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§ 1 FORMÅL MED PLANEN

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ombygging av Kongens gate for å kunne
utvikle et tilgjengelig og trivelig bymiljø som ivaretar alle trafikantgrupper og samtidig gir gode
trafikkforbindelser mellom bydelene.
Disse reguleringsplanbestemmelsene omfatter E6 Narviktunnelen og Kongens gate i Narvik
kommune.

§ 2 PLANAVGRENSNING

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet ligger innenfor
planens begrensning. Planen består av 11 delkart i målestokk 1:1000

· Delkart R001, R002, R003, R101, R102, R103 og R104 viser vertikalnivå 2 (arealer på
bakkenivå).

· Delkart R004, R105, R106 og R107 viser vertikalnivå 1(arealer under bakkenivå).

§ 3 BESTEMMELSER OM GJELDENDE PLANER

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/Tøttavegen/Dronningensgt/Stasjonsvegen (15.2.2001)
PlanID N-1.138 Dronningensgt 76-78 (21.8.2003)

§ 4 REGULERINGSFORMÅL

Iht. plan‐ og bygningslovens §§ 12‐5 - § 12‐7 er planområdet inndelt i følgende arealformål og
bestemmelsesområder:

Eierform
o = offentlig formål
f = felles for eiendommene
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Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse (B)
Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BBB)
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG)
Forretning (BF)
Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)
Kirke / forsamlingshus (BR)
Næringsbebyggelse (BN)
Hotell/overnatting (BH)
Industri (BI)
Energianlegg, trafo (BE)
Vann og avløpsanlegg , pumpestasjon (BVA)
Øvrig kommunalteknisk anlegg (BKT)
Lekeplass (BLK)
Grav og urnelund (BGU)
Kombinert formål Forretning / Kontor (BFK)
Kombinert formål Forretning / Kontor / Industri (BFKI)
Kombinert formål Forretning/ garasjeanlegg (BFG)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12‐5 nr. 2)
Kjøreveg (SKV)
Fortau (SF)
Torg (ST)
Møbleringsareal (SGT)
Gang- og sykkelveg (SGS)
Gangveg/gangareal/gågate (SGG)
Sykkelveg/felt (SS)
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
Annen veggrunn- grøntareal (SVG)
Trasé for jernbane (STJ)
Annen banegrunn- teknisk anlegg (SBT)
Annen banegrunn – grøntareal (SBG)
Kollektivterminal (SKT)
Kollektivholdeplass (SKH)
Parkeringsplasser (SPP)
Parkeringshus/-anlegg (SPH)

Grønnstruktur (pbl. § 12‐5 nr. 3)
Turveg (GT)
Friområde (GF)
Park (GP)



Sweco Norge AS for Statens vegvesen Side 3

Hensynssoner (pbl. § 12-6)
Sikringssoner, frisikt (H140)
Sikringssoner, tunnel (H190)
Hensynssone kulturmiljø (H570)
Båndleggingssone etter lov om kulturminner (H730)

Bestemmelsesområde (pbl. § 12‐7)
Midlertidig anleggs- og riggområde (MAR)
Krav om detaljregulering (DR)
Vilkår for utforming (VU)

§ 5 FELLESBESTEMMELSER

Gjelder alle planformål og bestemmelsesområder jfr. plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 1, 2,
3, 6 og § 12-7.

§ 5.1 Rekkefølge

Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av andre sommerhalvår etter ferdigstillelse av
veganlegget, skal alle berørte områder istandsettes, tilsås og tilbakeføres til det regulerte
arealformål.

Nødvendige sikkerhetsgjerder og tiltak i tilknytning til veger, bruer, tunneler og jernbane skal
være oppført senest samtidig med at vegen åpnes for trafikk.

Støy- og støvreduserende tiltak skal utføres samtidig med vegbyggingen, og ferdigstilles før
ny E6 åpner for normal trafikk.

§ 5.2 Krav om nærmere dokumentasjon

Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele veglinja med tilhørende
anlegg og berørte sideareal.

Byggeplaner skal videreføre intensjoner og løsninger i teknisk plan som er utarbeidet i
forbindelse med reguleringsforslaget, og elementer beskrevet i planbeskrivelsen og
formingsveileder.

Før anleggsstart skal det utarbeides en Ytre-miljøplan etter krav gitt i Statens vegvesens
håndbok R760 Styring av vegprosjekter. Tema som skal inngå er støy, vibrasjoner, forurensning
av jord, vann og luft, landskap, naturmiljø inkl. vassdrag, energiforbruk, materialvalg og
avfallshåndtering.

Før anleggsstart skal det utarbeides en plan for hvordan trafikken langs eksisterende veger skal
avvikles gjennom byggeperioden. Denne skal være godkjent av vegeier.
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Det skal utarbeides plan og etableres rutiner for tiltak som hindrer forurensning i grunnen før
anleggsarbeidet igangsettes.

Før anleggsstart skal det i planområdet kartlegges fremmede plantearter oppført i handlingsplan
for fremmede organismer utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland. Det skal utarbeides planer for
tiltak som skal bekjempe og hindre spredning av disse.

Før anleggsstart skal det utarbeides en formingsveileder etter prinsippene i den overordnede
veilederen for E6 Narviktunnelen og Kongens gate.

Før anleggsstart skal det gjøres en vurdering av berørte bebyggelsesområder og behov for tiltak
for å forebygge luftforurensning fra bygge- og anleggsarbeidene, i samsvar med Retningslinje
T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.

Før anleggsstart skal byggeplan forelegges Narvik kommune for godkjenning.

Før anleggsstart skal del av byggeplan, anleggsgjennomføringsplan og ytre - miljøplan som
vedrører jernbane forelegges Jernbaneverket (Bane NOR SF) for godkjenning.

Før anleggsstart skal det gjøres vurdering av dreneringssituasjon og stabilitet for jernbanen for
de områder hvor det er nærføring og kryssing av jernbane.  Dokumentasjon forelegges
Jernbaneverket (Bane NOR SF) for godkjenning.

§ 5.3 Vilkår i bygge- og anleggsperioden

Det tillates kun korte perioder med stenging av E6 under bygge- og anleggsperioden.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges til grunn for
støy i anleggsperioden. Støy fra anleggsdriften skal ikke overstige følgende grenser:

Støyintensive tiltak i anleggsperioden skal foregå mellom kl. 0700 og kl. 19.00. Tidsbruken vil
bli regulert ytterligere for de mest støyende aktivitetene. I anleggsfasen skal det gjennomføres
varsling av naboer i forkant av støyintensive tiltak.
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§ 5.4 Byggegrenser langs offentlig veg og jernbane

Byggegrenser langs veg følger av Vegloven § 29 annet ledd, der annet ikke er vist i plankart.
Byggegrenser langs jernbanen følger av Jernbaneloven § 10.

Det tillates ikke oppført nye bygninger innenfor byggegrense. Eksisterende og lovlig oppsatt
bebyggelse innenfor byggegrensen tillates, med unntak av bygg som i planen er forutsatt revet.
Gjenoppbygging etter eventuell brann eller naturskade, samt tilbygg, krever dispensasjon fra
byggeforbudet.

Byggegrense langs offentlig veg skal ikke være til hinder for bygging, vedlikehold og
videreutvikling av jernbaneanlegg, samt fjerning av vegetasjon i henhold til jernbanelovens § 10
andre ledd.

§ 5.5 Støy

Generelt:

Grenseverdiene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T‐1442/2012) skal
legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen.

For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene langs veg og bane får et støynivå som
overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T‐ 1442/2012, skal det gis tilbud om
lokal skjerming og/eller fasadetiltak.

Bygninger som vurderes for lokale støytiltak er listet opp i fagrapport støy, som følger som
vedlegg til planen. Bygningene ligger både utenfor og innenfor planområdet.

Konkret utforming og utførelse av støytiltak avklares etter samråd med grunneier, og eventuelt
gjennom byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Innendørs støy:
Støytiltak skal gjennomføres der støynivået er over LpAeq24h   30 dB. Nivået bringes under
LpAeq24h 30 dB etter tiltak.

Utendørs støy:
Støytiltak skal gjennomføres dersom støynivået er over Lden 55 dB. Nivået bringes under Lden 55
dB etter tiltak.

Endelig plassering, høyde og utforming av skjermingstiltak langs veg skal avklares gjennom
byggeplan. Total høyde på skjermingstiltak skal ikke overskride 4m.

Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye,
kan de anbefalte grenseverdiene for utendørs støy fravikes. Ved fravikelse skal bebyggelse med
støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold.
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Ambisjonsnivåmetoden til Statens vegvesen benyttes for å bestemme hvorvidt kostnad er
uforholdsmessig høy.

§ 5.6 Luftkvalitet

For tiltak innenfor planområdet skal Miljøverndepartementets veileder for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520/2012 legges til grunn.

§ 5.7 Forhold knyttet til kulturminner

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller
deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent
med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens
kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 5.7 Miljøoppfølging

Ytre miljøplan, jfr. §5.2, skal gjøres gjeldende innenfor planområdet.

Nasjonale mål for vann og helse skal følges.

§ 5.8 Universell utforming

Hovedløsningen i de fysiske forholdene skal være slik at den alminnelige funksjon kan benyttes
av flest mulig. Veg- og utendørsanlegg innenfor hele planområdet skal følge prinsippet om
universell utforming.

Parkeringsplasser for bevegelseshemmede skal prioriteres nærmest aktuelle målpunkt.

Det skal ikke plantes vegetasjon som er kjent for å gi allergiproblemer.

§ 5.9 Estetikk

Det skal være høyt fokus på estetikk i løsninger, materialvalg og overganger. Dette gjelder også
for ulike restarealer og avgrensningene til disse. Formingsveileder skal legges til grunn for valg
av løsninger.
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§ 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5 NR 1)

§ 6.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)

Område BFS 1 og 7
Det tillates oppført eneboliger eller vertikalt- eller horisontaldelt tomannsbolig med
tilhørende anlegg. Tillatt bebygd areal inklusiv garasje og boder må ikke overskride 45 % av
tomtas areal, % BYA = 45 %. Utvendig trafikk- og parkeringsareal inngår ikke i %BYA.

Minste uteoppholdsareal per boenhet, MUA = 150 m2. Ikke overbygd del av terrasser kan
regnes som uteoppholdsareal.

Bebyggelsen skal ha saltak. Det tillates oppført bebyggelse i 1 etasje med innredet loftetasje
og innredet underetasje der tomta tillater det. Maks. byggehøyde er 8m over gjennomsnittlig
terreng.

Garasjer skal være tilpasset hovedhuset i material og farge. Garasjer kan bygges frittstående
eller mot hovedhus. Garasjer kan plasseres med innkjøring parallelt med vei i en avstand fra
regulert annen veggrunn, på minimum 1 meter. Garasjer med innkjøring mot vei, må
plasseres minimum 5 meter fra regulert annen veggrunn. Hvis det foreligger avtale mellom
naboer kan det bygges garasjer i tomtegrensen eller annen avtalt avstand.

Område BFS 2-6, 8 og 9
Dersom eksisterende bebyggelse rives, tillates denne erstattet med ny bebyggelse av samme
høyde og dimensjoner. Bygninger i Havnegata 5, er bevaringsverdig jmf. hensynssone § 10-3
kulturmiljø.

§ 6.2 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (BKS)

Område BKS 1-3
Dersom eksisterende bebyggelse rives, tillates denne erstattet med ny bebyggelse av samme
høyde og dimensjoner.

§ 6.3 Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BBB)

Område BBB 1–3
Dersom eksisterende bebyggelse rives, tillates denne erstattet med ny bebyggelse av samme
høyde og dimensjoner. Bygning i Havnegata 3, er bevaringsverdig jmf. hensynssone § 10-3
kulturmiljø.

§ 6.4 Garasjeanlegg for bolig (BG)

Område BG 1-2
Innenfor området BG 1 kan det etablerers carport med inntil 8 plasser.
Innenfor området BG 2 kan det etablerers garasjeanlegg med inntil 5 plasser.
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§ 6.5 Forretning (BF)

Området merket med BF kan benyttes til forretning og kontor.

§ 6.6 Kirke / forsamlingshus (BR)

Eksisterende bygning, Sjømannskirka, er fredet ihht. Lov om kulturvern og skal ikke endres
verken utvendig eller innvendig uten godkjenning av kulturvernmyndighetene.

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

§ 6.7 Offentlig og privat tjenesteyting (BOP)

Område BOP 1-2
Områdene merket med BOP benyttes til muséum.

Eksisterende bygning i område BOP 1tillates anvendt som muséum,
kulturbygg/forsamlingslokale eller bevertningssted. Bygningen er bevaringsverdig jmf.
hensynssone § 10-3 kulturmiljø

§ 6.8 Næringsbebyggelse (BN)

Område BN1-3
Områdene merket med BN1 - 3 kan benyttes til næringsområde.

Før området BN1 bebygges, må det utarbeides en detaljreguleringsplan jmf.
bestemmelsesområde § 11-3 Krav om detaljregulering.

§ 6.9 Energianlegg, trafo (BE)

I området merket BE er det tillatt oppført trafo.

§ 6.10 Vann og avløpsanlegg, pumpestasjon (BVA)

Innenfor området merket BVA er det eksisterende pumpestasjon og kommunaltekniske anlegg.

§6.11 Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT)

Innenfor området merket BKT er det eksisterende kommunaltekniske anlegg.

§ 6.12 Lekeplass (BLK) - Taraldsvikjordet

Lekeplassen skal utformes og anlegges slik at den kan brukes av barn i ulike aldersgrupper til
ulike årstider. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for utforming av
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lekeplassen. Lekeplassen skal opparbeides i henhold til godkjent situasjonsplan i målestokk
1:500, som skal vise plassering av lekeutstyr, utemøbler og tiltak i terrenget. Det tillates oppført
mindre bygg til lek i området.

Mot Taraldsvikbakken og Hamsuns vei skal lekeplassen sikres med egnet gjerde. Lekeplassen
skal skjermes mot trafikkarealer og skal ellers sikres med egnet gjerde der det er nødvendig.
Gjerdets plassering og utforming skal godkjennes sammen med situasjonsplanen for
lekeplassen.

Det tillates nedgravning av teknisk infrastruktur i området.

§ 6.13 Grav og urnelund (BGU)

Område BGU 1-3
Arealet omfatter en eksisterende minnelund, deler av eksisterende kirkegård og arealer for
utvidelse av kirkegård.

Før kirkegårdsutvidelsen blir satt i verk, skal det utarbeides detaljert kirkegårdsplan.

§ 6.14 Kombinert formål forretning/ kontor (BFK)

Område BFK 1-3
Områdene merket med BFK kan benyttes til forretning og kontor.

§ 6.15 Kombinert formål forretning / kontor / Industri (BFKI)

Området merket med BFKI kan benyttes til forretning, kontor og industri.

§ 6.16 Kombinert formål forretning / garasjeanlegg (BFG)

Området merket med BFG kan benyttes til forretning og garasjeanlegg.
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§ 7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5 NR 2)

§ 7.1 Generelle bestemmelser for samferdselsanlegg

I områder for samferdselsformål tillates oppført tekniske anlegg tilknyttet veganleggene.

Områdene er tilgjengelige for anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne
planen.

Sideterrenget langs ny veg skal ferdigstilles raskest mulig for å forebygge erosjon og seinest
samtidig med anleggene.

Ved nærføring mot jernbanen skal det etableres tilfredsstillende sikringsanordning i henhold til
Jernbaneverkets tekniske regelverk. Prosjektert løsning skal godkjennes av Jernbaneverket før
utførelsen.

Innenfor samferdselsformålene SKV, SVG og SVT tillattes mindre justeringer av formålsgrenser.

§ 7.2 Kjøreveg (SKV)

Område SKV 1-36
Områder merket o_SKV 1-5, 7-11, 13- 20, 22, 25- 29 og 31- 36 omfatter offentlig kjøreveg.

Områder merket f_SKV 6, 12, 21, 23, 24 og 30 omfatter felles kjøreveg.
· f_SKV 6 omfatter felles atkomstveg til grunneiere og rettighetshavere i Verkstedbakken

12 og 12A.
· f_SKV 12 omfatter felles atkomstveg til grunneiere og rettighetshavere i Kongensgate 14

og 18.
· f_SKV 21 omfatter ny felles atkomstveg til beboere langs Rombaksvegen. Gnr/bnr

39/1638, 39/1171, 39/1172, 39/1173, 39/1174, 39/1183, 39/2, 39/1175, 39/1176,
39/1177, 39/1178, 39/1179, 39/1180, 39/1181, 39/1181.

· f_SKV  23 omfatter felles atkomstveg til beboere langs Havnegata. Gnr/bnr 40/1276-
1281, 40/1287-1295

· f_SKV  24 omfatter felles atkomstveg til beboere langs Havnegata. Gnr/bnr 40/1286,
40/1301, 40/1285, 40/1284, 40/1283, 40/1282, 40/1303.

· f_SKV 30 omfatter felles atkomstveg til grunneiere og rettighetshavere i
Administrasjonsveien sør. Gnr/bnr 40/1190, 40/1153 og 40/1206.

I tillegg til opplistede gnr/bnr har alle grunneiere og rettighetshavere som har naturlig adkomst
til sine eiendommer etter denne vegen bruksrett.

Vegene skal holdes åpne for trafikk i anleggsperioden og kan brukes og krysses av
anleggstrafikk i denne perioden. Etter at anleggsperioden er avsluttet, skal vegene istandsettes
til den standard som kreves og gjøres klare for bruk.
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§ 7.2.1 Bro
Kontaktledningsanlegget under nye bruer må prosjekteres som en integrert del av
brukonstruksjonene. Detaljprosjekteringen av brukonstruksjoner i byggeplanfasen må gjøres i
samarbeid med Jernbaneverket (Bane NOR SF).

Detaljprosjekteringen skal ta utgangspunkt i et tverrsnitt («frihøyde») mellom skinneoverkant
(SOK) og underkant bruplate på 6,30 m. Frihøyder under 6,30 m skal godkjennes av
Jernbaneverket (Bane NOR SF). Dersom det foreslås prosjekteringsløsninger som ikke
tilfredsstiller krav i Jernbaneverkets tekniske regelverk, må det søkes om dispensasjon.
Taraldsvik bru skal forberedes for innfesting av hengemaster. Prosjektert løsning skal
godkjennes av Jernbaneverket (Bane NOR SF).

§ 7.3  Fortau (SF)

Områder merket o_SF er offentlig formål og skal benyttes til fortau.

§ 7.4 Torg (ST)

Område ST1-4
Områdene merket o_ST er offentlig formål og skal benyttes til torg.

Innenfor område Narvik Torv tillates det omførselshandel, torghandel, bevertning, utescene. Det
tillates varelevering og etablering av inntil 4 HC parkeringsplasser.

Torget skal utformes i tråd med retningslinjer for sambruk på en måte som sikrer helhet og
gode forbindelser mellom selve torgplassen, rådhuset og “Det fjerde hjørnet”.
Hele gate-/plassgulvet i torgområdet skal løftes for å markere overgangen fra tradisjonelt
gateløp med fortau og gang-/ sykkelveg til sambruksområde.
Innenfor torgområdet kan det legges til rette for ulike aktiviteter som torghandel, konserter og
byfester.  Grønne flater og beplantning skal ivareta behov for åpne plenarealer for soling og
opphold.

Vareleveranse kan skje innenfor begrensede tidsrom, som fastsettes av Narvik kommune.

§ 7.5 Møbleringsareal (SGT)
Områdene merket o_SGT er offentlig formål og skal benyttes til møbleringsareal.

Område o_SGT1, 3, 10, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 30 og 34
Områdene er tilpasningssoner mellom gangareal og bygningenes fasader/veggliv.  Områdene
kan benyttes til ramper, inngangspartier, leskur, skilt, reklame og liknende.

Område o_SGT2,4-9, 11-13, 15-18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 og 31-33
Områdene er møbleringssoner som kan tilrettelegges for lek, opphold, uteaktiviteter,
uteservering, sittemøbler, sykkelparkering, beplantning og lignende.
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§ 7.6 Gang- og sykkelveg (SGS)

Områder merket o_SGS er offentlig formål og skal benyttes til gang-/ sykkelveg.

Gang- / sykkelvegen tillates benyttet som atkomstveg til eiendommene i Havnegata, gnr/bnr
40/1276-1281, 40/1287-1295 som vist på reguleringskart.

o_SGS 7 og 13 tillates benyttet som driftsadkomst til sporområdet.

§ 7.7 Gangveg/ gangareal (SGG)

Områder merket o_SGG er offentlig formål og skal benyttes til gang- og sykkelveg. Gangsonen
er 3 meter bred nord for torget og 4 meter bred sør for torget og skal være møbleringsfri. I
gangsonen kan syklister sykle i gangfart.

Vareleveranse kan skje innenfor begrensede tidsrom, som fastsettes av Narvik kommune.

§ 7.8 Sykkelveg (SS)

Områder merket o_SS er offentlig formål og skal benyttes til sykkelveg.

§ 7.9 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)

Områder merket o_SVT er offentlig formål og skal benyttes til annet trafikkareal som
midtrabatter og trafikkøyer, samt andre tekniske installasjoner i tilknytning til veganlegget.
Områdene kan beplantes og inneholde kunstneriske elementer.

§ 7.10 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

Området merket o_SVG er offentlig formål og skal benyttes til annet trafikkareal som senterøyer,
fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, beplantning, murer, støyvoller, støyskjermer,
bomsnitt, stabiliserende tiltak etc. Det tillates oppført mindre bygninger til tekniske
installasjoner knyttet til drift av veganlegget.

I anleggsfasen kan arealet benyttes til anleggsbelte og riggområde.

Innenfor områdene tillates mellomlagring av masser der dette er hensiktsmessig og mulig.

I tilknytning til tunneler tillates oppført permanent bygg for tekniske installasjoner til
tunneldriften.
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§ 7.11 Trasé for jernbane (STJ)

Område STJ 1-12
Områdene merket o_STJ er offentlig formål og skal benyttes til jernbaneformål, jernbanespor
med tilhørende signalanlegg, kontaktledningsanlegg, nødvendige sikringstiltak som gjerder og
lignende. Det kan settes opp gjerde med høyde inntil 2,6 m langs jernbanen. Plassering av
gjerde avtales med Jernbaneverket.

§ 7.12 Annen banegrunn teknisk anlegg (SBT)

Områder merket o_SBT er offentlig formål og skal benyttes til jernbaneareal i tilknytning til
jernbaneanlegget. Innenfor området kan det oppføres kjøreledningsmaster, forstøtningsmurer,
og andre innretninger for drift av banen

§ 7.13 Annen banegrunn grøntareal (SBG)

Området merket o_SBG er offentlig formål og skal benyttes til jernbaneareal i tilknytning til
jernbaneanlegget. Området skal være grønt, enten rehabilitert, eller i form av ny beplantning.
Innen SBG kan det oppføres murer, sikkerhetsgjerder, kjøreledningsmaster, forstøtningsmurer,
støyskjermer og andre tekniske innretninger. Større areal skal gis en parkmessig opparbeiding
tilpasset omgivelsene.

§ 7.13 Kollektivterminal (SKT)

Området merket o_SKT er offentlig formål. Innenfor området skal det etableres kollektivterminal
for buss. Detaljutforming skal avklares gjennom detaljprosjektering.

Innenfor terminalområdet skal det settes av areal til venterom, heishus, toaletter og
drosjeplasser. Dersom en finner gode løsninger kan det også vurderes areal til av-/påstigning
for passasjerer fra privatbiler til kollektivterminalen. Innenfor område kan det oppføres bygg
med terminal og passasjerfunksjoner. Det tillates å kombinere bygg til bussterminalen med
etablering av taxisentral, kafe og kiosk. Maksimal utnyttingsgrad for bygning er 400m2 BRA.
Maksimal gesimshøyde er +5m over prosjektert kollektivterminal.

Detaljprosjektering av bygg skal skje samtidig med detaljprosjektering av kollektivterminal.
Kollektivterminalen skal utformes i tråd med formingsveileideren.

§ 7.14 Kollektivholdeplass (SKH)

Område SKH 1-7

Områder merket o_SKH er offentlig formål. Innenfor områdene skal det etableres
kollektivholdeplass for buss.  Det skal etableres venteareal og leskur på alle
kollektivholdeplasser i tråd med formingsveileideren.
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§ 7.15 Parkeringsplass (SPP)

Område SPP 1-5
Område merket o_SPP er offentlig formål. Innenfor områder merket o_SPP 1,3,4 og 5 skal det
etableres parkeringsplass.

5 % av parkeringsplassene skal dimensjoneres og reserveres for bevegelseshemmede og være
lokalisert nær hovedinngangen.

Innenfor område o_SPP 4 skal det sikres kjørbar atkomst til eksisterende pumpestasjon, område
BVA.

§ 7.16 Parkeringsanlegg (SPA)

Område merket o_SPA er offentlig formål. Innenfor området kan det etableres parkeringsanlegg
med tilhørende tekniske anlegg under kollektivterminalen. Atkomst skal være fra Kongens gate
som anvist.

Parkeringsanlegget skal dimensjoneres og utformes slik at det blir bruksvennlig med hensyn til
manøvrering, fri høyde, belysning, material- og fargebruk.

5 % av parkeringsplassene skal dimensjoneres og reserveres for bevegelseshemmede og være
lokalisert nær hovedinngangen.

§ 8 GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12‐5 nr. 3)

§ 8.1 Turveg (GT)

Område o_GT er offentlig formål. Innenfor området kan det gjøres enkel tilrettelegging for
ferdsel til fots. Det skal ikke gjennomføres tiltak som forringer naturverdiene i områdene.

§ 8.2 Friområde (GF)

Område GF1 – GF6
I områdene kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller gjøres terrenginngrep som reduserer
områdets grønnstrukturverdi.

GF1 – GF2
Eksisterende vegetasjon skal i stor grad beholdes.

GF3- GF9
Friområder som har vært brukt som riggområder i forbindelse med veganleggene skal etter
avtale med Narvik kommune tilsåes og beplantes med egnet busk – og trevegetasjon.
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§ 8.3 Park (GP)

Område GP 1 – GP 16
Områder merket o_GP er offentlig formål.

Parker skal utvikles som attraktive og trygge rekreasjonsområder i hovedsak med tilgjengelighet
for alle. Parkene skal være åpne for allmenn ferdsel, opphold og lek.

I tilknytning til opparbeidelse av parkområdene skal det utarbeides detaljert situasjonsplan I
målestokk 1: 200. Situasjonsplanen skal vise utforming, møblering, belegg og beplanting. Det
forutsettes at utformingen får høy estetisk kvalitet og faglige vurderinger skal ligge bak
detaljutformingen. Barnas talsperson skal tas med når det gjelder lokalisering og utforming av
lekearealer I parkene.

Ved detaljplanlegging av park og grøntområder skal det planlegges slik at overvann i størst
mulig grad ivaretas lokalt.

Felles bestemmelse for GP1, GP5, GP6, GP7 og GP10
Områdene kan brukes til rigg- og anleggsområde så lenge anleggs-arbeidet pågår. Dette
inkluderer midlertidig vegomlegging, mellomlagring av masser, lagring av
materialer/rør/ledninger og anleggsmaskiner og permanente terrengtilpasninger.

Formålet midlertidig rigg- og anleggsområde opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra dette
tidspunkt vil arealet gå tilbake til formålet grøntstruktur. Området skal ryddes og opparbeides
etter godkjent istandsettingsplan.

GP1 – Kullhagetomta
Parkanlegget skal utformes som en minnepark med høy estetisk kvalitet.

GP 2 – Vallhallaparken
Parken skal utformes med tanke på aktiviteter for eldre, barn og unge. Mot Kongens gate og
Brattbakken skal parken ha avgrensende hekkbeplantning eller vakkert utformet gjerde.
Opparbeiding av parkområdet skal skje i sammenheng med opparbeiding av GP 15 og 16.

GP3 – Scandic hotell
Parken skal utformes med tanke på aktiviteter for eldre, barn og unge.

GP4 – Parkhalltaket
Parkområdet er utvidelse av eksisterende park på Parkhalltaket. Parken skal utformes med tanke
på aktiviteter og opphold for eldre, barn og unge.

GP5, GP6 og GP7 – Bromsgård
Park som har vært brukt som riggområde i forbindelse med veganleggene skal etter avtale med
Narvik kommune tilsåes og beplantes med egnet busk – og trevegetasjon. Parken skal utformes
med tanke på aktiviteter for eldre, barn og unge. Mot Kongens gate skal parken ha avgrensende
hekkbeplantning eller vakkert utformet gjerde.  Eksisterende vegetasjon skal beholdes i så stor
grad som mulig.
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GP8 og GP9 – Storsentret
Parkene skal utformes med tanke på rekreasjon og aktiviteter. Mot Kongens gate og
Stasjonsveien skal parken ha avgrensende hekkbeplantning eller vakkert utformet gjerde.

GP10 -  Gulbrandsons park
Parken som danner toppen på Taraldsvikbakken, skal ha en dekorativ beplantning som portal til
inngangen av bysentret.

GP11 – Taraldsvikbakken
Parken skal utformes med benker og beplantning med tanke på rekreasjon.

GP12, GP13 og GP 14 – Ofoten museum
Parken skal være ramme rundt gangveiforbindelsen fra Administrasjonsveien til Havnegata.
Parken kan utformes med installasjoner i forbindelse med utforming av gangveien. Eksisterende
vegetasjon skal beholdes i så stor grad som mulig.

GP15 og GP16 – Vallhallaparken
Parken skal utformes med tanke på aktiviteter og opphold for eldre, barn og unge. Mot Kongens
gate skal parken ha avgrensende hekkbeplantning eller vakkert utformet gjerde. Opparbeiding
av parkområdet skal skje i sammenheng med opparbeiding av GP 2. Eksisterende vegetasjon
skal beholdes i så stor grad som mulig.

§ 9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl. §12-5 NR 6)

§ 9.1 Friluftsområder i sjø og vassdrag (VFV)

Inngrep i vassdrag skal begrenses i størst mulig grad.

Det tillates etablert og vedlikeholdt murer for å stramme opp og sikre elve-/ bekkeløp der det er
nødvendig av hensyn til sikkerhet for veganlegget.

Vegetasjon langs elver og bekker skal bevares. Der det ikke er mulig, skal vegetasjon
reetableres på områder utenfor selve vegen.

Kulvert og stikkrenner dimensjoneres for 200-årsflomnivå.

§ 10 HENSYNSSONER (pbl. §12-6)

§ 10.1 Sikringssone – frisikt (H140_1-25)

I områder som reguleres til frisiktsone tillates det ikke plassert gjenstander eller vegetasjon som
er høyere enn 0,5 m over vegens nivå.
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§ 10.2 Sikringssone – tunnel (H190_1-3)

Sikringssone langs tunnel har en bredde som vist på plankart. I tillegg er sikringssonen 20 meter
målt opp fra topp tunnel og 20 meter målt ned fra bunn tunnel.

Det tillates ikke utført sprenging, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som kan skade
tunnelen eller innredningen av disse. Før slike arbeider kan utføres må tillatelse fra Statens
vegvesen innhentes. Dette gjelder også private tiltak over tunnelen som for eksempel boring
etter grunnvann eller jordvarmeanlegg.

§ 10.3 Hensynssone kulturmiljø (H570_1-3)

Bevaring av bygninger og anlegger vist med hensynssonen kulturmiljø.

Istandsetting av bygninger og anlegg tillates under forutsetning av at målestokk, takform,
fasader, vinduer, dører og materialer opprettholdes eller tilbakeføres.

Byggesøknader som omfatter ombygging, tilbygg eller påbygg skal forelegges
kulturmyndighetene til uttalelse.

§ 10.4 Båndleggingssone etter lov om kulturminner (H730)

Gjelder følgende fredede kulturminner:

Svenska kyrkan, Askeladden ID 87706

§ 11 BESTEMMELSESOMRÅDE (pbl. 12-7)

Formålene MAR (Midlertidig anlegg og riggområde) opphører når kommunen har fått skriftlig
melding om at anlegget eller deler av det er ferdigstilt. Kommunen kan deretter gjøre vedtak om
opphør av midlertidigheten, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 10.

§ 11.1 Midlertidig anlegg og riggområde (MAR)

Arealet kan benyttes til rigg, anleggsområde, midlertidig vegomlegging og anleggstrafikk under
bygge- og anleggsperioden.

Arealet kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget,
herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Innenfor områdene tillates
det også lagring og oppfylling av rene/inerte overskuddsmasser i forbindelse med
vegbyggingen.

Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA- 2553/2009 (Helhetsbaserte tilstandsklasser for
forurenset grunn) kan mellomlagres uten restriksjoner. Ved behov for mellomlagring av masser i



Sweco Norge AS for Statens vegvesen Side 18

tilstandsklassene 2-4 i TA-2553/2009, som kan gjenbrukes i veganlegget, skal lagringsområdet
sikres mot avrenning til undergrunn og sideterreng.

Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA-2553/2009 er ikke tillatt. Disse skal behandles
som farlig avfall, og kjøres direkte til godkjent mottak/deponi.

Riggområdene skal sikres på forsvarlig måte før de tas i bruk. Det skal etableres rutiner som
hindrer avrenning av olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer i grunnen.

Der anleggsbeltet krysser avkjørsler og adkomstveger/driftsveger, skal anleggsdriften
planlegges og utføres slik at det ikke hindrer bruken av disse.

Området kan stenges av i kortere perioder ved behov og av sikkerhetsmessige årsaker.

Planmyndigheten kan tillate at rigg- og anleggsområdene helt eller delvis tas i bruk til
andre formål før vei- og tunnelanlegget er gjennomført, under forutsetning av at det skjer
etter samtykke fra Statens vegvesen, og at formålene er i samsvar med denne
reguleringsplan.

Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.

Etter avsluttet anlegg opphører midlertidig reguleringsformål. Områdene skal ryddes,
istandsettes og tilbakeføres til det formål som er angitt i planen i samråd med grunneier og
Narvik kommune.

§ 11.3 DR Krav om detaljregulering

Innenfor områdene benevnt DR stilles det krav om utarbeidelse av detaljregulering som grunnlag
for fremtidig utbygging av områdene, jfr. § 12-7, 1. ledd nr. 11.

§ 11.4 VU Vilkår for utforming

Innenfor områdene regulert til bestemmelsesområder VU tillates det fyllinger og konstruksjoner
til veganlegget. Etter avsluttet anlegg skal område ryddes, istandsettes og tilbakeføres til park i
samråd med grunneier og Narvik kommune. Vegmyndighetene har rett til å benytte området ved
drift og vedlikehold av konstruksjonene.


