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1

Innledning/bakgrunn
Kongens gate gjennom Narvik sentrum skal omreguleres. I den forbindelse er det
gjennomført en større medvirkningsprosess bestående av 2 runder med møter med
befolkningen, politikere og faglig personell. Denne rapporten dokumenterer resultatene
fra første runde med møter.

Workshopene i denne første runden ble avholdt i Statens vegvesens lokaler i Ornesveien
slik;
Folkemøte

24. mars 2015

Møte med politikere i Narvik kommune

25. mars 2015

Faglig workshop

26. mars 2015.

Deltakerne besto i tillegg av involverte i prosjektet fra Staten vegvesen Region sør og
Sweco.

Mål for samlingen:

1.1



Få innspill til løsning for Kongensgate



Få innspill til hvilke bykvaliteter/torg/sentrumskvaliteter som er ønsket

Sammendrag
Gjennom 3 dager har Statens vegvesen mange gode innspill til reguleringen av Kongens
gate. Det har vært en bred medvirkningsprosess med befolkning, politikere og
fagpersoner som har delt 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. Sammen med synspunkter på
hvordan vi skal skape et mer trivelig sentrum har vært viktig alle innspillene beriket
prosessen for å finne frem til det beste grepet for et fremtidig Narvik sentrum. Det har
utkrystallisert seg noen gjennomgangstemaer som mange er opptatt av. Disse er:

Parkering
Mange har synspunkter på hvordan parkeringssituasjonen skal være fremover. Noen
ønsker å opprettholde dagens parkeringsarealer for å sikre kundegrunnlag for
næringsdrivende og for tilgjengeligheten for de som kjører bil. Andre ønsker et bilfritt
sentrum med gågater eller områder med miljøgate. Et av målene i prosjektet med å
regulere Kongens gate er å redusere trafikken gjennom sentrum. Dette for å skape et
bedre klima for liv og bevegelse med gående og syklende i fokus, men også for å
redusere støy og forurensning. Begge deler vil bidra til å heve bykvalitetene i sentrum og
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gjøre det triveligere å oppholde seg der. Parkeringsmuligheter henger sammen med
neste punkt.

Tilrettelegging for handel og næring
Handels- og næringsdrivende er naturlig nok opptatt av sitt kundegrunnlag. Argumenter
som fremsettes er fortsatt gode rammevilkår for handel og næring ved at kunder har god
atkomst med bilferdsel og parkeringsmuligheter nær butikker og utsalgssteder.
Varelevering er også et viktig tema som mange er opptatt av.

Bruk av Torghallen
Torghallen er på mange måter hjertet i sentrum med sin plassering på torget. Flere
ønsker en utvidet aktivitet i hallen og at innholdet skal defineres bedre.
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Torget
Igjen er det hjertet av Narvik sentrum det her er snakk om. Mange innspill går på å
oppgradere torget til å bli et målpunkt for barnefamilier og for lek og bevegelse. Dette kan
gjøres med grønne flater, blomster og aktiviteter som trekker folk. Lekeapparater og
benker trekkes frem som elementer. Man bør også se på hva torget henvender seg mot. I
dag henvender torget seg på mange måter mot dagens trafikkerte Kongens gate og bort
fra Torghallen.

Grønt lokk over jernbane ved Amfi
Det har kommet mange innspill på å legge et grønt lokk over jernbanen ved Amfi
kjøpesenter som både vil gi et oppholdssted, en grønn lunge og en forbindelse mot den
planlagte gondolen som vil ha sitt startpunkt her.

Krysset Rombaksveien x Narvik kjøpesenter
Dette krysset er en stor bekymring for de fleste. Det poengteres at dagens situasjon er
trafikkfarlig med rushtidsproblematikk og et uoversiktlig kryss hvor skolebarn og busser,
biler møtes i en kaotisk trafikksituasjon. Det er en relativt unisont ønske om å utbedre
krysset.

Mer liv i sentrum, barn, familier og studenter til sentrum
Mange ser at mer liv i sentrum kan skapes ved å ha målpunkter som tiltrekker seg barn,
familier og studenter til sentrum. Flere ønsker å etablere studentboliger i sentrum. Andre
innspill går på å etablere lekeplasser eller apparater, benker, kafeer og restauranter i
sentrum for å skape liv.

Dette er bare noen av mange viktige innspill som er kommet. Noen innspill er sprikende,
slik som for parkering. Noen vil ha mer, noen vil ha mindre, noen vil ha det slik det er i
dag, og noen vil synliggjøre det vi allerede har. Det sier seg selv at ikke alle vil få sine
ønsker oppfylt. Noen innspill går utover mandatet til Statens vegvesen i dette prosjektet.
Disse er likevel tatt med og samlet til slutt i rapporten.
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2

Om prosjektet
Prosjektleder Thore Jensen orienterte om planen og
problemstillingene knyttet til omregulering av Kongens gate.
Sweco er rådgiver for Statens vegvesen region nord og skal utarbeide reguleringsplan for
Kongens gate gjennom Narvik sentrum.
Bakgrunn for prosjektet er KDP for E6 Sjømannskirka – Ornes, 30.05.2013. I henhold til
denne består prosjektet av tre deler:
•

1. Detaljregulering E6 Sjømannskirka – Ornes:
•

•

•

E6 i tunnel

2. Detaljregulering Kongens gate Narvik:
•

Bygate / miljøgate fra Sjøbakken til Hamsuns vei

•

Forbedret adkomst for Malmporten og verkstedområdet

•

Fokus på trafikksikkerhet, sykkel, kollektiv

3. Etablering av ny park for minnesmerker
•

Byggeplan for Kullagertomta

Prosjektet har som formål å skape et bedre bymiljø med et trivelig og tilgjengelig sentrum
i Narvik og å sikre gode forbindelser mellom utviklingsområdene på Narvikhalvøya. Der et
mål for prosjektet å redusere trafikken i sentrum og legge til rette for kollektivtrafikk og
gående og syklende.

Oversiktskart over planområde
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3

Innspill
Planområdet strekker seg fra det planlagte tunnelinnslaget ved den
sørlige innkjøringen til byen til det planlagte tunnelinnslaget nord for
byen ved Rombakksveien. I tillegg kommer Verktstedbakken.
På folkemøtet og møtet med politikere i Narvik kommune ble det diskutert hvordan
fremtidens Narvik skal se ut, hvordan man skal øke andelen syklende og gående,
redusere biltrafikk, øke bruk av kollektivtransport og skape et trivelig sentrum. Her er en
oppsummering av innspillene.
I den faglige workshop’en ble innspillene fra folkemøte og møte med politikerne vurdert
og tatt med inn i det faglige vurderingene av planområdet som ble delt inn i 6 soner.
Sonene er:







Sone 1: Tunnelinnslag ved Kullagertomta
Sone 2: Kongens gate sør
Sone 3: Torget
Sone 4: Kongens gate nord
Sone 5: Rombaksveien
Sone 6: Sleggesvingen, Verkstedbakken og Havnegata

Innledningsvis er det oppsummert innspill til hvordan Narvik sentrum skal være i
fremtiden, samt hvordan man skal øke andel gående og syklende i sentrum, redusere
trafikk i sentrum og få til et trivelig Narvik sentrum. Kongens gate er noen steder omtalt
som gate 1, mens Dronningens gate er noen steder omtalt som gate 2.
Videre er hver sone delt inn i egne kapitler der det er gjort en oppsummering av
innspillene fra folkemøtet og møte med politikerne, en definisjon av hva sonene kan eller
bør være, samt en oppsummering av de faglige vurderingene sammen med de mest
aktuelle skissene.

3.1

Fremtiden i Narvik
Forslag til tiltak



Ivareta trafikksikkerhet, spesielt for barn.



Etablere aktivitetstilbud for barn og unge.



Rundkjøringen på torget må avklares.



Etablere kafeer og restauranter i sentrum.



Få til en forsvarlig og trivelig gang og sykkelvei



Et godt tilbud der kollektivtrafikk er et naturlig valg i forhold til egen biltransport



Prioritere et grønt sentrum med sittegrupper, et sted som er attraktivt for barn
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og ungdom


Bedre parkeringsløsninger for å hindre folk i å lete etter parkeringsplasser – i
dag er det for få plasser



Lage sykkelfelt langs Gate 2 og Frydelundforbindelsen



Opprettholde og forbedre parkeringsmuligheter for næringsdrivende og kunder



Finne områder i fjell for parkering



Havnegata er en behagelig sykkelgate i dag, uten stikkveier



Parkering fra Gate 1 og oppover



Hvor skal de som kommer fra «Fjellet» og ned parkere?



Må være gode bussforbindelser, både billigere og hyppigere



Sykkelparkering under tak



Knutepunktsparkering i begge ender av Kongensgate



Sykkelparkering under tak



Bilfritt i Kongens gate



Sykkelvei opp Tøttaveien fra Stasjonsveien til sør for Brattbakken



Bysykkel/el-bysykkel ved parkering med flere stasjoner for å få flere til sykle



Fjerne parkering i Kongens gate



Gate 1= sentrum/handle, gate 2= boliggate



Parkering nær Kongens gate



Stoppe biltrafikk før sentrum



Varelevering i bestemte tidsrom



Parkeringshall i fjell – utvide Berghallen



Flere buss-stopp



Egne sykkelfelt



Stikkveier er i dag farlig for syklende



Flere folk til sentrum (studenter, turister, barnefamilier, skiftarbeidere)



E6 må spyles minimum hver 14. dag



De samme lyktestolpene i hele sentrum som i Brugata.



Engasjere Brendeløkken for å lage et helhetlig uttrykk for byen.
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3.2



Male brua i en farge



Åpne opp park rund Bromsgården



Midler til forskjønning av bygg langs Kongens gate



Park mellom 4. hjørne/Amfi (lokk over jernbanen)



Frydenlundforbindelsen med fornuftige tilkoblingsveier



Rundkjøring Frydenlund/Rombaksveien



Anlegge flere gang- og sykkelveier



Anlegge flere atkomstveier til de forskjellige bydelene. Spesielt til Frydenlund og
Osvarsborg-sidene.



Parkeringsanlegg i utkanten av senturm



Løsningne som velges må tilpasses til langsiktig planlegging. 20-30 års perspektiv
er for kort tid.



Flytte det gamle posthuset til Valhallparken



Profilering av sentrumsnære parkeringsløsninger.



Ivareta handelsstandens behov for varelevering og parkering i hele Kongens
gate.



Åpne Bromsgårdparken og tilrettelegge for sykkel og park for familien.



Tilrettelegge for parkering for eldre.

Hvordan få flere til å gå og sykle?
Forslag til tiltak



Sammenhengende gang- og sykkelveier



Tydelige gangfelt.



Skille syklister og gående



Egen sykkelveg med prioritet



Bedre vintervedlikehold



God belysning



Aktiv næringsliv



Beplantning/grøntområder



Benker
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3.3



Sykkelveiene må før til/fra boligstrøk og ut i naturen, f.eks. Ankenesfjellet



Sykkelparkering i byen



Lekeplasser og skøytebane (stoppeffekt) i sentrum – det må bli enklere å
komme dit med sykkel enn med bil



Flytte studentene ned i sentrum – flerbruksbygg



Redusere/rydde opp i kryss og bedre trafikksikkerheten



Sammenhengende gang- og sykkelveg (f.eks. fra Fagernes til Ornesvika) som er
separat fra biltrafikk, er bred nok



Redusere farten i Kongens gate fra 50 til 30 km/t, da vil flere foretrekke
tunnelen når de skal gjennom sentrum



Omgjøre Kongens gate til gågate mellom torget og Grand hotell.



Gate 2 benyttes til trafikk, fjerne all parkering i gata, bygg fjell-anlegg for
parkering.



Brugata bør bli miljøgate



Holdningskampanjer for økt bruk av sykkel og tilrettelegging for sykkelparkering.



Beplantning, benker – formet som en allé.

Hvordan redusere biltrafikk?
Forslag til tiltak



Miljøfyrtårnsertifisere Narvik by (sette krav til oss selv og andre)



Stenge Frydenlundbrua for ordinær trafikk.



Mer kortidsparkering og mindre langtidsparkering



Bygge p-plasser under E6 ved Verkstedbakken for å ivareta parkeringsbehovene
til forretningene. Da kan p-plasser i Kongens gate forbeholdes kunder.



Styre trafikken bedre til/mellom viktige målpunkter slik som sykehuset, HiN og
Teknologibyen



Det må lønne seg tidsmessig å kjøre gjennom tunnelen. Det må gå saktere
gjennom sentrum – det vil gjøre det triveligere for gående og syklende.



Gjøre folk oppmerksomme på de parkeringsmulighetene som finnes.



Parkering: utbytte deler av eksisterende parkering langs Kongens gate til gangog sykkel.



Må bevare noe parkering til næring og handel – langsgående p-plasser.
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3.4



Kun korttidsparkering og varelevering.



Busstopp på strekningen Breibakken-Rådhuset.



Lede trafikken gjennom tunnelen



Redusere parkering i Kongens gate



Bedre kollektivtilbud



Samle butikker i Kongens gate

Hvordan få til et godt og trivelig sentrum?
Forslag til tiltak



Sette sentrum tilbake slik arkitekten tegnet det. Pusset mur på torghallen.



Studentboliger i sentrum.



Etablere barnepark på 4. hjørne.



Ta var på de solfylte plassene i sentrum.



Kortreist mat, Farmers Market, hjemmeproduserte ting etc.



Mer brostein og beplantning



Må vedlikeholdes: ugress, søppel, løs betong etc.



Ensartet skilting (fin design)



Rallarmann som grønn mann på lyskryssene



Beingrind av hvaler som lekeapparat



Møteplasser sommer og vinter



Barn som leker og mennesker i bevegelse



Må vi ha 48 seters busser som krever masse plass?



Interaktive skjermer med informasjon langs Kongens gate med kobling til en
app.



Jernbanestasjonen midt i sentrum



Utnytte torget til ulike aktiviteter slik som lek



Flere målpunkter i bykjernen



«Erstatte» grøntstrukturen som bygges om med gode byrom



Integrere byens historiske særpreg og historikk med arkitektskapende
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målpunkter slik som lekepark på Kullagertomta – se på lekepark i Kiruna

3.5

Sone 1 – Tunnelinnslag ved Vallhallparken
Hva skal sonen være?



Overgangssone fra transport til by.



Kollektiv og gang-/sykkel er prioritert



Innfartsparkering



Fordeling av trafikk



Bevare og erstatte grønne områder



Visuelt fin inngangsport til byen (tunnelinnslagsfelt)



Tenke på utrykningskjøretøyer



Leder tungtrafikken inn i tunnelen



Samordningssone
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3.6

Sone 2 – Kongens gate sør
Dagens situasjon



Rotete kryss ved Verkstedbakken x Sleggesvingen som gir kødannelse i dagens
situasjon.



Parken ved «Havkjeften» brukes ikke på grunn av trafikk og støy.

Forslag til tiltak



Etablere rundkjøring i krysset Frydenlundgata x Rombakkveien og større plass til
passering over brua



Etablere sykkeltrase gjennom hele sentrum



Utvide rundkjøringen fra Brugata mot Kongens gate sør for å få bedre plass til
passering i



Utvide med høyrefil i Kongens gate med sving mot Tøttaveien



Se på ny kryssutforming ved Breibakken x Kongens gate. Atkomst er komplisert
med mye trafikk.



Få til en bedre atkomst til Scandic og parken med nytt gangfelt.



Etablere taxistopp i Kongens gate ved Scandic med enkle kantstopp.



Åpne Bromgårdsparken for næring, bebyggelse og parkering.



Åpne Bromsgård barnepark for park og allmennheten.



Gangfelt over til Torget. Fjerne lysregulering i kryss ved Torget.



Etablere gangfelt ved Scandic.



Gangkulvert fra p-plassen i Parkhallen til Kolfloth gården.



Vurdere å legge E6 i kulvert under Torget.

Her er forslag til plassering av parkering, grøntareal, trafikk og parkering:
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Hva skal sonen være?



Fra trafikkmaskin til sosial sone på solsiden.



Vurdere å gjøre tverrgater om til gågater eller stenge dem.



Sykkelparkering ved kollektivpunkt.



Ha målpunkter i sentrum for syklister.



Ikke ha busslomme her men stoppe i kjørefelt.



Sykkel i kjørebane og i eget felt.



Ikke kantparkering.



Kantparkering i tverrgater.



Bevegelse på tvers.



Stenge noen tverrgater.
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3.7

Sone 3 – Torget
Dagens situasjon



Trappene på hver side av Torghallen er eneste forbindelse mellom Kongens gate
og Dronningens gate.



Dårlig tilgjengelighet for HC, barnevogner og gående i trappene.

Forslag til tiltak



Dagens parkering og gjennomkjøring må opprettholdes. Stenges gaten blir
kundegrunnlaget borte.



Etablere parkering for folk som bor utenfor byen og jobber i sentrum. Bruke
Sleggesvingen til dette.



Tillate parkering på torget som i dag inkludert taxistasjon.

Hva skal sonen være?



Blomsterurner er et bærende element.



35 stk blomsterurner fra politi/post til Grand hotell pluss ampler i stolper.



Ikke permanente urner, men frigjøre plass i møbleringssonen.



Ikke helt steingulv, noe grønne flater å bruke.



Lekende barn, status som lekelement.
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3.8

Sone 4 – Kongens gate nord
Dagens situasjon



Det er rushtidsproblemer og kø i Rombaksveien og Brugata x Kongens gate.


Forslag til tiltak



Gjøre om halve bussholdeplassen i kvartalet ved torget om til parkering lik
den som er der i dag.



Lage moderne grøntområde og sykkelparkering ved Kinobakken.



Smalere midtrabatt og flere felt.



Etablere sykkeltrasé gjennom hele sentrum.



Miljøgate i Kongens gate ved kvartalet mellom Brannbakken og Kinobakken.



Gågate/kollektivgate i Brugata.



Gang- og sykkelveg i rundkjøring i Brugata x Kongens gate.



Vurdere å stenge Mimerbakken, Parkbakken og Bankbakken for ordinær
biltrafikk slik at atkomst er forbeholdt beboere.

Her er forslag til plassering av parkering, grøntareal, trafikk og parkering:

repo001.docx 2012-03-29

16 (25)
E6 KONGENSGATE, NARVIK REGULERINGSPLAN
FAGLIG W ORKSHOP

UDÅ p:\281\13986001-detaljregulering kongens gate narvik. statens vegvesen region nord\03 korrespondanse\05 referater\workshop\dokumentasjon\e6
kongensgate narvik_rapport workshoprunde 1_24-26.03.15_rev03.docx

repo001.docx 2012-03-2914

17 (25)
E6 KONGENSGATE, NARVIK REGULERINGSPLAN
FAGLIG W ORKSHOP

UDÅ p:\281\13986001-detaljregulering kongens gate narvik. statens vegvesen region nord\03 korrespondanse\05 referater\workshop\dokumentasjon\e6
kongensgate narvik_rapport workshoprunde 1_24-26.03.15_rev03.docx

repo001.docx 2012-03-29

18 (25)
E6 KONGENSGATE, NARVIK REGULERINGSPLAN
FAGLIG W ORKSHOP

UDÅ p:\281\13986001-detaljregulering kongens gate narvik. statens vegvesen region nord\03 korrespondanse\05 referater\workshop\dokumentasjon\e6
kongensgate narvik_rapport workshoprunde 1_24-26.03.15_rev03.docx

3.9

Sone 5 – Rombakksveien
Dagens situasjon



Dagens innkjøring fra E6 inn i Hamsundsvei er et problem.



Sikkerhet er viktig – i dag kjøres det via fortau.



Krysset Frydelunggata x Rombaksveien er i dag et komplisert kryss både i
forhold til trafikkmengde og gang- og sykkeltrafikk.

Forslag til tiltak



Lyskryss i kryss Rombakksveien x Stasjonsveien



Regulere trafikkmønstere i krysset Frydelunggata x Rombaksveien og forby
venstresving.



Ny bru over jernbanen ved Frydelunggata x Rombaksveien.



Etablere kryss ved Parken skole.

Her er forslag til plassering av parkering, grøntareal, trafikk og parkering:
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3.10 Sone 6 – Sleggesvingen, Verkstedbakken og Havnegata
Dagens situasjon



Sleggesvingen er i dag en flaskehals



Dersom Verkstedbakken stenges byr det på store utfordringer for
næringslivet i området fordi kundene får en lengre omkjøring/tilkomst til de
næringsdrivende.



Mer tungtrafikk gjennom Havnegata vil gi økt støyproblemstakk for
beboere.



Havnegata har i dag stor trafikkbelastning som er en utfordring.

Forslag til tiltak



Opprettholde gjennomgående bilveg i Verkstedbakken.



Etablere gang- og sykkelveg adskilt fra bilene.



Innfartstrafikk i Verkstedbakken.



Utbedre Havnegata.

Det uttrykkes bekymring for hvordan løsningene blir og hvor mye trafikk det blir i
Havnegata. Grunneierne er også bekymret for at verdien på eiendommene skal synke og
at det blir trafikkfarlig og mye støy. Det er allerede trangt og mye trafikk. Det bor flere
barnefamilier i gata som er bekymret. Det foreslås å kjøpe ut alle grunneiere og bygge
om til industri og næring.
Her er forslag til plassering av parkering, grøntareal, trafikk og parkering:
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4

Andre innspill

4.1

Innspill om sentrum generelt
Det kom også andre innspill som gjelder sentrum generelt.



Har man vurdert hvor lang sykkelsesongen er i Narvik?



Gang er avhengig av strøing om vinteren.



Vi må ha oppgaver å utføre for å bevege oss i sentrum. Legges gate 1 død som
gate 2 trenger vi ikke hverken gang eller sykkelveier.



Spørsmålet blir hvilke nisjebedrifter det legges opp til.



Narviks befolkning bør være med å utvikle et godt trivelig miljø. Det er de som
skal bruke sentrum. Kjøre inn, parkere og benytte sentrum.



Egne avkjøringer til de store arbeidsplassene slik som høgskolen, sykehus,
sykehjem, LKAB osv.



Parkhalltaket benyttes pr i dag lite. Hva skal det benyttes til?



Gangstier har vi på fortauene.



Sykkelsti og innkjøring til parkeringsplasser kan kombineres. Det er med hell
gjort fra Fagernes til Skjomnes.



Ikke steng tverrgater slik at atkomst blir tungvint, for beboere og
næringsdrivende.



P-plasser i sentrum er allerede så redusert at et parkeringshus antakelig kun
erstatter dette.
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4.2



Sammenligningen og entusiasmen med Kiruna er litt dårlig. Vi må forholde oss til
en regulering og bygningsmasse som sto ferdig 1949-1953. For beboere er det
ikke parkering i bakgård på egen tomt.



Problemområder for gang/sykkel er i Kongens gate nord.



Ikke legg gate 1 død!

Innspill om helhetlig grep
Det kom frem innspill om hva det er viktig å ha fokus på i et helhetlig grep:

4.3



Ta med sykehuset inn i vurderingen.



Kommunen må sikre taséer og sykkelvegnett som SVV nå legger til rette for.



Definere kollektivtyper: kort- og langdistanseruter.



Se Kullagertomta som en del av helheten mot havna. Kommunen ønsker å bli
involvert i utformingen av tomta.



Vurdere å inkludere hus i Havnegate inn i planområdet.

Innspill som ligger utenfor mandatet til SVV
Det kom en del innspill som ligger utenfor mandatet til SVV i prosjektet med å regulere
Kongens gate. Noen av innspillene ligger muligens hos private utbyggere, hos Narvik
kommune eller et større grep som krever et samarbeid på tvers for en helhetlig
byutvikling. Innspillene tas med her samtidig som vi oppfordrer relevante aktører til å ta
tak i dem.



Medfinansiering for ferdigstillelse av Frydenlundforbindelsen.



Bygge lokk over jernbanesporet ved Amfi og lag park på toppen



Etablere plass til turistbusser i Kongens gate mellom Mimerbakken og Torget



Sikre atkomst under bygging i Administrasjonsveien



Etablere ny jernbanestasjon.



Vedlikehold og vinterdrift i trappene på hver side av torget må bedres.



Innhold i Torghallen må defineres og videreutvikles..



Ta i bruk torghalltaket til restaurant.



Riv Rådhuset



LKAB bør åpne parken for befolkning i Narvik.
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4.4



Parkeringshus, kontor og leiligheter i byggene ved Brannbakken x Kongens gate.



Parkering i fjell og heis til storsenteret fra Rombakksveien.



Ikke kjøpesenter/bolig i Hamsundsvei. P-anlegg beholdes og forskjønnes.



Park ved Sleggesvingen med parkering under bakkenivå.



Forhold til SVVs mål for prosjektet



Sprikende ønsker



Oppsummering av innspillene

Spørsmål som trenger svar


5

Hva blir den fremtidige trafikkløsning ved endring av status fra E6 til kommunal
vei?

Videre prosess
I mai 2015 blir det gjennomført en ny runde med workshop der befolkning, politikere og
faglige ressurser inviteres til tilsvarende medvirkningsmøter. Da vil forslag til løsninger
presenteres basert på innspillene fra møtene som er dokumentert i denne rapporten.
Deltakerne vil få mulighet til å komme med tilbakemeldinger på de skisserte løsningene
som legges frem. Disse vil så justeres til endelige forslag som tas videre inn i
reguleringsarbeidet.
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