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DAG 1 OG 2 ALTERNATIVER FOR KONGENSGATE
ALTERNATIV 1 – INNSPILL FRA POLITIKERE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Bra med rundkjøring istedenfor signalregulering

Svakhet i sykkelløsning i kulvert ved Verkstedbakken, flaskehals under
jernbanebro

En stor rundkjøring med 4 armer ved Guldsbrandsens park

Sykkelveg slipper å krysse side

Mindre trær, mer plen

Planene legger til rette for nytt kjøremønster med avlastning av gate 1. Trafikken
her må nå gå i andre kjøreveger og for en stor del gjennom boliggater hvor det
ikke er lagt til rette for det. Kommunen bør følge opp med en transportplan.

Dette var bedre enn Rune Edvardsen trodde

Dårlig sykkelmating/dårlig tilgang på målpunkt fra nord (ved smokken)

A1 og A2: hva med jernbanestasjon på Amfi? Gamle planer.

Strålende med rundkjøring ved Tøttaveien

Vanskelig for syklist å krysse fra vestsiden til østsiden mens de skal gjøre
«handling» - må løse kryssing fra best til øst

Mulig å sperre innkjøring til Kinobakken, Mimerbakken og Bankbakken?

Torset: ønsker «grønn» lunge i sentrum/torvet, ønsker kafe i nærheten til
lekeplassen i sentrum

Fortsatt utfordringer ved krysset Taraldsvikbrua

Lokk over jernbanen mellom Amfi og 4. hjørnet + ved Taraldsvikbrua

Er det nødvendig å beholde alle avkjørsler til Dronningensgate?

Sykkelvegen er i hovedsak knyttet til gate 1. Tilgjengelighet for syklistene fra
Framnes, Taraldsrud, Oscarsborg krever tilrettelegging lang ut over dette.

Viktig å tenke prioritering for «eldre bilkjørere»: mange eldre i framtiden! Som
bor lengre hjemme!

Bedre sykkelløsning enn A2

Mangler sykkelveg til Malmporten *2

ALLE ALTERNATIVER: Mulig å kutte venstresving fra gate 2 og sørover til gate 1?

Bedre atkomst Rombaksvegen

Krysset Taralsvikbrua er ikke løst

ALLE ALTERNATIVER: Vedlikeholdsregning til kommunen etterpå?

Atkomst Verkstedbakken er bra. Det samme gjelder Sleggesvingen.

Det er ikke ivaretatt ny holdeplass for drosjene. Dette ble foreslått i forrige møte
under broen ned til Malmporten, med venterom.

Ryddig med gang- sykkelsti på samme side

Det er ikke synliggjort parkering for turistbusser. Ref: sentrum/Narviksenteret

Bra sykkelveg her

Ser ikke at det er synliggjort mulighet for etablering av utleiesykkel-automater

Gjennomgående sykkelveg styrke

Ser ikke inntegning av gangfelt og atkomst fra nordlig side av Taraldsvikbrua og
over til veg til parken skole
Fjern alternativ sykkelveg på nedsiden av Kongensgate
Syklister som skal til butikkene i gate 1

ALTERNATIV 1 – INNSPILL FRA FOLKEMØTE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Denne sykkelvegen er best

Hvilket trafikkbilde får vi i gate 2-3-4?

Drift og vedlikehold vinterstid - snødynger

Foretrekker denne løsningen i Rombaksvegen (adkomst til boliger i veg mot
jernbanen)

Hvem ivaretar persontransport i Narvik – fraværende!!!

Kutte Taraldsvikbrua, bare legge gangbro over

God løsning i Havnegata

Sykkelveg og gangveg blir vanskelig å vedlikeholde

Gjør drastiske ting for å løse FrydenlundsgateKRYSSET

Bra med g/s-vei på vestsiden av Kongensgate!

Sykkelløsning og fortau sammen (gang/sykkelveg) i sør er dårlig, må adskilles

Firearmet rundkjøring ved Guldbrandsens park – spreng vek ved Rallaren

Bra med skille mellom bil og gang/sykkel

Aksen Brun-torvet-Frydenlund-Oskarsborg/fjellet er glemt!

Det må være smarte løsninger for å tilføre vann til grøntområde

Ny forbindelse til Frydenlund gjennom dagens industriområde, ikke gjennom
«Geolagsporten»:

Det mangler sykkelvei til Frydenlund, veldig viktig. Håpløst.

Arkitekt bør komme til Narvik på resten av året for å se utfordringer
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Veldig bra med gjennomgående gang og sykkel vei!

Hvorfor ikke flytte rundkjøringen mot Frydenlundsgate?

Aksen brua-torvet-torvhalltrappen er byens viktigste knutepunkt – mot Tøtta og
kyststien

Trær!

Dynamikk i beplantning, ikke bare trerekker

Kan rundkjøring i parken flyttes slik at Frydenlundsgata og Bjørnsonsvei/adkomst
parken inkluderes i samme rundkjøring? Kan også adkomst til Rombaksveienboliger tas med i samme rundkjøring?

Lekeplasser?

Tenk også tverrgater

Ønske om å kombinere løsning i Rombaksveien med A2 fra krysset.

Kun korttidsparkering i hele gate 1

Veg gjennom Rombaksveien og jernbane (grunnforhold, snørydding på jernbane,
ikke plass)

Hvor skal taxi være?

A1 er en god og trygg løsning for syklister, gående, parkering og næring.
Opprettholde korttidsparkerings langs Kongensgate. Legge godt til rette for
varelevering til forretningene.

Blir sykkelvegen for isolert fra møbleringsareal?

Framkommelighet for utrykningskjøretøy i rushtrafikk?

Sykkeltrafikk kommer ikke i konflikt med næring/parkering til næring.

Større parkeringsmuligheter/plasser. Gjelder å opprettholde arbeidsplasser i gate
1.

Rundkjøringen i sør: kan man legge noen løse «ringer» utenfor brua?

Flytte rundkjøring ved Taraldsrudbrua litt mot sør + flytte deler av
Frydenlundsgata?

Brattbakken: i dag er det kun nedkjøring fra Dronningensgate – åpnes for kjøring
begge veier?

Noe mindre parkering, spesielt i sydlig retning. Viktig å opprettholde
forutsetningene for næring i sentrum. Ingen butikker – ingen folk (parkering,
atkomst, tilgjengelighet).

Mulig å lage gangbro i tillegg over Taraldsrudbroa?

Merk langtidsparkering med digitale skilt som forteller hvor mange ledige pplasser som er tilgjengelige
Til politikerne: viktig med godt vintervedlikehold av alle fortau slik at det er mulig
å gå trygt i gatene!
Enveiskjøring gate 2? Frigjøre parkering på begge sider. Videreføre kan svinge til
høyre.
Eventuelt parkering på begge sider i tverrgater? Vil avlaste Kongensgate.
Generelt: finansiering?
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ALTERNATIV 2 – INNSPILL FRA POLITIKERE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Bra løsning i Sleggesvingen

Selv om gate 1 blir mer tilgjengelig for gående så må alle kryssinger skje i plan.
Det er og bli en ulempe.

Tilrettelegging for bobilparkering på andre siden av minneparken. Plass nok.
Sterkt etterspurt tilbud i Narvik, sentralt

Bedre mating til sykkelvegen – målpunkt på denne siden

Smokken kan ikke ha en sykkelveg. Den må inn i den nye adkomsten. Arealene i
smokken reguleres til næring.

Etterlyser lekeplass for unger i øvre del av Valhallaporten

God sykkelløsning langs jernbanen i nord

Ubrukelig sykkelforslag

Rekkverk/sikringsgjerde over jernbanebrua må oppdateres med en ny kledning.
Dette vil for framtiden være porten inn til byen fra nord

For mange kryss for sykkelveg – A1 bedre

Større rundkjøring med 4 armer også mot Frydenlund

Krysset Kongensgate/stasjonsveien må ivaretas på et høyere nivå

Mulig å sperre innkjøring til Kinobakken, Mimerbakken og Bankbakken?

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

God løsning havnegata

Sykkelveg er dårlig på denne siden – A1 er bedre

Tilrettelegges for spark på vinteren – trø halve gangveien

God løsning ny tilkomst til malmporten, men dårlig navn (Demagveien)

Viste løsninger genererer mer trafikk i andre gater

Taxisentral kan lokaliseres:

ALTERNATIV 2 – INNSPILL FRA FOLKEMØTE

-

Rokkans park
I søndre del av Kongensgate (ikke på torvet)

Positivt sykkelvei gjennom hele sentrum

Utvide Brugata! Syklister fra Frydenlund må også tas hensyn til. Fotgjengere fra
Amfi til Rådhusplassen er viktige.

Rokkans plass = skøytebane vinter, lekeområde/skatebane sommer

A1 er bedre sykkelveg pga færre kryssinger med veier.

Krysset Frydenlundsgate/Rombaksveien er det viktigste forbedring og må løses.
Forslag: øke stigning Frydenlundsgate for å få dette til.

Korttidsparkering er ønskelig 20 min?

Legge til rette for at det skal være butikker langs Kongensgate

Nordgående trafikk fra Frydenlundsgate må få en bedre løsning. Biler fra
Frydenlundsgate/Framnes kjører i dag Frydenlundsbrua/Kongensgate pga krysset.

Det er fint med sammenheng mellom minnepark og gang/sykkelvei. Hva med å
legge Frydenlundsforbindelsen i gata nedenfor Havnegata (på nedsiden av
parken)?

Løsning i havnegata fint for beboere

Gang-sykkel til malmporten må forkortes (ikke Sleggesvingen)

Kan taxiene parkere et annet sted enn inne ved torvet? Så kan man ha holdeplass
for 1-2 biler ett eller flere stder i sentrum. Det frigjør parkeringsplasser i gate 2,
som kan brukes til adkomst fiskehallen/Arilds.

Mye grøntareal og blomster en styrke

Hvorfor ikke kollektivtrafikk og sykkel gjennom Dronningensgate?

Det må avklares hvordan det kommunale vegnettet skal tilpasses disse
løsningene. Sykkelveger må knyttes til.

Støyskjerm

Uoversiktlig sykkelløsning på vestsiden av Taraldsrudbrua.

Det må defineres hovedutrykningsveger i den kommunale vegnettet i tilknytning
til løsningen for Kongensgate/E6

45 graders fortau langs fortau. Fordel sykler og varelevering i sentrum.

Ladeområde for el-bil?

Uavhengig av alternativ: Hva gjør Narvik kommune med gående og syklende
vinterstid? Prioritere først – ikke bilveg!

Bra prioritering med holdeplass for skolebuss

Dårlig taxiholdeplass per nå (torvhalltaket)

Veldig bra med ny sykkelveg fra syd, sykler høy fart og kan være farlig for gående.

Gir manglende parkering til butikker og restauranter
Sykkelveg på høyre side vil være i konflikt med varelevering.
Vi foretrekker sykkelveg på vestsiden av Kongensgate
Hvordan kommer gående fra eiendommene og ut Rombaksveien 8?
Sykkelveg kolliderer med 12 tverrgater, butikker og parkeringer.
Gangsti bør være på østlig side av Kongensgate.
Ulempe med sykkelbane i vegkryss.
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Gående på feil side i forholde til forretningene.
Angående ny sykkelveg under administrasjonsveien så regner jeg med at grantrær
fjernes. Det resulterer i mer støy enn i dag. Løsning for beboere overfor
Administrasjonsveien?
Skjerming for Hagebakken for støy når trailere akselererer fra 0 til 60 km/t sørfra
gjennom tunnelen.
Rombaksveien: det er bare 2 måneder i året hvor det er grønt – grøntområde?

ALTERNATIV 3 – INNSPILL FRA POLITIKERE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Bedre med en sykkelveg enn sykkelfelt

ALTERNATIV 3 – INNSPILL FRA FOLKEMØTE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Denne er bedre enn A2
Også en bra løsning med sykkelfelt i veibanen.
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DAG 1-3 TORVET
TORVET – INNSPILL FRA ALLE GRUPPER

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

A1 – litt aktivitet er bra

Busskur på torvet blir feil. Det ødelegger symmetrien i torvområdet.

Kan brukes for forskjellige arrangementer
-

Plass, utstillinger, boder
SVV stengt for trafikk, kun til bruk for HC

Glasstak over venteareal buss bra * 3

Alle alternativer: mest mulig grøntarealer

A3 mest positivt

Lekeområdet torvet må sees i sammenheng med den 4. hjørnet. Trenger ikke de
samme apparatene begge plasser.

TORVET – INNSPILL FRA FOLKEMØTE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

A3: symmetri i torvet!

Ikke parkering, taxi eller buss på torvarealet

Ønskelig å tilføre aktiviteter vedr. omførselshandel fra andre områder (havna,
Frydenlund) til torvet!

Gjerne lek og aktiviteter, men oppretthold symmetrien!

Ikke for mye fast beplantning, trær stenger for lys og gjør det utelukket for
marked

Hva er arealet ved Verkstedbakken/hotellet? Bruk av torvet. Kullagertomta.

Ønsker klart definert torvareal. Hovedvekt på park og bruksområder.

Tenker også struktur av trappa ved torvet og sterker der i utforming av torvet

Trær i nord, ikke i sør (stenger for lys/utsikt)

A1 beste alternativ

Må ha parkering/gjennomkjøring

Åpent mot sør

A2: veldig bra med tanke på å stimulere til flere arrangementer (store og fleksible
arealer)

Markedsplass

Sette fasaden på torvhallen tilbake til opprinnelig utseende: pusset mur, vinduer i
kontrastfarger

Torvet/rådhusplassen en stor kvalitet

Fint å stimulere til aktivitet/arrangementer

«Bondens marked» i Torvhallen

Torvhallen som Farmers market, kortreist mat.

Vi ønsker studentene bosatt i sentrum. Flyktninger/bosetningsklare opp i fjellet.

Lekeplass!

Bort med tanksen!

Uteservering + benker

Til politikerne:
-

Lag en plan for torvhallen
Få tilbake torvhallen til «torvhandel»

Bort med gjerdet rundt park

Viktig: opprettholde kjøring og korttidsparkering på torvet til torvhallen

A3: bra at det går ann å kjøre rundt torvet

Trenger offentlige toaletter. Bak venteareal eller Torvhalltrappa.
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DAG 1-3 MINNEPARKEN
MINNEPARKEN – INNSPILL FRA POLITIKERE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Samle alle monumenter på Kullagertomta

Minneparken: skal være «passiv» park – minne

Det bør være hekk som skjermer mot trafikk mot vegen

Skal være basseng

Skal ikke være skøytebane

Minneparken bør samordnes med illustrasjon av krigsscener og lokalisering av
skip som ble senket i 1940

Minneparken må aldri bli en aktivitets- eller lekepark. Men tilrettelagt for
benker/bord/ro.
Ikke aktiviteter (lekeplass) for barn
Rolige aktiviteter, for eksempel utendørs sjakk

MINNEPARKEN – INNSPILL FRA FOLKEMØTE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Vi vil ha vann i parken. Vi vil ha lek/skøyter. Digitale tavler.

Vi må ha mer beplantning/trær her.

Mulighet for å lage kunst i de rare rommene i fjellveggen på østsiden av
minneparken?

Ja til minnepark, masse blomster, mange benker

Ikke lek og aktiviteter i minneparken. Lek skal være på torvet/senteret

Vi ønsker fortau/gangveg gjennom ny minnepark. Viktig også for cruiceturister.

Ja til vann og skøytebane

Ikke nødvendig med skøytebane, vi har ishall.

General Fleichers park! Info om han? Perforert bilde i lufta?

Veldig flott med minnepark her – ja til skøytebane

Må ha rampe for HC – inviter alle!

Fortau ved Kullagertomta bør trekkes på andre siden av Minneparken – bort fra
trafikken.

Flott minnepark – positivt med kombinasjon lek/minnepark
Gjerne legge is på Kullagertomta om vinteren.
Eneste sted i byen med utsikt mot havet
Lys luft
Prioritere lekearealer i minneparken.
Pent utsiktspunkt
Gjerne lekeareal
3-på-rad-leke
Greit med skøytebane i minneparken
Topp med alt 1 minnepark/lek. Vil ha skøytebane.
Utsiktspunkt bra. Fastmonterte kikerter?
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DAG 3 FAGWORKSHOP
ALTERNATIV 1 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE GÅENDE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Bedre med samlet sykkelveg, gående krysser bare en veg

Fullfør g/s-vegløsningene i Sjøbakken, koble på eksisterende

Bør det være fartsregulerende tiltak som opphøyde gangfelt? Hva med kryssingen
på vinter?

Gående har få konfliktpunkter med vestlige alternativer

For gående sykkel i vegbanen, ingen sykkelveg/felt

Bør være sykkelparkeringer på vestsiden

For trang løsning i østfra inn i Havnegata

Prioritering av fotgjengere må være intuitivt, raskeste veg, letteste valg for at alle
skal ville bruke løsningen (trygghet)

Fortau bør ligge ved kjøreveg Valhallaparken
Gående er ikke prioritert sørfra i denne løsningen
Tilpasse til fjerde hjørnet, sykelveg
Kan vi ha en buffer mot kjøreveg langs Sentrumsgården?
På store krysningspunkt bruke opphøyd gangfelt/eller hinder for syklister for å
sykle fort
Ikke ideelt optisk:

Rundkjøringen ved Taraldsvikbrua er veldig uoversiktlig
Trenger ksysningspunkt fra Rombaksveien, ut fra ny boliggate

ALTERNATIV 1 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE SYKLENDE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Positivt med få kryssinger. Slipper å ytte side for transportsyklister

Konflikt ved kryssing, farlig, spesielt for syklister som kommer sørover i
utforbakke og har stor fart – spesielt er kryssingen Frydenlundsforbindelsen
problematisk

Tilknytning til rester av sykelvegnettet - viktig

Bygge løsning for transportsyklister slik at de kan velge bort bilen – skal ikke være
noen somlerute for damer med kurv, de kan også bruke løsning og arealet på
østsiden

Konflikt mellom syklister, busspassasjerer og gående fra fortauet som skal krysse
vegen

ALLE ALTERNATIV: Sykkelparkering er viktig ved målpunkt

Beholder det fine myldreområdet med mye grønt på østsiden der man har
butikker og kafeer

Vil få syklister på begge sider likevel

Fordel med G/S-løsning på vestsiden der fork bor i Rombaksvegen

Utfordring med trafikk på torvet og myldreområde for sykkeltrafikken (gjerde?)

Bra med utnyttelse av dagens sleggesving til g/s-veg

Fart – må det reguleres?
Smalt tverrsnitt ved rådhuset/kino: er det akseptabelt i forhold til trafikksikkerhet
å ikke ha skille mellom sykkelveg og bilveg?
Kryssing av sykkelvegen inn på avkjørsler ved Scandic og ved rådhus/kino er
problematisk
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Ved forkjørsregulering av sykkelvegen må det være plass til ventende vil (TSproblem)
Farlig kryss, mulig løsning?

ALTERNATIV 1 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE BILTRAFIKK

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Kryssing fra boliger i Rombakksvegen legges mot nord (ikke mot sør)

Fartsreduserende tiltak? Må ha noen for å få til 30 km/t hele døgnet
Forsøke å finne løsninger som gjør at man kan fjerne rundkjøring på torget
Ovale rundkjøringer? (Kollektiv)
Rundkjøringer med gjennomkjøring for kollektiv?
Tempererte gangareal – ta med drenering
Opphøyde gangfelt hvert andre?

ALTERNATIV 1 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE BYLIV/TORGET

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Gjerdet på torget må bort

Valg av lekeapparat må ta hensyn til miljø og arkitektonisk miljø rundt. Mange har
«romantiske» følelser for torget.

Mulig å fortsette Havnegata mot sør (kan ta bort garasjer)?

Trenger ikke trafikk på torget

Gratis trikk gjennom byen fra politistasjonen til Narvik storsenter? Da trenger vi
ikke p-plasser lamgs E6 mer. Trikk til Narvik-fjellet også.

A3: symmetri er den beste løsningen for større arrangementer trenger vi store
flater

Grøntområdet ved Aurora kino bør ha skating med musikk og belysning som på
Karl Johan/NY

Positivt at vi ikke har lagt inn endelig løsning fra torget, endelig løsning må
komme fra folk som bor i Narvik

Turistbusser kan parkere på andre siden av Grand hotell

Torget må ha helgemarked, kortreist mat, uteboder med frukt og grønnsaker,
antikviteter osv.

Lokk over jernbanen ved Brugata som park med lekeplass – bør inn i anslaget

A1 er bra, med lekeplass og form som er moderne – skating på torget?

Boliger ved Havnegata må ha støyskjerm som er tilpasset boligene – hvit
støyskjerm, natursteinsmur med skifer, Oppdalskifer?

Bra med lekeplass

Fra brannvesenet: positivt med ny tunnel og E6 som ny miljøgate. Tunnel kan
brukes som utrykningsveg hvis det er brann i miljøgata.

Rundkjøring ved torget bør beholdes fordi det ikke bør være for mange
venstredvingefelt

ALTERNATIV 1 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE DIVERSE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Kryss Breibakken er vanskelig – forkjørsregulere Diagonalen

En god løsning vil ført komme med en kombinasjon av alt

Buss – pendelruter Parken skole

Bussbyttepunkt må være i busslommer
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Tilrettelegge bedre for bruk av parkering i Parkhallen – heis opp

Er det nødvendig med opphøyde gangfelt? 30 km/t sørger jo likevel for lav
hastighet!

Ulempe å skyve trafikken til gate 2? og andre gater utenom Kongensgate? Tåler
grensesnittet økt trafikk?

Buss til Parken via busslomme i Hamsunsvei. Ca 300 m å gå hver vei. Folkehelse!

Alternative veger må oppgraderes til å ta trafikkøkning. Tilrettelegges for
utrykningskjøring. Må inngå i prosjektet.

Forslag til alternativt gatetverrsnitt:

Trenger gode parkeringsmuligheter i randsonen av sentrum! Lett å komme til
sentrum ved å gå.
Bygg lokk med oval rundkjøring på Taraldsvikbrua
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ALTERNATIV 2 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE GÅENDE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Skal det være forkjørsvei (Havnegata)?

Båndlegger for store seler av møbleringsonen. Må passe på barna så de ikke går i
sykkelvegen

Varme i fortau?

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Kan holde seg på østsiden hele veien fra ny sykkelveg i fjellskjæringen til
sykkelveg langs jernbanen i nord

Kryssing av mange tverrgater (men kan de sperres?)

Tenke på utforming av torget: mulig med gjerde mot sykkelvegen?

En opplevelse å sykle på brua/skjæringen i syd – liten stigning

Anbefaler ikke løsningen som går nærmere rundkjøringen i sør, den tar hele
grøntområdet

Dersom sykkelveg langs jernbanen velges: viktig med belysning

God løsning i Havnegata, g/s og grønt

Utfordring med systemskifte i rundkjøring ved ny Verkstadbakke dersom man
kombinerer fjellskjæring med sykkelveg på vestsiden

Lite trafikk fra tverrgatene

Utfordringer med trafikk på torvet og sykkelvegen

Må ha prioritert kryssing for syklister på hele strekningen

Bør fjerne venstresvingefelt forby storsenteret for å få plass til sykkelveg på
østsiden

Sikt for fotgjengere – ikke for planting i veien
Det kan sykles saktere i møbleringssonen

ALTERNATIV 2 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE SYKLENDE

Sykkelvegen er på feil side i forhold til hvor folk bor
Avkjørsel til kirkegård må krysses - konflikt

ALTERNATIV 2 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE BILTRAFIKK

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Rett ut kryss i Sjøbakken

Obs – kryssinger fra øst mot vest ved løsning Rombaksveien

-

Svingebevegelser
Fart syklende
Oversikt må forbedres
Kan garasjer flyttes?
Trenger vi separat sykkelveg med 30 km/t og store gangsoner?
T-kryss på torget?
Grønt/snøopplag – lar det seg kombinere?

ALTERNATIV 2 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE BYLIV/TORGET

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Veldig positivt med beplantning, trær kan være ledelinjer i gata

Vi trenger heis opp fra torget til Dronningensgate

Ta bort alle p-plasser langs Kongensgate og flytte dem til Dronningensgate som
har gratis parkering

Virker bra med bredde for fotgjengere og syklister

RK ved Breibakken (sør fra Scandic) endre ekse mot Dronningen

LARK må besøke gartneri som produserer sommerblomster til Narvik sentrum –
SVV innkaller for befaring
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Beplantning må ta hensyn til skilt, belysning

Må ha plass til andre type busser, som turistbusser

Bør være sykkelfelt på begge sider av Brugata fra torget over jernbanen

Folk må akseptere at man må gå litt i gågate/miljøgate, p-plasser må
vekk/reduseres

Ønske om muligheter for permanent areal utenfor kafeer/restauranter til å sette
ut benker etc.

Positivt til større oppholdsarealer i miljøgata

Helhetsbelysning på hele strekningen
-

Miljøgate/bred gate/oppholdsplass. Kan være for både trafikanter, for eldre folk,
folk som bor i leiligheter over næringsvirksomheten og turister

Ledebelysning kan benyttes langs veg, rundkjøring
Utsmykning i RK og i miljøgata

Drift og vedlikehold: strø med sand, må velge gress og busker som tåler salt og
sand fra brøyting

Bra med god bredde for å sikre uu til alle innganger til næring
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ALTERNATIV 3 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE GÅENDE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Bypakke Bodø har bygget sykkelfelt: føles utrygt. Bygger nå sykkelveg med fortau.

Mulig å bygge skjerma sykkelfelt som er brede nok til å sykle toveis?

Problemer for vinterdrift

OBS: nytt alternativ lansert for rundkjøring med ny arm fra Frydenlundveien i
workshop – kan være farligere for skolebarn

Farlig kryss i Tøttaveien. Bratt, mange fotgjengere, dårlig for fotgjengere,
Uheldig med bare kryssing i plan ved Parken skole, veldig uoversiktlig

ALTERNATIV 3 – INNSPILL FRA FAGGRUPPE SYKLENDE

STYRKER

SVAKHETER

INNSPILL

Barriere med sykkelveg på begge sider av vegen
Kryssende trafikk fra sidegater
Vinterdrift
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INNSPILL FRA FAGGRUPPE KOLLEKTIVTRANSPORT
svag punkt
stark punkt
HUSK!

ÅSIKT

FÖRKLARING

kantholdeplasser

snabb av och påstigning
bussarna får tydligt prioritet

FÖRSLAG

Alla

transit biltrafik störs inte/lite av kantholdeplass
holdeplasserna skapar bra förutsättningar att öka tillbud för lokal/regionala buss
"hpl bytespunkt" skapar liv och aktivitet vid torget
mindre servicebyggnad skapar liv på torget
"hpl bytespunkt" ger möjlighet för "rullande band" funktion för bussarna
"hpl bytespunkt" placering av väntesrum

bättre upplevelse för bussresande vid byttesplats
snabb och effektiv lösning för på och avstigning
behåll symmetrin i torget, hindrar INTE ingången till byggnaden
på torget norrsia

"hpl ungdomskole" är säker lösning
"hpl ungdomskole" är säker lösning

nära till skolan,
elever slipper att korsa bron och E6

Terminal bakom AMFI

svårt att hitta för turister

kantholdeplasser löser inte konflikten mellan cyklister och buss/passagerare

vid "hpl byttesplats" svag koppling mellan sidor
vid "hpl byttesplats" svag koppling mellan sidor

bestämma över prioriteringen mellan trafikantgrupper
bred övergångställe, eventuellt upphöjd eller lång fotgängarö i
mitten i hela längden av holdeplasser

vid "hpl byttespunkt" passagerare måste kryssa gtana

att bytta buss i motsvarande riktning är svårt
Krigsmuseum skapar turistbusstrafik - hur de ska stiga på?
dålig sikt, relativ lång gångväg vid parallell utformning av
hållpatser

vid "hpl byttespunkt" kantholdeplass kan stoppa trafiken länge
vid "hpl byttespunkt" kantholdeplass kan stoppa trafiken länge
vid "hpl byttespunkt" ev buslomme

touristerna med väskor, inväntande bussar
höy ÅDT väntas kvar på Kongens gata
platskrävande lösning

vid "hpl ungdomskole" restiden för bussar ökar
vid "hpl ungdomskole" fotgjengere ska gå över gatan 4 gånger

för att bussen måste lämna E6 (körtracé)

leta efter eventuell linjedrag genom byområde bakom skole,
att undvika köra av och köra på vid samma runtkörning

bussarna "liker inte" branta kurvor

öka gångbar område i runtkörning - minska mittön/ breda in
och utkörningen.

liten och smal runtkörningar (Töttaveigen, Brantbakken) ökar restiden
HUSK!

flytta väntrummet/infon/biljettförsäljningen till Torget

regionala och lokala bussar har olika kunder
kun på och avstigning - ingen vänte för bussar "hpl sjömannkirke" ska används mest av eldre - anpassa!
"hpl Havn/minnespark" kommer att ha lika viktigt funktion, planeras tillsammans med Kongens gate
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hållplatserna placeras skiftad "skilt system"
busslomme? Eller annan avskild lösning, f.ex. "mini terminal"
mellom nya Krigsmuseum och Scandic
busskomme?

bra, enhetlig, tydlig utformning ökar tryggheten och ger en bra upplevelse på Kongens gate.
se till att placera en övergångstelle i närheten av holdeplasser

Alt 1

lösning "cykel-motorväg" ger högre hastighet för cyklister som skapar konflikt med avstigande
passagerare

Alt 2

vid "hpl Byttespunkt" parkerande bilar i konflikt med parkeringsområde

Alt 3

oklar plats för passering av fotgjengere/cykel

bussen tar platsen från bilar

Annat
parallell vägnett (Drottninggata) kan få ökad trafik på grund av bilister som väljer annan väg än
Kongens gata
Det är inte klar vilka kanaler ska biltrafiken bruka (mot Sjukhus, mot Universitet)
runtkörning vid Rombaksveien gör möjligt att köra igenom utan svängande rörelse - ingen
hastighetsdämpande effekt
två körfelt i runtkörningen och en körfält på gatan ger onödiga konflikter vid in/ utkörningen
kantholdeplass ger bättre flyt för cykeltrafik
"boulevard" lösning kan tillåta en cykelväg mellan körfält
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eventuell busslomme?

KOMMENTARER FRA PLENUMSDISKUSJON FOLKEMØTE
·
·
·
·
·
·

Blir det mulig å komme til prosjektkontoret/annet sted å se valgt alternativ når det er klart?
Trivsel og næring – kritisk til for eksempel bussbytte i kvartal med mest næring
Det bør ikke være for mange trær mot lyset og Dronninga
Ikke velge for dyre vedlikeholdsløsninger
Dynamikken på tvers har falt igjennom, alt er langsgående. Torget med trappene må ivaretas
Bør ha mer bredde vei i Verkstedbakken/Havnegata for å sikre at trailere begge veier kan passere hverandre.

RESULTATER FRA STEMMING PÅ PLANALTENATIV FOLKEMØTE
Kongensgate A1: 25 stemmer
Kongensgate A1 med A2 fra Taraldsvikbroa og norover: 5 stemmer
Kongensgate A2: 3 stemmer
Kongensgate A3: ingen stemmer

Torvet A1: 12 stemmer
Torvet A2: 1 stemme
Torvet A3: 12 stemmer
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