevnt vedlagt rapport. Samt at det kan oppstå endringer i prosjektet eller 
nye opplysninger/funn videre i arbeidet og under anleggsfasen, driftsfasen osv. 
 
 

10.1 Helhetlig sammendrag av risikobilde  

Veg og tunnelløsningen som er planlagt vil forbedre dagens ulykkesbilde, og vil redusere 
risiko med tunge kjøretøy og farlig gods i selve sentrum. En del av sist nevnte risiko flyttes til 
tunnelen i stedet. Med farlig gods menes ikke kun ADR-transport som generelt er involvert i 
svært få ulykke grunnet høye kompetanse og kontrollkrav av både sjåfør og kjøretøy og 
utstyr. Farlig gods kan i en tunnel også være en fisketransport med fisk i isoporkasse eller 
annen stykkgods som ute i fri luft ikke utgjør noen skaderisiko på bare noen få ti-meters 
avstand. I en tunnel kan slike branner utgjøre stor risiko. Størst risiko finnes i svært lange 
tunneler gjerne kombinert med store stigningsforhold både i og utenfor tunnelen som fører til 
overoppheting i bremser, motor og annet utstyr i tunge kjøretøy.  
 
Med tanke på den ekstreme veksten som er spådd i fiskeoppdrettsnæringen ligger det opp til 
at andelen kan bli større enn forventet. Med de risikofaktorer som er nevnt i rapporten ang. 
farlig gods vil dette antakelig være den tunnelen i Region nord hvor det fraktes mest farlig 
gods. Derfor mener vi at det er viktig at tiltakene vi har anbefalt rundt tema med brann og 
ulykke med farlig gods blir etablert.  
 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vil med den nye løsningen bedres betraktelig. Det er 
en del usikkerhet om fremtidens syklister mtp EL-sykler, omfang og fartsnivå. Generelt bør 
rekkverk, gjerde og andre hindringer som syklister kan kollidere med utformes på en 
gjennomtenkt måte.  
 
 

10.2 Anbefalte risikoreduserende tiltak  

Følgende tiltak er viktige for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig. Forslag til tiltak 
er Hazid-samlingens vurdering, formulert av forfatter av rapporten.  
 

Tiltakene er listet opp i kronologisk rekkefølge fra rapportens struktur av rekkefølgen av 
sjekklister. Nærmere beskrivelse av problemstilling og hendelser og nærmere argumentasjon 
for tiltakene finnes i sjekklisten de stammer fra.  
 
Tiltak nr./  
Punkt i tabell-sjekkliste  

Hendelse  Tiltak  

Tiltak nr. 1  
Tabell 5, punkt 2.1  

Siktproblem ulike typer 
trafikkulykker  

Anbefales at driftspersonell 
tas med på byggeplans møter 
for å kontrollere om planlagt 
løsninger vil fungere optimalt. 

Tiltak nr. 2  
Tabell 5, punkt 2.2  

Påkjøring av fotgjenger  Vi påpeker at det i regelverket 
er lagt opp til at skilt kan 
unnlates i gangfelt i 
sentrumsgater (av estetiske 
årsaker) det fraråder vi da 
sebrastriper store deler av 
året ikke er synlige pga. 
snø/is.  

Tiltak nr. 3  
Tabell 5, punkt 4.1  

Påkjøring av myk trafikant  Ved sjøbakken under 
jernbanebrua er det planlagt 
et gjerde mellom myke 
trafikanter og vegbanen. Dette 
for å øke trygghetsfølelsen. 
Det er her viktig at dette 
gjerde ikke reduserer sikten 
av betydning (for sjåfører) når 
myke trafikanter skal krysse 
av vegen i krysset etter 
jernbanebrua ved Havnegata.  

Tiltak nr. 4  
Tabell 5, punkt 4.2  

Bråstopp-ulykke 
påkjøringsfarlig hinder midt i 
kjørebanen.  

Sikre brupilar med støtpute 
eller velge 30 km/t i 
fartsgrense og varsle med 
skilt.  

Tiltak nr. 5  
Tabell 5, punkt 5  

Påkjøring av fotgjenger/ 
syklist ved gangfelt  

Løse problemet med parkering 
av varebil ved Kinobakken. 
Mulige tiltak står i sjekklisten. 

Tiltak nr. 6  
Tabell 6, punkt 3.1  

Påkjøring av myk trafikant/ 
påkjørsel bakfra  

Opptrukket midtlinje et stykke 
bak busstopp og frem til 
rundkjøring ved torvet for å 
gjøre det forbudt å ta 
forbikjøring.  

Tiltak nr. 7  
Tabell 6, punkt 3.2  

Velt på sykkel, ståhjuling osv.  Generelt bør rekkverk, gjerde 
og andre hindringer 
(vegutstyr) syklister kan 
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kollidere med være utformet 
på en gjennomtenkt måte. Slik 
at det ikke er utstikkere som 
man kan hekte seg fast i eller 
har skrape eller spisse ender 
da et velt på sykkel i f.eks. 
25-30 km/t kan gi store hode 
og eller ansiktsskader selv 
med bruk av hjelm hvis slike 
punkter treffes.  

Tiltak nr. 8  
Tabell 6, punkt 14  

Biologisk mangfold  Hindre spredning av 
Tromsøpalme og hindre 
ødeleggelse av Hengepiggfrø  

Tiltak nr. 9  
Tabell 6, punkt 25.1  

Eksplosiver fra 2. verdenskrig  Sørge for gode rutiner for å 
unngå skade på personer og 
materiell ifm. evt. funn av 
eksplosiver fra 2. verdenskrig. 

Tiltak nr. 10  
Tabell 6, punkt 25.2  

Skade på utryknings-kjøretøy  Velge type kantstein som ikke 
skader dekk og felger på 
ambulansen  

Tiltak nr. 11  
Tabell 9, punkt «Belysning» *  

Påkjøring bakfra m.m. ved 
tunnel  

Velge belysningsnivå og 
belysning som reduserer 
risiko forbundet med motlys 
ved lav sol ved tunnelportaler. 

Tiltak nr. 12  
Tabell 9, punkt «Avstands-
markering»  

Brann i tunnel  Etablere avstandsmarkerings 
skilt i tunnel  

Tiltak nr. 13  
Tabell 9, punkt «Nødstasjon»  

Brann eller ulykke i tunnel  Løse denne problemstillingen 
med mangel på plass til 
havarinisje ved nødstasjon 
utenfor tunnel. Anbefalte 
tiltak står i sjekklisten, er 
f.eks. fjernstyrt bom, god 
belysning i adapsjonssonen i 
tunnel og belysning utenfor 
tunnel  

Tiltak nr. 14  
Tabell 9, punkt «Slokkevann»  

Brann eller ulykke med farlig 
gods i tunnel  

Etablere brannhydranter i 
tunnel som er koplet til 
kommunal 
vannforsyningsnett.  

Tiltak nr. 15  
Tabell 9, punkt «Fjernstyrte 
bommer»  

Brann og ulykke i tunnel  Etablere fjernstyrte bommer 
ved tunnel.  

Tiltak nr. 16  
Tabell 9, punkt «Variabel 
skilt»  

Brann, ulykke og vedlikehold i 
tunnel. Påkjøring bakfra i 
rundkjøring m.m.  

Etablere variable skilt som kan 
styres fra VTS, som varsler om 
stengt tunnel og evt. viser 
annen omkjøringsveg.  

Tiltak nr. 17  
Tabell 9, punkt «ITV-
overvåkning» og «Gang-
sykkel-trafikk»  

Brann og ulykker i tunnel.  Etablere ITV-overvåkning i 
tunnel.  

Tiltak nr. 18  
Tabell 9, punkt 
«Nødutganger»  

Brann i tunnel  Etablere ITV-overvåkning i 
tunnel, fjernstyrte bommer og 
avstandsmarkering i tunnel. Vi 
mener 3 ovennevnte tiltak skal 
etableres hvis nødutganger 
ikke skal vurderes.  
 
 
 

Tiltak nr. 19  
Tabell 10 punkt 1.1  

Påkjørsel bakfra, brann og 
ulykke i tunnel  

Etablere areal på andre siden 
av teknisk bygg hvor det er 
plass til parkerte kjøretøy som 
skal ha tilgang til teknisk 
bygg. Her vil også nødetater 
kunne stille opp sine kjøretøy 
ved behov  

Tiltak nr. 20  
Tabell 10 punkt 1.2  

Påkjørsel bakfra m.m.  Mulig at belysningsnivået må 
økes pga. lav sol 
problematikken. Det gjelder 
belysningen i adapsjonssonen 
og i veg i dagen foran portal 
frem til rundkjøringen.  

Tiltak nr. 21  
Tabell 10 punkt 4  

Påkjørsel myke trafikanter  Etablere avvisende tiltak 
(f.eks. gjerde) som «tvinger» 
myke trafikanter til å bruke 
planfri kryssinger over 
portalen.  

Tiltak nr. 22  
Tabell 10 punkt 10.1  

Brann i tungt kjøretøy  Etablere ITV-overvåkning, 
fjernstyrte bommer, 
avstandsmarkering og 
brannhydranter i tunnelen.  

Tiltak nr. 23  
Tabell 10 punkt 10.2  

Brann i tungt kjøretøy  At brannberegning og valg av 
brannventilasjon tar hensyn til 
plassering av ny brannstasjon. 
Det kan også vurderes 
ventilasjonssjakt hvis det er 
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hensiktsmessig ift, brann og 
daglig ventilasjon og utlufting 
av tunnelen.  

Tiltak nr. 24  
Tabell 10 punkt 11  

Ulykke med farlig gods i 
tunnelen  

Etablere ITV-overvåkning, 
fjernstyrte bommer, 
avstandsmarkering og 
brannhydranter i tunnelen. 
Hvis disse tiltak ikke etableres 
bør det vurderes på nytt om 
det må etableres nødutganger 
i stedet. Det må også vurderes 
om oppsamlingskummer for 
brannfarligveske bør ha oftere 
frekvens for inspeksjon og 
rensk av støv, sand osv. M.m.  

Tiltak nr. 25  
Tabell 10 punkt 15  

Støy  Støytiltak skal gjennomføres 
iht. gjeldene forskrifter. 
Støydempende matter i 
portalområdet bør også 
vurderes enten før eller etter 
man har målt en evt. plagsom 
(over angitte nivåer) effekt av 
«trompeteffekten» ved boliger 
som ligger i nærhet til 
portalen i nord.  

Tiltak nr. 26  
Tabell 10 punkt 15.1  

Biologisk mangfold nært 
tunnelen  

Tiltak for å hindre spredning 
av Tromsøpalme.  

Tiltak nr. 27  
Tabell 10 punkt 15.2  

Forurenset grunn  Tiltak for å ivareta denne 
ukjente problemstillingen med 
forurenset grunn ved 
jernbane.  

Tiltak nr. 28  
 
 
 
Tabell 10 punkt 17 

Friluftsområde nært tunnelen  Hvis Valhalla «park» skal 
brukes til opphold av 
mennesker kan det bli en del 
avgasser fra tunnelen hvis 
daglig ventilasjonsretning blir 
ut av sørlige portal, for denne 
«parken» ligger veldig nært 
portalen, det kan også være et 
argument for enten å fjerne 
benker slik at det ikke legges 
opp til opphold her, eller 
vurdere ventilasjonssjakt. 

Tiltak nr. 29  
Tabell 10 punkt 20  

Drikkevann nært tunnelen 
som kan forurenses  

Prosjektet sjekker ut om disse 
fjellbrønner kan bli berørt og 
gjør evt. tiltak.  

Tiltak nr. 30  
Tabell 10 punkt 22  

Geologisk forhold i tilknytning 
til tunnelen  

Det anbefales derfor 
prosjektet å innhente rutiner, 
erfaring m.m. fra SVV i 
Trondheim. Her ble alle 
berørte boligeiere tilbudt 
befaring av bolig og grunnmur 
før det skulle sprenges i 
området under boligen.  

Tiltak nr. 31  
Tabell 10 punkt 27  

Omkjørings-mulighet  Etablere skiltportaler ved 
rundkjøring med variable skilt 
som kan lede trafikken 
enklere til omkjøringsveg.  

Tiltak nr. 32  
Tabell 10 punkt 28  

Snøskred  Prosjektet for en vurdering av 
en skredekspert i SVV om 
dette har noen betydning for 
prosjektet.  

Tiltak nr. 33  
Tabell 10 punkt 29.1  

Risiko forbundet med 
krysningspunkt ved jernbane  

Forventes at det blir 
gjennomført relevante 
risikoanalyser/risikovurdering
er i forbindelse med denne 
problemstillingen, både med 
tanke på byggeperioden og 
driften etter bygging  

Tiltak nr. 34  
Tabell 10 punkt 29.2  

Trafikkulykke ved 
massekjøring  

Tiltak for plassering av sted 
for inn- og utkjøring av tunge 
kjøretøy ut i det normale 
trafikkbildet må vurderes 
nøye. Samt rutiner for 
arbeidsvarsling for denne 
operasjonen. (Utføres på 
byggeplannivå)  

Tiltak nr. 35  
Tabell 10 punkt 29.3  

Ødeleggelse av vegnettet med 
massetransport  

Innføre effektivt 
kontrollregime for å unngå at 
entreprenører kjører med for 
mye vekt på 
massetransporten.  

Tiltak nr. 36  
Tabell 10 punkt 29.3  

Havari/kjøretøy-stopp og 
trafikkulykke forbundet med 
dette.  

Etablere ITV-overvåkning og 
fjernstyrte bommer. 
Havari/kjøretøy-stopp 
estimert hver 13. dag. (TUSI-
beregning)  
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Tiltak - Fargekoder for hvert tiltak er hentet fra de ulike sjekklister (tabeller). Hvis 
hendelse/tema har ulike fargekoder i tabeller og risikomatrisen vektes den alvorligste. 
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11 Gjennomføring av forslag til plan 
 

11.1 Framdrift og finansiering 

Det er en målsetting at reguleringsplanen skal vedtas av Narvik bystyre innen utgangen av 
2016, og at prosjektet skal inngå som en bypakke Narvik i Nasjonal transportplan 2018-2029.  
 
Prosjektet tar sikte på en delvis bompengefinansiert bypakke i tråd med kommunalt vedtak av 
den 08.03.2016 og Norland fylkeskommunes den 06.06.2016. 
Byggestart er videre avhengig av Stortingets vedtak i forbindelse med Nasjonal transportplan.  
 

11.2 Utbyggingsrekkefølge 

Det vil være naturlig å bygge Narviktunnelen først, for å gi omkjøringsveg ved bygging av 
Kongens gate og sikre framkommeligheten på E6, særskilt for tungtransporten.  
 

11.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Narviktunnelen vil bygges før det gjøres tiltak i Kongens gate, slik at Kongens gate vil kunne 
fungere som normalt i store deler av anleggsperioden for ny E6 og Narviktunnelen. Det vil kun 
være korte perioder hvor det kan være problematisk med normal trafikkavvikling i dagens E6 
trase. 
 
Det er planlagt at tunnelen drives fra nord. For anleggsperioden til ny E6 vil det kun være 
aktuelt med omkjøringer til lokalt vegnett når rundkjøringen ved Sjømannskirka og 
strekningen fra rundkjøringen ved Hamsuns vei til teknologiparken skal bygges. 
Ved utbygging av ny rundkjøring ved Sjømannskirka kan lokalt vegnett benyttes som 
omkjøringsveger, da Malmporten handelspark på dette tidspunktet vil være knyttet sammen 
med øvrig lokalvegnettet. For strekningen mellom rundkjøringen ved Hamsuns vei til 
teknologiparken vil det i perioder være nødvendig med innsnevringer og etappevis bygging da 
det ikke eksisterer omkjørings muligheter i dette området. 
For anleggsperioden ifbm gjennomføring av ombygging av Kongens gate vil 
gjennomgangstrafikken kunne gå som normalt på ny E6 i tunnel. Utbygging i Kongens gate vil 
skje i etapper med midlertidige omkjøring på lokalt vegnett for de kvartaler og strekninger 
som er under bygging. I anleggsperioden for bygging av lokalveger som Havnegata, ny 
adkomst til Malmporten og ny adkomst til Verkstedområdet, vil det måtte påregnes 
omkjøringer og redusert fremkommelighet i perioder. 
Ved påhugg sør er det planlagt en interimsveg for Administrasjonsveien 1 og 3 via 
Hagebakken. Trafikkavvikling blir detaljplanlagt i byggeplanfasen. 

Det er regulert nødvendige riggområder i planforslaget, både til tunnelbygging og til bygging 
av veger og konstruksjoner. Etter at anlegget er ferdigbygd går midlertidig anleggsområde 
tilbake til det formålet arealet er regulert til. 
 

11.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen 

I planarbeidet for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik er det vurdert momenter som vil 
ha risiko knyttet til seg i anleggsperioden, med hensyn til at det skal gjøres en sikker jobb i 
anleggsfasen (SHA – Sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø). Formålet med vurderingene er at det i 
anleggsperioden skal være sikre forhold for de som skal jobbe på og ved vegen. 3-person skal 
ikke bli påført unødig skade eller ubehag. I reguleringsplanfasen gjøres det imidlertid 
vurderinger på et overordnet nivå, med anbefalinger av hvilke momenter som må detaljeres og 
undersøkes nærmere i videre faser. Ansvaret for detaljerte planer for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø ligger hos utførende entreprenør. Utarbeidelse av overordnet og mer detaljert 
SHA-plan for byggeplanfasen er et byggherreansvar.  
 
Følgende risikomomenter er identifisert i reguleringsplanfasen: 
 
Tema  Momenter som skal utredes videre 

 
Arbeid som innebærer særlig risiko 
 

Arbeid i bratt terreng, ved begge 
påhuggsområder for tunnelen. 
Arbeid i tunnelen.  
Arbeid i tilknytning til jernbanen, se under. 
Arbeid og ferdsel på anleggsområdet. Arbeid 
med maskiner og utstyr på anleggsområdet, 
og ved nærhet til anleggsmaskiner. 
 

Arbeid i tilknytning til jernbanen i Narvik Koordinering av arbeidslag som utfører 
arbeid i tilknytning til jernbanen. 
 
Sikkerhetsopplæring for personell som skal 
gjøre arbeid ved og på jernbanens områder. 
Etablere rutiner for bruk av sikkerhetsmann. 
 
Arbeid nært togtrafikk. 
Arbeid nært høyspentanlegg. 
 
Ved riving av konstruksjoner som går over 
jernbanen, som Taraldsvikbrua, faseplaner 
utarbeides på detaljnivå. 
 
Plan for gjennomføring ved bygging av bruer 
og konstruksjoner over jernbanen, ved 
Demagbrua og Taraldsvikbrua, samt bro i 
Verkstedbakken. 

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer 
og materialer 

Arbeid med sprengstoff. 
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Arbeidsprosesser med særlig risiko som skal 
utføres i områder som samtidig vil være 
arbeids- ferdsels- eller oppholdsområde for 
andre 

Arbeid i tilknytning til jernbanen, der 
personell fra Jernbaneverket oppholder seg. 
Arbeid i områder der myke trafikanter kan 
overse eller ignorere omdirigering. 
 
Arbeid nært veg åpent for ferdsel. 
 
Arbeid på og nært interimsveger. 
 
Ved arbeid med portal og påhugg ved 
Valhallaparken, og etablering av interimsveg 
for boligblokk, øyeklinikk og Ofoten 
museum. 
 
Byggingen av den nye Kongens gate midt i 
Narvik krever detaljerte planer for 
gjennomføring, av hensyn til myke 
trafikanter og sikker trafikkavvikling. 

Andre forhold som byggherre gjør 
oppmerksom på og som må tas med i det 
videre arbeidet 

Vannledninger, grunnboringer, private 
anlegg og høyspentledninger som krysser 
eller er nær veganlegget. 

 

11.5 Ytre miljø i byggefasen (YM) 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 
konkurranse, og en oppsummering som vedlegg til sluttkontrakt.  
 
Statens vegvesens håndbok R 760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt 
stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 
 
I reguleringsplanfasen for E6 Sjømannskirka – Ornes og Kongens gate Narvik, er følgende 
tema og problemstillinger vurdert som grunnlag til YM-plan for kommende byggefase: 
 

Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Beliggenheten til prosjektet E6 Narviktunnelen og 

Kongens gate Narvik, gjør at hensynet til støy i 
anleggsperioden må ivaretas i YM-plan 

Vibrasjoner Driving av Narviktunnelen og hensynet til vibrasjoner som 
følge av sprengninger må ivaretas i YM-plan. Det er 
særskilte objekter som skal ha oppfølging og 
kontrollmålinger under tunneldrivingen. 

Luftforurensning Opplegg for sprengning og transport av masser, samt 
ventilasjon av tunnel i anleggsfasen skal beskrives i YM-
plan. 

Geoteknisk / skredfare Det kan ved påhugg for tunnel i sør, ved Valhallaparken 
og Administrasjonsveien være utfordringer mht løsmasser 
over påhugget. 

Forurensing av jord og vann Riggområde og steder for drivstofflager og drivstoffylling, 
oljeskift etc. skal lokaliseres med minimum 10 meter 
avstand til bekk/vassdrag, samt at midler for å binde ev. 
oljesøl skal finnes på slike steder.  
Områder som egner seg til riggområder er i hovedsak på 
nordsiden, ved påhugg Hamsuns vei og mot jernbanen. 
Her må nærheten til Elvedalen og elver mot Taraldsvik 
studeres og riggområder utformes og organiseres 
hensiktsmessig.  

Landskap Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er 
nødvendig. I området Valhallaparken der noe eksisterende 
vegetasjon i området kan bevares, skal denne sikres med 
gjerder.  

Det bør unngås mellomlagring av masser i sidebratt 
terreng. 

Anleggsområdene skal generelt holdes ryddige.  

Unngå skader på høyere vegetasjon. 

Riggområdene bør holdes ryddige. Det utarbeides 
riggplaner slik at ikke større areal enn nødvendig tas i 
bruk. Anleggsveger bør anlegges slik at de ikke gi 
permanente terrenginngrep.  

I rigg- og marksikringsplanen bør det gis detaljerte 
føringer for masseflytting for å sikre en god revegetering 
og unngå spredning av uønskede arter i anlegget. 

Naturmangfold Arealer mot Taraldsvikelva og bekk ved kirkegården skal 
sikres og vernes i den grad det er mulig i forhold til 
veganlegget. 
Eventuelle forekomster av rødlistearter sikres. 

Kulturminner og kulturmiljø Sjømannskirka og arealene rundt skal sikres og ivaretas i 
forhold til anleggsvirksomheten.  
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12 Sammendrag av innspill 
 
Innspill til varsel om oppstart og revidert varsel om oppstart for E6 Narvik tunnelen og E6 kongens gate 
Det kom 14 innspill til varsel om oppstart fra ulike myndigheter og statlige sektorinteresser. Videre kom om lag 21 innspill til planarbeidet fra private grunneiere, bedrifter og organisasjoner til begge planene.    
 
Innspill til reguleringsplanene er oppsummert i tabellen nedenfor. Innspillene er en sammenfatning av uttalelser til varsel om oppstart for E6 Narvik tunnelen og E6 kongens gate. 
Innspill fra ulike myndigheter og statlige sektorinteresser 
Navn Innspill Kommentar 
Fylkesmannen i 
Nordland – 
14.12.2015 

 

Fylkesmannen forventer at de støyfaglige forholdene blir tilstrekkelig vurdert i planbeskrivelsen og fulgt 
opp gjennom eventuelle påkrevde avbøtende tiltak i form av støyskjerming. 

Planbestemmelser om støy bør omfatte krav om at: Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 
dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 
nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med 
de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift. 

Det bør videre oppstilles rekkefølgebestemmelse om at støyskjermer og eventuelle fasadetiltak skal 
være ferdigstilt før veganlegget åpnes for trafikk. 

Planen må vurderes i henhold til formålet i naturmangfoldloven (nml) om at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern. Prinsippene i nml §§ 8 til 12 må legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet, jf. nml § 7. 

Den nær truede karplanten hengepiggfrø ble på slutten av 90-tallet registrert i 
jernbanestasjonsområdet. Det er ikke entydig om hengepiggfrø forekommer innenfor planområdet eller 
om at denne blir berørt av planene for ny E6-trasé. Dette bør klarlegges i forbindelse med vurderinger 
av planens virkning. 

Planbeskrivelsen må omtale hvor overskuddsmasser er planlagt deponert. 

 

 

 

 

Konsekvensene for friluftslivsområdene Elvedalen leke og rekreasjonsområde og parkområdet ved 
Fredskapellet bør gjøres nærmere rede for i det videre planarbeidet. Planen bør også søke å ivareta 
Taraldsvikelvas vannstreng og begrense inngrep i dens kantsone. 

 

Det er gjort støyfaglige utredninger og avbøtende tiltak er ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 
Den registrerte av Hengepiggfrø ligger utenfor planområdet.  
 
 
Vegprosjektet Narviktunnelen og Kongens gate har ikke større fyllinger eller 
annen bruk for større mengder steinmasser fra tunnelen. Steinmassene vil bli 
avhendet ved salg på det åpne markedet. 
 
 
 
 
Elvedalen påvirkes i liten grad av byggetiltaket og vil gjøres mer tilgjengelig 
med nye gang og sykkelveger. Taraldsvikelva ivaretas i planbestemmelser. 

NVE – 13.11.2015 NVE ber om at det foretas nærmere undersøkelser vedrørende grunnforhold og flomfare før 
reguleringsplanen vedtas 

Ivaretatt i planforslaget. 
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Navn Innspill Kommentar 
Sametinget – 
3.11.2015 / 
10.4.2015 

 

Det er ikke registrert automatiske fredete samiste kulturminner i området. Foreslår følgende 
bestemmelse: Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i 
marken komme fram gjenstander eller andre spor som vises eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes sametinget omgående, jf. Lov 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner§ 8 annet 
ledd. Sametinget forutsetter at dett pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Ivaretatt i planforslaget. 

Direktoratet for 
samfunns- 
sikkerhet og 
beredskap – 
5.11.2015 

 

Forutsetter at Fylkesmannen og det kommunale brannvesen er orientert om planprosessen og gir 
eventuelle uttalelser. Viser til retningslinjer for saksbehandling og ivaretagelse av brann- og elsikkerhet 
i vegtunneler (SVV og DSB) 

 

Ivaretatt i planprosessen. 

Jernbaneverket – 
8.12.2015 / 
13.4.2015 

 

Det vises i sin helhet til vår uttalelse ved varsel om oppstart for E6 Kongens gate i brev av 13.04.2015. 

 
Jernbaneverket må få oversendt planforslaget på forhåndshøring, og konsekvenser for jernbanens 
infrastruktur må være drøftet og avklart med Jernbaneverket før planforslaget legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det forutsettes at hovedplan for Narvik stasjon hensyntas også i det videre 
planarbeidet. 

 

Se JBV merknad lengre nede i dokumentet. 
 
 
Aktuelle kontaktpunkter mellom planforslaget og Jernbaneverket ivaretas i 
forprosjekt som er avklart med Jernbaneverket. 

Jernbaneverket – 
8.12.2015 

 

Det vises i sin helhet til vår uttalelse ved varsel om oppstart for E6 Sjømannskirka-Ornes i brev av 
11.06.2014. Jernbaneverket har ingen ytterlige merknader til det utvidete planforslaget utover det som 
ble påpekt i vår forrige uttalelse. 

Jernbaneverket må få oversendt planforslaget på forhåndshøring, og konsekvenser for jernbanens 
infrastruktur må være drøftet og avklart med Jernbaneverket før planforslaget legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det forutsettes at hovedplan for Narvik stasjon hensyntas også i det videre 
planarbeidet. 

 

Se JBV merknad lengre nede i dokumentet. 
 

 

Aktuelle kontaktpunkter mellom planforslaget og Jernbaneverket ivaretas i 
forprosjekt som er avklart med Jernbaneverket. 

Nordland 
fylkeskommune – 
6.1.2016 

 

Viser til Fylkesplan for Nordland, spesielt til punkt 8.2 By- og tettstedsutvikling 

- Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 
attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 

- By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets 
karakter og identitet. 

- Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 
fysiske tiltak. 

- Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og tilby gode og 
inkluderende møteplasser for alle. 

- I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. Kommunene 
skal blant annet vurdere rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, vegprising og by-sykler. 

Ivaretatt i planforslaget. Retningslinjer og strategier i Fylkesplan for Nordland 
og Samferdselsplan for Nordland sammenfaller med prosjektets mål. 
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Navn Innspill Kommentar 
- Kommunen skal vurdere hvordan kommunale parkeringsvedtekter for sentrumsområdet kan bidra 

til å imøtekomme nasjonale målsettinger for økt kollektivbruk. 

- Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom ulike 
transportmidler. 

- Forbedring av kollektivtilbudet skal være vurdert før utbygginger av vegsystemet gjennomføres. 

- Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i gangavstand 
fra gode kollektivtilbud. 

- Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og sammenhengende 
gang- og sykkelveinett 

- Uteområder skal i størst mulig grad sikres en design med universell utforming. 

 

Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt viktig i 
forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Sårbarhet for 
klimaendringer skal vektlegges i kommunenes ROS-analyser. 

Alternative energikilder bør alltid vurderes. Det bes om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på 
fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov og klimagassutslipp. 

Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. 
Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

Viser til at planområdet omfatter flere kulturminner, jf. vedlagte «Temakart for kulturminneverdi», som 
er en del av kommunedelplan for Narvikhalvøya. I kommunedelplanen inngår det planbestemmelser 
knyttet til ivaretakelse av disse kulturminnene. 

Minner om koordinering i forhold til kollektivplan Narvik. Mener at det reviderte forslaget virker å 
ivareta NFKs interesser med tanke på tilpasninger tilknyttet kollektivplan for Narvik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivaretatt gjennom planens ROS / HAZID analyse. 

 

 

Ivaretatt i planforslaget. 

I utarbeidelsen av planforslaget har det vært gjennomført en omfattende 
medvirkningsprosess. 

Kulturminner i planområdet er ivaretatt. 

 

 
Planen er koordinert med kollektivplan for Narvik 
 
 

Nordland 
fylkeskommune – 
11.6.2014 

 

 

 

 

Som over. 
 
Kulturminner: Planforslaget berører de nære omgivelsene til det fredete kulturminnet Svenska kyrkan, 
inkludert Valhallaparken. Viser til bestemmelser i KDP. Ber om at visuelle og estetiske konsekvenser for 
Svenska kyrkan og Valhallaparken beskrives og visualiseres på en god måte ved offentlig ettersyn av 
planforslaget, eller at Nordland fylkeskommune v/Kulturminner i Nordland involveres i forhold til dette 
temaet i forkant av offentlig ettersyn i tråd med ovennevnte planbestemmelse. 

 

 
 
I samarbeid med Kulturminnemyndighet skal det utarbeides en særskilt 
landskapsplan for området som del av byggeplanen. 
 

Fylkesmannen – 
26.6.2014 

 

 

Støy som forrige 

Viser til T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Utslipp av NOx ved 
tunnelåpninger kan bidra til høye nivåer ved nærmeste boliger, og planen må gjøre rede for om det 
eventuelt er behov for avbøtende tiltak i form av ventilasjonssjakter e.l. 

 
Ivaretatt i planforslaget 
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Navn Innspill Kommentar 
  

Jernbaneverket - 
11.6.2014 

 

Jernbanens anlegg er meget sårbare for setninger. Det forutsettes at resultatene fra 
grunnundersøkelsene og risiko- og sårbarhetsanalysen drøftes og avklares med Jernbaneverket før 
reguleringsplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Hvis det anses hensiktsmessig kan sporplan, driftsveg og vegfylling fra Jernbaneverkets hovedplan for 
Narvik stasjon illustreres i reguleringsplankartet. Dette kan bidra til en bedre forståelse av de tekniske 
utfordringene ved tunnelpåhugget i nord. 

Jernbanens eiendom må reguleres til jernbaneformål. 

Tunnelpåhugget i nord må ikke komme nærmere jernbanesporets midtlinje (spor 5 i hovedplan for 
Narvik stasjon) enn 30 meter, jf. Jernbaneloven § 10. 

Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse med relevant omtale av sikkerhet knyttet til 
jernbanen, både eksisterende og planlagte tiltak. 

Jernbaneverket må, sammen med planforslaget, få oversendt tverrsnitt som viser veglinjens plassering i 
forhold til terrenget og jernbanesporene på Narvik stasjon. 

Jernbaneverket må få oversendt planforslaget på forhåndshøring, og konsekvenser for jernbanens 
infrastruktur må være drøftet og avklart med Jernbaneverket før planforslaget legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. Tiltakshaver tar initiativ til et samrådsmøte der Narvik kommune også deltar. 

 

 

Prosjektet Narviktunnelen og Kongens gate Narvik medfører tunnel under 
jernbanespor og kompliserte brokonstruksjoner over jernbanen. Arbeidet er 
organisert i egne forprosjekt med arbeidsgruppe bestående av nøkkelpersonell 
fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og konsulent Sweco. Detaljplanleggingen 
identifiserer arealer med overlappende interesser mellom Jernbaneverket og 
Statens vegvesen, som ivaretas gjennom avtaler som regulerer bruk og formål 
for disse arealene. Det kan oppstå situasjoner der eksempelvis Jernbaneverket 
vil realisere deler av fundamentering, grunnforsterkning, konstruksjoner eller 
forstøtninger i fellesområder, og dette reguleres gjennom dialog med 
Jernbaneverket og avtaleinngåelse foran bruk av innsigelser. Formålene og 
bestemmelser i planforslaget som nå legges fram ivaretar muligheten for 
samordning. 
 
Innspillet fra JBV ivaretas i sin helhet gjennom dialog og tverrfaglig 
prosjektorganisering mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. 
 

Jernbaneverket - 
13.4.2015 

Er positiv til at plankrysning i verkstedbakken fjernes, da dette er noe JBV jobber med i på alle deres 
jernbaner. Viser også til registrerte ulykker i denne krysningen.  

Er positiv til ny adkomst løsning på bro til Malmporten. 

Forutsetter at en utreder mulighetene for å finne gode planfrie løsninger også for de myke 
trafikkantgruppene. 

Viser til at Jernbaneverket har i sin hovedplan for Narvik stasjon lagt til grunn etablering av nytt 
hensettingsspor i Trekantenområdet. Forutsetter at Statens vegvesen hensynstar de foreslåtte tiltakene 
i hovedplanen i sitt reguleringsplanarbeid. 

Viser til foreslått adkomstløsning til boliger i Rombaksvegender jernbaneverket har i hovedplanen for 
Narvik stasjon planlagt etablert en intern adkomstveg på samme sted. En kombinert adkomstløsning 
for beboerne og Jernbaneverket kan være en akseptabel løsning. Detaljene rundt dette må imidlertid 
avklares i den videre dialogen med vegvesenet. 

Viser til teknisk regelverk: 

- Normal frihøyde mellom skinneoverkant og underkant bru skal være 7,7 meter dersom senterlinje 
bru er lokalisert der ledningen henger lavest (midtveis mellom kontaktledningsmastene). Ved 
særlige behov/tilfeller kan denne avstanden reduseres. 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet fra JBV ivaretas i sin helhet gjennom dialog og tverrfaglig 
prosjektorganisering mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. 
 

63



Planbeskrivelse - Detaljregulering E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik 
 
 

 

Navn Innspill Kommentar 
- Minste avstand skal være 9 meter fra nærmeste spors midtlinje til vegkant +H (høydeforskjell 

mellom tiltak og spor dersom vegen ligger høyere enn sporet). For gang og sykkelveger kan 5 meter 
+ nødvendig areal til sikkerhetstiltak og snølagring brukes som minimum avstand. 

Vi ber om at våre arealer reguleres til jernbaneformål 

Viser til «Veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan og bygningsloven» 
 

Narvik kommune 
6.6.2014 

 

 

Viser til avtaledokument for utarbeidelse av RP E6 Sjømannskirka – Ornes og Kongens gt. Der det 
kommer frem at planområdet også omfatter K. gt. 

 

Planforslaget er en oppfølging av avtalen. 

 

 
 
Innspill fra organisasjoner, bedrifter og private 
 
Navn Innspill Kommentar 
Rica Eiendom – 
9.12.2015 

 

Ber om det ved planlegging vurderes/legges til rette for oppstillingsplasser for taxi utenfor hotellet. 

 

I planforslaget er det lagt til rette for en av på stigningslomme foran 
inngangspartiet til hotellet. 

Ofoten friluftsråd 
9.12.2015 

 

Ber om at det vurderes kulvert mellom nedre elvedal og gravlunden, for få trafikksikker kryssing av E6. 

 

Det er vurdert kulvert, men topografien i området gjør at dette er vurdert som 
en dårlig løsning, da kravene til utforming gjør at inngrepet blir 
uforholdsmessig stort. 

Narvik regionen 
næringsforening – 
11.9.2015 

 

Er bekymret for at det forsvinner mange parkeringsplasser i sentrum. Mener at 
løsningsforslaget som er presentert vil føre til store ulemper for næringsdrivende og at flere 
butikker blir borte fra Kongens gate. 

 

Ber om at det er rekkefølgebestemmelser for bygging av parkeringshus under rutebilstasjon, 
slik at disse etableres før det bli tatt bort andre. Det må også avklares hvem som skal bygge, 
eie og drive parkeringshuset. 

Ber om at avkjøring fra Kongens gate ved Scandic opprettholdes. 

 

 

Påpeker at omlegging av Havnegata tar areal fra næringsdrivende 

 

Ber om å holdes orientert om det videre arbeidet 

Det viktigeste grepet for å skape et triveligere og bedre bymiljø der mennesker 
ønsker å oppholde seg er å redusere trafikken. Dette vil også gagne 
forretninger i Kongens gate.  
 
Planforslaget tar ikke stilling til eierforhold utover at området er regulert til 
offentlig formål. 
 
 
 
For å redusere trafikken i miljøgata legges adkomsten til kommunegata fra 
Demag bro. 
 
Arealbruken i området er redusert, samtidig som målet med å skjerme 
boligområdet for trafikkbelastningen er ivaretatt. 
 
 
Det har vært avholdt egne møter med Næringsforeningen. Planforslaget vil bli 
godt orientert om i høringsperioden. 
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Navn Innspill Kommentar 
Narvikgården AS – 
11.12.2015 

 

Se neste fra NGAS  
 
 
 
 
 
 

Advokatfirma 
Trond Olsen på 
vegne av LKAB – 
11.12.2015 

 

Ber om at LKABs eiendom i Rombaksveien vest for tunnelinntaket reguleres til næringsformål. 

 

Ønsker ikke rundkjøring ved Bromsgård. Mener at det er sikkerhetsutfordringer i forbindelse med at 
Bromsgård benyttes som representasjonsbolig. Ber om at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) uttaler 
seg om dette. Mener at estetiske hensyn taler om mot rundkjøring og at Fylkesmannen må uttale seg 
om dette. Mener at et lyskryss som i dag er tilstrekkelig og at konsekvensen med rundkjøring er for 
store. 

Dersom det skal etableres rundkjøring er det viktig at estetikk, arealutnyttelse, innsyn / tilgjengelighet 
og sikkerhet blir vektlagt i den videre planleggingen. 

Ønsker direkte adkomst fra rundkjøring til Bromsgård, med en bomløsning. Mener at det ikke finnes 
andre alternativer dersom det etableres rundkjøring. 

Ber om at en direkteadkomst fra rundkjøring legges skrått mot Nord øst. 

 

 

Busslomme langs Kongensgate vil kreve areal fra Bromsgård, det er viktig for LKAB at Bromsgårds 
karakteristikk legges til grunn for tiltakene i området. 

 

Ber om at krysset Havnegate x ny adkomst vei til Verkstedsområdet trekkes lengst mulig sør for å i 
minst mulig grad innløse areal fra 40/1296. 

 

Ber om tilbakemelding på hvordan løsningen blir i Havnegata mot Administrasjonsbygget. 

I samråd med kommunen er dette området regulert til grønnstruktur friområde 
iht gjeldene kommunedelplan. 

 

Rundkjøringer er en viktig del av vegløsningen for å oppretthold flyt i 
trafikken. Tas ikke til følge. 

 

Det er lagt sterke føringer for estetikk for hele planforslaget. 

 

Det legges opp til direkte adkomst fra rundkjøring. Bomløsning vurderes i 
byggeplan. 

Adkomsten legges vinkelrett på for å ivareta trafikksikkerhet og minimere 
inngrep. 

 

Ivaretatt i planforslaget. Detaljutforming avklares på byggeplan. 

 

 

Vegens krav til linjeføring er førende for arealbruken i området, vegen følger 
hovedsakelig vegløsningen i Trekantplanen. 

Fortausløsning mot Administrasjonsbygget er uendret og er regulert i 
Trekantplanen. 

Stiftelsen 
Sjømannskirka i 
Narvik – 
21.12.2015 

 

Utvidelsen av parkeringsplassen mot syd vil komme altfor nær kirkebygget med skråningsfoten, her 
ønskes det å anlegge et grøntområde. Viser til befaring og omforent skisseløsning laget 18.12.2015 

Ber om at Sjømannskirka får 18 parkeringsplasser i tillegg til de 19 de disponerer i dag. 

 

Krever også at utformingen av skråninger og omgivelser blir som før og likens at anleggsperioden blir 
så kort som mulig. 

Avkjøring til parkeringområdet er justert i planforslaget. 

 
Ivaretas ikke. I samråd med Narvik kommune er alle parkerigsplasser regulert 
offentlig. 
 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
I samarbeid med Kulturminnemyndighet skal det utarbeides en særskilt 
landskapsplan for området som del av byggeplanen. 
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Navn Innspill Kommentar 
Ber om et egnet lysanlegg for parkeringsplassen slik at omgivelsene til den fredede bygningen fortsatt 
blir harmonisk og innbydende 

 

Ønskelig at inn/ut-kjøringen til den store parkeringsplassen hadde vært i nordenden og ikke i syd som 
foreslått. 

Minner om dårlig drenasjen for overvannet på vest- og sørsiden av kirken etter at SVV sperret av 
området og en muntlig avtale med SVV. 

Ber om at det vurderes tiltak mot støy 

 

 
 
 
 
Tas ikke til følge. 
 
 
Vil ivaretas i byggeplan. 
 
Vil ivaretas i byggeplan. 

Brynjar S Larssen – 
15.12.2015 

 

 

 

 

Flytting av jernbanestasjon for persontrafikk til området ved Amfi 

Innspill om forgjengerforbindelsen mellom sentrum og Malmporten. - Plan / trappefri kryssing mellom 
Amfi og Nordkraft ved dagens jernbanekulvert nederst i sleggesvingen. – Utvendig rulletrapp / heis fra 
Brugata til dagens bussterminal. 

 

Ikke innenfor prosjektets mandat. 
 
Ligger utenfor planområdet. 

Narvikgården AS – 
tillegg – 
14.12.2015 

 

 

 

Ber om at området rundt verkstedbyggene i Havnegata 21 reguleres til industri / lettere forretning 

Ber om at det reguleres adkomstvei til Havnegata 21 der dagens adkomst er, forbi EF lageret. 

Ber om at arealbehovet til foreslått omlegging av Havnegata reduseres for å ivareta næringsinteressen i 
Havnegata 21. 

 

 

Ber om at skråning fra trafikkareal til Havnegata 21 utføres med forstøtningsmur, for å få størst mulig 
næringsareal. 

Ber om at det reguleres en ny adkomst til Havnegata 21 fra adkomst til LKAB. 

Ber om at kryss sleggesvingen x K. gate opprettholdes for å opprettholde en enkel avkjørsel til 
Parkhallen. Den kan være enveiskjørt. 

 

GSV k. gate – Malmporten flyttes så langt sør som mulig for å ivareta et størst mulig framtidig 
tomteareal 

Ber om at det er rekkefølgebestemmelser for finansering av parkeringshus, at det ikke kun reguleres, da 
de frykter at tomten vil stå ubenyttet. 

 

Området er ikke en del planområdet. 
 
 
Det er regulert avkjørsel til området. 
 
Arealbruken i området er redusert, samtidig som målet med å skjerme 
boligområdet for trafikkbelastningen er ivaretatt. 
 
Det blir ingen skråning. 
 
 
Utenfor planområdet. 
 
For å redusere trafikken i miljøgata legges adkomsten til kommunegata fra 
Demag bru. 
 
Ivaretatt i planforslaget 
 
Planforslaget tar ikke stilling til finansiering.  
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Navn Innspill Kommentar 
Torgeir Framvik – 
17.11.2015 

 

Ber om det vurderes å legge ny veg langs det gamle sporet på nedsiden av Sjømannshjemmet. 

Ønsker støyskjerming. Har store støv og støyplager i dag. 

 

 

 

Ikke en del av dette prosjektet, kan tas opp med Narvik kommune. 
 
Det vil vurderes tiltak i byggefasen 

Grethe og Ernst 
Liljegren – 
13.11.2015 

 

Ønsker ikke å miste noe av hagen sin til GSV mellom jernbane og deres eiendom, vil ikke godta å ha en 
gangvei gjennom hagen. 

 

Løsningsforslaget legger ikke opp til at GSV kommer inn på denne 
eiendommen. 

Svein Strøm og 
Bente Bruksås – 
8.12.2015 

 

 

Er fornøyd med planene for omlegging av Havnegata. Viser til sterk økning i trafikken de siste årene. 

 

Tas til orientering 

Ottar Klingan – 
14.12.2015 

 

 

 

Driver Liftutleie i Havnegata 21. Har stort behov for utearealer. Har for liten plass og vurderer å utvide 
inn mot Havnegata. Mener at konsekvensene av omlegging av Havnegata får store konsekvenser for 
selskapet og protesterer på løsningsforslaget som er lagt frem.  Forstår ikke at Havnegata trenger å 
trekkes så langt ned mot Verkstedsbyggene 
 
Ber om at Havnegata gis status som kommunal samleveg og utformes i tråd med vegvesenets 
håndbøker med fortau i tilknytning mindre justering av dagens trase for Havnegata. Fortauet får status 
som G/S-veg. 

Alternativt foreslås følgende:  

 Adkomstveg til boligene tas bort.  

 Beboere tillates å trafikkere på G/S-veg,  

 Grønnsonen mellom G/S-veg og ny Havnegate må tas bort,  

 Tiltakene bør vær tilstrekkelig for å gi et uteareal (oppstillings-, manøvrerings- og transportareal) 
med minimum 25-28 meter effektiv bredde. 

Nytt betydelig mindre uteareal (enn i dag) må ligge i ett nivå, og det må etableres støttemur mot ny 
Havnegate. 

Tapte arealer kompenseres med nye arealer sør for eksisterende tomt. 

For å få en rasjonell drift og håndtering av utstyr er det meget viktig at vi får tilgang til størst mulig 
bredde på tomten. En tomt som er f.eks er 40 m x 70 m kan ikke erstattes med en tomt som er 20 m x 
140 m, selv om arealet er det samme. 

 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Arealbruken i området er redusert, samtidig som målet med å skjerme 
boligområdet for trafikkbelastningen er ivaretatt. 
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Navn Innspill Kommentar 
Narvikgården 
13.4.2015 

 

Ber om at SVV er med som medfinansiør på Frydenlundsforbindelsen, da denne er viktig for å lede 
trafikk bort fra K. gate. 

Ber om at det etableres ny adkomst til Verkstedområdet via Havnegata og at Havnegata rustes opp, 
dette på samtidig ikke komme i konflikt med bedrifter i Havnegata 21. 

Forutsetter at avklaringer i forbindelse med etablering av fremtidig park i Kullhagen, angående eierskap 
av grunn, ansvar for drift og vedlikehold og pris sluttføres i forbindelse med reguleringsplanen. 

Ber om at deler av Kullhagen reguleres til boligområde, som tilleggsareal til sjømannshjemmet for 
etalering av carport.  
 
Ber om at ved reetablering av Administrasjonsveien tas det hensyn til at denne kan betjene et større 
trafikkgrunnlag en i dag 
 

 

Det forslås at K. gt. Utformes med fortau, sykkelfelt og langsgående parkering på sørøstsiden. Smalere 
kjørefelt og uten midtrabatt. På nordvestsiden fra Scandic til torvet etableres nytt fortau 
Lyskryss i K.gt. bør fjernes og det bør etableres opphøyde gangfelt 
 

Ny adkomst til malmporten bør etableres som rundkjøring 

Ny bru bør legges slik at det båndlegger minst mulig areal minst mulig areal i sleggesvingen 

Arealer mellom ny adkomst til malmporten og Scandic ønskes regulert til næring /forretning / bolig 

 
Brukervennlig adkomst til Parkhallen slik at flest mulig parkerer her 
 

 

Området ved Sleggesvingen reguleres til forretning / næring 

 

 

Det må tillates enveiskjøring til Torvhallen 

 
 
Det er viktig at minst mulig areal beslaglegges ved Taraldsvikjordet. Da de er kommet langt med 
planlegging av en etablering her. 
 
Mener det er viktig at det legges til rett for drosjenæringen. Foreslår følgende tiltak:  

 Drosjekjøring og varelevering tillates på Torvet hele døgnet, øvrig trafikk begrenses til dag / 
ettermiddag 

Ikke en del av prosjektets mandat. 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
Erverv gjennomføres etter reguleringsplan er vedtatt. 
 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
Administrasjonveien er i planforslaget utbedret. Det er ikke tatt stilling til 
større trafikkgrunnlag.  
 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
Dette området er regulert til ny kollektivterminal. 
 
Parkeringsløsning legger opp til en større bruk av Parkhallen, da det er et 
mindre antall parkeringsplasser i Kgt. 
 
Området er regulert til næringsformål i tråd med kommundelplanen. 
 
 
Torget er regulert til et sambruksareal, det foreslås tillatt HC parkering og 
varelevering. 
 
 
 
Vegens krav til linjeføring er førende for arealbruken i området, det er ikke lagt 
beslag på areal utover dette. 
 
 
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.  
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Navn Innspill Kommentar 
 D. holdeplass ved krigsmuseet / Kolflaath 

 Drosjesentral i Torvhallen 

 Underholdplass ved folkets hus 

 Underholdplass ved Grand 

 Underholdplass Scandic 

 Stoppmulighet i nærhet av busstopp 

 

 

Reguleringsplanen regulerer ikke holdeplasser for drosje, dette styres av 
skiltvedtak i kommunen. 

Karl Magnus 
Johansen 
28.5.2014 

 

Ønsker eiendommen innløst, da den ikke er salgbar før evt etter prosjektet er fullført. Huset ligger i 
umiddelbar nærhet av tunnellportal. 

 

Eiendommen er regulert innløst. Ivaretas i egen prosess, innløsninger vil først 
være aktuelt etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

Ofotbanens 
borettslag, 
Hagebakken 
22.5.2014 

 

 

Plan for midlertidig adkomst for musèet, boliger og øyeklinikk antydes lagt gjennom Hagebakken. Dette 
medfører at garasjeanlegg for beboere i Ofotbanens Borettslag og beboer i Hagebakken 4B planlegges 
fjernet midlertidig. Ber om at gjøres en innskjerping av forholdene angående” den uønskede 
gjennomkjøringen”, for å redusere trafikken i anleggsperioden og ivareta sikkerheten. 

Ber om en midlertidig løsning for biloppstilling og parkering og oppbevaringsplass for innhold i 
garasjer. 

 

Dette vil ivaretas i byggeplan og i annleggsfase. 
 
 
 
 
 
Dette vil ivaretas i byggeplan og i annleggsfase. 

Håvard Stubø, 
Havnegata 20A 
24.3.2015 

 

 

Kritisk til at Havnegata ikke er tatt med i planområdet, da planen for øvrig fører til økt trafikk i 
Havnegata. Ber om at Havnegata tas med i planområdet, og at konsekvensene for oss som bor her 
(herunder de økonomiske konsekvensene) utredes bedre før en endelig beslutning fattes. 
 
Lanserer et alternativ om å kjøpe ut beboerne i Havnegata og regulere hele arealet til industriform. 
Lanserer et alternativ om å flytte veien nærmere havet, og bort fra husveggene 

 

Havnegata er tatt med i planforslaget. Havnegata legges om, med grønt rabatt 
og støyskjerming mellom veg og boligområde. Egen adkomst til boliger via ny 
gang og sykkelveg. 
 
Ikke innenfor prosjekts mandat. 
 
Ivaretatt. 
 

Arilds grill 
13.4.2015 

 

Fiskehallen og Arilds grillbar har tilhørighet i Torgsvingen, som i dag har tilgang for allmenn trafikk med 
tilhørende 15 min parkeringsplasser. Ber om at dette opprettholdes. 

Prosjektet anbefaler kun handikap parkering og varelevering på Torvet.  

Kongensgate 44-
48 – 9.4.2015 

 

I dag er det to bussholdplasser foran bygården i Kongens Gate 44 - 48, to 15-minutters-parkering og 
en vareavlastningsparkering. Mener at det kun er nødvendig med en bussholdeplass 
 

Ber om flere parkeringsplasser 

Viser til at det i dag er misvisende skilting som fører til parkeringsbøter, dette bør rettes opp 
 

Det er i planforslaget lagt opp til fire parkeringsplasser og en bussholdeplass 
utenfor Kongens Gate 44 - 48. Varelevering kan skje via gangareal til bestemte 
tider. 
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Navn Innspill Kommentar 
Vareleveringsplass benyttes som snødeponi på vinteren, dette bør rettes opp.  

 
Siv og Oddvar 
Rundereim, H. 
gata 24 – 
24.3.2015 

 

Ber om at ny adkomstveg til verkstedområdet legges nord for bjørkealle og ikke inntil dagens GSV, pga. 
støy og nærhet til trafikk. Ønsker at Bjørkealle kan ivaretas. 

 

Lurer på hva som skjer med JB spor, om det blir økt trafikk på sporet, ønsker informasjon. 

 

 

Ivaretatt i planforslaget. Deler av bjørkealleen må fjernes ved etablering av ny 
felles adkomstveg til boliger langs havnegata. 
 
Dette spørsmålet må henvendes til Jernbaneverket. 

Interessegruppe 
for sikrere veg 
E6/E10 11.6.2014 

 

Ber om at massene fra prosjektet benyttes på denne traseen Prosjektets masser blir solgt på det åpne marked. Det er igangsatt et eget 
prosjekt for ny E6/E10 Stormyra – Bjerkvik. 

Narvik Taxi – 
13.4.2015 

 

 

Narvik Taxi mener det er viktig å ivareta og legge til rette for mest mulig optimale forhold for 
drosjenæringen og har følgende innspill til plasseringer av drosjeholdeplasser: 

 Drosjekjøring og varelevering tillates på Torvet hele døgnet, øvrig trafikk begrenses til dag / 
ettermiddag 

 D. holdeplass ved krigsmuseet / Kolflaath 

 Drosjesentral i Torvhallen 

 Underholdplass ved folkets hus 

 Underholdplass ved Grand 

 Underholdplass Scandic 

 Stoppmulighet i nærhet av busstopp 

 

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. 
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