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KONSEKVENSUTREDNING 
 

1 OPPBYGGING OG STRUKTUR 
1.1 Formål 
Konsekvensutredningen skal drøfte miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av planens 
utviklingsstrategier for Bjerkvik. Den skal avdekke potensielle risiko- og sårbarhetsfaktorer som er 
knyttet til de nye utbyggingsområdene som tas inn i planforslaget. Utredningen danner grunnlag for 
forslag til arealdisponeringer, utforming av planforslag med kart og vurdering av eventuelle 
avbøtende tiltak. 
 

1.2 Verdisetting av landskapet, og konsekvens for 
landskapskarakteren 

Verdisettingen av landskapet er basert på stedsanalyse Bjerkvik utarbeidet av Aurland Naturverkstad 
AS ved Hanne Lykkja og Lars A. Uttakleiv. Kommunen har gjort vurderinger av konsekvens for 
landskapskarakteren i samarbeid med Aurland Naturverkstad og Hanne Lykkja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inndeling i områder for 

verdisetting og analyse. 

Aurland Naturverkstad. 
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1.3 Valg av utredningstema 
Rammene for konsekvensutredningen, og valg av utredningstema er gitt i Forskrift om 
konsekvensutredninger, § 4 og vedlegg III, samt vedtatt planprogram for KDP Bjerkvik. 

 

1.4 Grunnlag for vurderingene 
Konsekvensutredningen baserer seg på kjent/ tilgjengelig kunnskap, samt delutredninger og 
rapporter. Kunnskap tilegnet gjennom planprosessen og i forbindelse med innspill fra berørte parter 
har vært viktig.  
 
Jfr. forskrift om konsekvensutredning (KU) § 9,3, 4. ledd, er det bare nye utbyggingsområder eller 
vesentlig utvidelse av eksisterende, som skal inngå i KU. Utredningens innhold, omfang og 
detaljeringsgrad er tilpasset et overordnet plannivå, detaljeringsgraden er derfor lav innenfor de 
fleste tema. Det er derfor virkningen av de overordnede grepene i planen og de samlede virkningene 
av planens arealendringer som står i fokus. 
 
Konsekvensutredningen er ikke en ikke prissatt konsekvensutredning, og kostnader for 
gjennomføring av avbøtende tiltak er derfor ikke vurdert. I noen tilfeller vil de avbøtende tiltakene bli 
belastet privatpersoner og utbyggere, mens de i andre tilfeller vil bli belastet kommunen. 

 

1.5 Metode for konsekvensvurdering av andre fagtema 
Metoden bygger i hovedsak på en enkeltvis vurdering av innspill på nye utbyggingsområder.  

 

1.6 Skjema 
Skjema som benyttes til utredning for nye utbyggingsområder. 
 
Foreslått utbyggingsområde 
Formål og innhold 
Dagens situasjon 
Utredningstema Områdets 

verdi 
Konsekvenser 
ved ny 
arealbruk 

Avbøtende tiltak/ 
forutsetninger for 
videre planlegging 

    
    
    
    
    
Konsekvens av foreslått utbygging 
Tilrådning 

 
1.7 Dagens situasjon og områdeverdi 
Beskrivelse av dagens situasjon for det aktuelle området, og for tilgrensende områder som 
vil kunne berøres av aktivitet som følge av ny arealbruk: 
 
� Gjeldende planstatus 
� Dagens bruk / brukerinteresser 
� Kartlagte verdier (jf. utredningsskjemaet under). 
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I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en fastsetting av verdiene ut fra følgende skala: 
 
*      Liten verdi 
**    Middels verdi 
***  Stor verdi 

 

1.8 Vurdering av påvirkning og konsekvenser 
Konsekvenser ved det enkelte utbyggingsformålet vurderes i forhold til de ulike utredningstemaene 
som angis i tabellen under. Konsekvensen beskrives ut fra hvilken påvirkning (eks. trafikkmengde) 
den nye arealbruken vurderes å ville få for dagens bruk og eksisterende verdier . 
 
Konsekvensene skal i tillegg tallfestes i henhold til følgende skala: 
 
1 = Små negative konsekvenser 
2 = Middels negative konsekvenser 
3 = Store negative konsekvenser 
0       = Ingen konsekvens 
1.  = Små positive konsekvenser 
2.  = Middels negative konsekvenser 
3.  = Store positiver konsekvenser 
 

1.9 Beskrivelse av valgte tema for konsekvensutredning 
Tabellen under gir en oversikt over aktuelle utredningstema og kjent datamateriale. Dette er ment 
som en sjekkliste for hvilke tema som skal vurderes. For det enkelte området skal det framgå evt. 
tema som ikke anses å være relevante for utredningen. 
 
 

Utredningstema Grunnlagsdata 
 

Folkehelse 
(befolkningens helse) 
Hemmer/ fremmer tiltaket helsemesige 
forhold mht. rekreasjon og aktivitet, 
tilgang på gang/ sykkelveg, g/s- avstand 
mellom bolig og skole/ 
nærmiljøfunksjoner, støy, 
luftforurensning evt. helsefare mm 

 
1. Støy: Støysonekart utarbeidet fra Forsvaret legges til 

grunn. Andre støyvurderinger mer skjønnsmessig. 

2. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, Aurland 

Naturverkstad 

3. Luftforurensning: Luftforurensning og støv. Ingen 

rapporter foreligger. Lokalkunnskap og skjønnsmessig 

vurdering. 

4. sammenstilling av relevante data fra øvrige relevante 

tema 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 
Tiltakets konsekvenser for summen av 
artsmangfold, naturtyper, genetisk og 
økologisk mangfold. Geologiske forhold. 

1. Naturbase.no – Direktoratet for naturforvaltning 

2. Kommunens egne registreringer – biologisk mangfold 

3. Viltkartlegging? 
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4. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, Aurland 

Naturverkstad 

5. Inngrepsfrie naturområder (INON) 

Friluftsliv/ tilgjengelige uteområder 
Verdivurderingen av konsekvenser for 
utøvelse av friluftsliv på bakgrunn av 
friluftskartlegging i Narvik. Vurderes ut 
ifra eksisterende og potensiell verdi. 

1. Registrering og verdisetting av friluftslivsområder i 

Narvik – 2012 

2. Barnetråkk – registrering av barn og unges bruk av 

arealer i Bjerkvik - 2010 

3. Kommunens kartdatabase over turløyper og viktig 

grønnstruktur etc.  

4. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, Aurland 

Naturverkstad 

Landbruk/ jordressurser 
Drivverdig jord/ skogsområder – dagens 
bruk og framtidig behov 

1. Gårdskart AR5 

2. Økonomisk kartverk 

3. Lokal kunnskap og innspill fra landbruksmyndigheten 

4. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, Aurland 

Naturverkstad 

5. NGU – Rapport “sand, grus og pukk i Narvik 

kommune. Grunnlag for arealplanlegging og 

ressursforvaltning 10.12.99” 

6. NGU Rapport 95.021 “Kvartærgeologiske forhold i 

Narvik kommune”. 

Kulturminner/ kulturmiljø 
Kulturminneverdi vurderes med hensyn 
til sjeldenhet, representativitet og 
formidlingsverdi/ opplevelsesverdi 

1. Registrerte kulturminner i RA Askeladdden og Sefrak 

– register inkludert registrerte samiske kulturminner 

2. Registrering av samiske kulturminner er per i dag 

mangelfull 

Reindrift 
Flyttleier, kalvingsområder, vinterbeite 
og vårbeite 

1. Temakart utarbeidet i forbindelse med 

kommuneplanens arealdel 2005. 

2. Innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet 
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Trafikksikkerhet 
Verdi vurderes ut fra eksisterende 
vegsituasjon som vegstandard, 
trafikksikkerhet for gående, 
skoleveg, atkomstmulighet, forhold til 
sentrale målepunkt, snarveger, 
parkering, kollektiv forbindelse osv.  
 
 
Kovesekvensen vurderes ut fra hvordan 
ny arealbruk vil innvirke på disse 
hensynene. 

1. Trafikksikkerhetsplan for Narvik kommune 

2. Barnetråkk – registrering av barn og unges bruk av 

arealer i Bjerkvik – 2010 

3. ÅDT – målinger utført i 3 måleperioder i 2011 

4. Kommunedelplan for E6/E10 – 1995. 

 

Teknisk og sosial infrastruktur 
Verdi vurderes utifra dagens situasjon 
med hensyn til nødvendig infrastruktur 
som vei, parkering, vann, avløp, kloakk, 
elektrisitet. 
 
Konsekvens vurderes ut fra 

- Belastning på eksisterende   
  anlegg 
- Konsekvenser ved evt. behov for  
  oppgradering / tilrettelegging av  
  ny infrastruktur. 

 
 

1. Eksisterende planer/ kartdata/ informasjon for bl.a 

eksisterende bygninger, veier, anlegg, strøm, vann og 

avløp  

 

Bjerkvik som trafikknutepunkt og 
regionalt handelssentrum? 
 
 

1. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, Aurland 

Naturverkstad 

Næringsutvikling 
Verdi vurderes ut ifra dagens situasjon 
med utgangspunkt i områdets 
beskaffenhet som næringsområde. 
(Nærhet til infrastruktur, størrelse, 
landskap, boliger, vedtatte 
arealstrategier?) 
 
Konsekvenser ved ny arealbruk sett i 
forhold til landskap, landbruk, 
kulturminner, friluftsliv mm  
 

1. Eksisterende planer/ kartdata/ informasjon for bl.a. 

eksisterende bygninger, veier, anlegg, strøm,  vann og 

avløp  

2. Mulighetsvurdering, lokalisering av Truck-Stop i 

Bjerkvik 

3. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, Aurland 

Naturverkstad 
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ROS/ samfunnssikkerhet 
Fare/ sannsynlighetsgrad mht. skade og 
ødeleggelse: 

1. Ras/ skredfare 

2. strålefare (radon og strålefare 

fra kraftlinjer) 

3. Flomfare  

4. Havnivåstigning 

5. Geoteknikk – geotekniske 

utfordringer knyttet til 

byggegrunn.  

1. Tilgjengelig skreddata i NGUs skreddatabase 

www.skrednett.no. Konkret vurdering i den 

enkelte sak, sikres i plan gjennom generelle 

planbestemmelser 

2. Radongass – få kilder. Anbefaling fra Statens 

strålevern vedr. Anbefalt minste avstand fra 

spenning/ strømstyrke. 

3. Flomsonekart  www.nve.no 

4. Rapport - Analyse av forventet havnivåstigning i 

Nordland, 2010 

5. Lite data.  - Konkret vurdering i den enkelte sak, 

sikres i plan gjennom generelle 

planbestemmelser. NGU er i ferd med å 

ferdigstille kvartærgeologisk kartlegging av 

Bjerkvik. Denne rapporten vil kunne bli tema 

under merknadsbehandlingen. 

Rikspolitiske retningslinjer/ 
rikspolitiske bestemmelser  
 
Det vurderes hvorvidt tiltaket kan 
komme i konflikt med rikspolitiske 
bestemmelser (RPB) eller rikspolitiske 
bestemmelser (RPB) 

1. RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 

2. RPR for barn og planlegging 

3. RPR for universell utforming 

4. RPB for etablering av kjøpesenter 

 
1.10  Avbøtende tiltak 
Utredningen skal si noe om planmessige grep i form av retningslinjer og bestemmelser, valg av 
arealbruksformål og avgrensninger av dette som kan være aktuelle for å redusere eventuelle 
negative konsekvenser/ øke positive konsekvenser av utbyggingsformålet for å  oppnå 
tilfredsstillende løsninger.  
 

1.11 Samlet vurdering 
Oppsummering og samlet vurdering gis på bakgrunn av hovedpunktene som framkommer i 
utredningen. 
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2 KONSEKVENSUTREDNING UTBYGGINGSOMRÅDER 
 

2.1 Sammenfatning av innspillene 
Innspillene omfatter nedenstående 21 forslag til utbyggingsområder/ tiltak. Av disse er 19 
konsekvensutredet.  
 
Nr Delområde (jf 

stedsanalyse) 
Navn Dagens formål Foreslått formål Konsekvens-

utredet 
Innspill under offentlig ettersyn av Planprogram  
1 Bjørkvang Bergemyra 

Betongr. Drift AS 
Uregulert  Bebyggelse/ anlegg – 

bolig (eneboliger) 
X 

2 Bjørkvang Bergemyra 
Betongr. Drift AS 

Uregulert Grønnstruktur - park 
 

3 Haugen Myrbakken 
Bjerkv 
Læstadianske 

LNF1 Bebyggelse/ anlegg – 
offentlig eller privat 
tjenesteyting 

X 

4 Dalmo-
Nordmo 

Skoglund  
Rogers maskin  
gnr 10 bnr 265 
10/266 

Sikringssone 
Forsvaret 

bebyggelse/ anlegg - 
næringsbebyggelse 

X 

5 Medby Medby  
gnr.21 bnr.11 
Rogers maskin 

LNF1 Bebyggelse/ anlegg – 
næringsbebyggelse  X 

6 Herjangshøgda Herjangshøgda 
Narvikgården 

Næring/ LNF 1 Bebyggelse/ anlegg – 
forretning 

X 

7 Enrum Dybfestjordet 
Narvikgården 

Næring, bolig, 
friområde 

Bebyggelse/ anlegg – 
næring 

X 

8 Haugen Hans Danielsen d. 
gnr.8 bnr. 8 

LNF 1 Bebyggelse/ anlegg - 
boligbebyggelse 

 

9 Forsvarets 
eiendommer 

Stordalen og 
skytefelt 
Forsvarsbygg 

 Hensynssone vern og 
Forsvaret - skytefelt/ 
øvingsområde 

 

10 Prestjordelva ”Bjerkvik terrasse” 
Norsk boligpartner 
AS Gnr 10 bnr 26 

LNF1 Bebyggelse/ anlegg - 
boligbebyggelse X 

11 Thune Medbyveien 1 
Gnr.19 bnr.14 

LNF1 Bebyggelse/ anlegg – 
fritids og turistformål - 
rorbuer 

 

12 Medby Medby 
næringspark 
(ca 150 da, inkl 
nedsiden av 
E6/E10) 

Byggeområde 
erverv, 
boligområde, 
LNF1 

Bebyggelse/ anlegg - 
Næringsbebyggelse 

X 

Innspill under planprosessen  
13 Sentrum - 

strandsonen 
Junker 52 Friområde Bebyggelse/ anlegg – 

privat- og offentlig 
tjenesteyting 

X 

14 Enrum Øymo/ Prestjord 
Maskin AS  
Gnr.10 bnr.350 

Flere  Bebyggelse/ anlegg – 
næringsbebyggelse X 
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Kommunens egne innspill til utbyggingsområder  
15 Sentrum-

strandsonen, 
Elvegårdselva 

Kirkegårdsutvidelse Friluftsområde Bebyggelse/ anlegg – 
grav- og urnelund X 

16 Dalmo - 
Nordmo 

Skoglund/ Sætran LNF1 Bebyggelse/ anlegg - 
næringsbebyggelse  

X 

17 Sentrum øst «Gartneritomta»  Bebyggelse/ anlegg – 
offentlig og privat 
tjenesteyting 

X 

18 Vollan - 
Prestjordelva 

Utvidelse Ellas 
Minne 

LNF1/ Bolig Bebyggelse/ anlegg – 
offentlig og privat 
tjenesteyting 

X 

19 Sentrum - 
strandsonen 

Prestjordnesset  Bebyggelse/ anlegg – 
fritids- og turistformål/ 
campingplass 

X 

20 Nybakken Prestjord B10 LNF1 Bebyggelse/ anlegg – 
(frittliggende 
småhusbebyggelse, 
begrenset antall) 

 

21 Flere Omlegging E10 Flere Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur - veg 

X 

 

 

 

2.2 Fargekoder  
Øverste celle i tabellene for konsekvensutredningen samstemmer med fargekode for arealformål i 
plankartet.  
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2.3 Konsekvensutredning av landskapskarakteren og andre tema 
 

Foreslått utbyggingsområde: Bergemyra, Boligbebyggelse B12 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 15 Øvre Bergemyra 
 

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse.  30 da til 
etablering av eneboliger. Anslått ca. 10 eneboliger 
med adkomst via Bergemyrveien.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området på ca. 30 da ligger på en småkupert åsrygg 
med tett bjørkeskog og noen granplantefelt. På 
toppen flater området naturlig ut. Tidligere 
radaranlegg er etablert her. Denne er et landemerke 
i Bjerkvik.  
 
Forslagstiller: Betongrenovering drift AS 
 
Dagens arealformål: Uregulert 
 

 

Landskapskarakter delområde 15 Øvre Bergemyra  
Eksponert plassering ovenfor sentrum, stor utsikt over vika og fjorden. Visuell influens over store 
deler av planområdet.  Området danner naturlig innfallsport til sentrumsnære og solrike 
friluftsområder og lekeplasser/akebakker. 

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Beslaglegger bjørkeskog.   
• Visuell fjernvirkning: Området vil kunne sees fra store deler av planområdet. Fra flere steder vil 

utbyggingen kunne oppleves som brudd i den grønne skogsåsen. Dette vil imidlertid avhenge av 
lokalisering og høyde på ny bebyggelse.   

• Nærvirkning: Tett skog mellom planområdet og eksisterende boliger vil skjerme for nærvirkning. 
• Ringvirkning: Liten økning i trafikk gjennom boligområdet langs Bergemyrveien. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil lokalt føre til noe endring av områdets karakter som skogkledt ås. 
Middels negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter.  
 
Delområdets verdi: Middels ** 
Begrunnelse for verdi: Småkupert åsrygg med tett bjørkeskog og noen granplantefelt. Området har 
viktig gammel kulturhistorie (samisk markedsplass som forankrer Bjerkvik som 
møtested/handelssted gjennom flere hundre år) og nyere kulturhistorie knyttet til forsvaret.  Den 
hvite radarkuppelen er ett av to landemerker i Bjerkvik (sammen med den hvitkalka kirka). Viktig 
nærturområde for Bjerkvik. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Middels til små negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Horisontlinje må bevares i forbindelse med reguleringsplanen. Eksisterende 
stier og vegetasjon langs Vassdalveien skal ivaretas i planprosessen.  
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Foreslått utbyggingsområde: Bergemyra, Boligbebyggelse B12 
Konsekvens for andre tema, Delområde 15 Øvre Bergemyra 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved 
ny arealbruk 

Forutsetninger 
for videre 
planlegging 

Folkehelse 
 

Innenfor gul støysone, støysonekart 
/ Forsvaret. 
Krysset Vassdalveien (FV)/ 
Bergemyrveien registrert som farlig 
kryss i Barnetråkk. 
Verdi: Middels 
 
God utsikt over vika og fjorden. 
Verdi: Stor 

Økende trafikk vil 
øke trafikkfaren, 
særlig i krysset 
Vassdalveien/ 
Bergemyrveien. 
Konsekvens: 
Negativ 
God utsikt høyner 
kvaliteten som 
boligområde. 
Konsekvens: 
Positiv 

Samarbeid med  
Statens Vegvesen i 
videre 
planprosess. 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ungen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Registrert som viktig friluftsområde 
i friluftslivskartleggingen. 
Utgangspunkt for nærturer. 
Registrert Barnetråkk: Bergemyra, 
viktig lekeområde sommer og 
vinter. Bruksfrekvens: Viktig. Verdi: 
Stor  

Utbyggingen 
påvirker 
innfallsporten mot 
sentrumsnære 
friluftslivsområder 
på østsiden av 
Bjerkvik. 
Konsekvens: Liten 
 
 

Opprettholde 
viktige barnetråkk 
og stier til viktige 
nærtur- og 
friluftslivsområder. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Området har viktig gammel 
kulturhistorie og nyere 
kulturhistorie knyttet til forsvaret.  
Verdi: Middels 

Få eller ingen spor 
etter gammel bruk. 
Konsekvens: Liten 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen 
kjente 

Det må forventes 
investeringer både mht. 
vei, vann og avløp.  
Konsekvens: Liten 
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Universell utforming Området 
er svakt 
hellende.  
Verdi: 
Middels 

Terrenget er godt egnet i 
forhold til universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk    

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Ingen 
kjente 

Ingen kjente 
 
 
 
 

Generelle bestemmelser sikrer at tema 
avklares på reguleringsplannivå. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Næringsutvikling 
Jord- og 
skogressurser 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 
 

Avbøtende tiltak: Opprettholde viktige barnetråkk og stier til viktige nærtur- og friluftslivsområder i 
reguleringsplanprosessen. Bevare noe vegetasjon langs Vassdalveien og mot eksisterende 
boligområde langs Bergemyrveien.  
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Reguleringsplanen må sikre god 
tilpasning av bygninger og avkjørsler.  
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Foreslått utbyggingsområde: “Bjerkvik terrasse” 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 6 Prestjordelva  
 

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse. Det er 
ønskelig å avsette området til boligutbygging/ 
leiligheter 
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området på ca. 40 da ligger langs Prestjordelvas 
nedre del, før den vider seg ut i bredere løp ned mot 
fjæra. Deler av området har markert brattkant/ 
ravineskråning med tett vegetasjon. Deler er brakk 
grasmark. 
 
Forslagstiller: Norsk boligpartner AS  
 
Dagens arealformål: friluftsområde/ jordbruk 
(reguleringsplan Bjerkvik sør) 
 

 

Landskapskarakter delområde 6 Prestjordelva 
Liten, særegen elvestrekning, flere bekker kommer til. Verdifull i regional sammenheng.  
Ravinelandskap med flommarksskog, svært frodig. Meandre som gror igjen øverst og erosjon i 
løsmasser i nedre del. 

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Påvirker helhetlig urørt preg med til dels frodig vegetasjon.   
• Visuell fjernvirkning: Området vil kunne sees fra deler av planområdet. Avhengig av plassering, 

størrelse og høyde på bygningene vil utbyggingen kunne oppleves som brudd i grønnstrukturen.  
• Nærvirkning: Eksisterende boligområder vil kunne påvirkes av bebyggelsen.  
• Ringvirkning: Økning i trafikk gjennom tilgrensende boligområder. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil lokalt føre til uheldig brudd i grønnstrukturen langs hele 
Prestjordelva. Stor negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter.  
 
Delområdets verdi: Stor verdi *** 
Begrunnelse for verdi: Prestjordelva er sammen med Elvegårdselva og fjæra de områdene som 
særpreger Bjerkvik mest som sted. De har et uvanlig urørt preg, og er landskapstyper av høy regional 
verdi. De er alle svært verdifulle nærturområder for lokalbefolkningen. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Store negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Natur- og landskapsverdiene bør søkes mest mulig opprettholdt i en eventuell 
reguleringsplan.    
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Foreslått utbyggingsområde: “Bjerkvik terrasse” 
Konsekvens for andre tema, Delområde 6 Prestjordelva  
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved 
ny arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
 

Ingen kjente 
 
 

Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Elva har kommunens viktigste 
naturverdier mht. Gråor- 
Heggeskog. Lokaliteten 
verdsettes som svært viktig 
(A). 
 
 
Betydning: Stor 
Verdi: Svært stor 

Eventuelle 
utfyllinger og 
inngrep vil 
begrense 
mangfoldet og 
frodigheten.  
 
Konsekvens: Stor 
negativ 
 
 

Opprettholde 
naturverdier og 
grønnstruktur. 

Friluftsliv/ tilgjengelige 
uteområder 

Registrert som viktig 
friluftsområde A i 
friluftslivskartleggingen.  
Registrert Barnetråkk i 
området: Populær akebakke 
ned mot elva. Bruksfrekvens: 
Viktig. Verdi: Stor  

Utbyggingen vil 
påvirke 
tilgjengelighet til 
viktig lekeområde.  
Konsekvens: 
Middels 
 
 

Opprettholde og 
tilrettelegge for fortsatt 
bruk av akebakke og 
lekeområde.  

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente Ingen kjente    
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Universell utforming Området har til dels bratte 
skråninger.  
Verdi: Middels  

Terrenget krever 
tilpasning for 
tilrettelegging for 
universell 
utforming.  
Konsekvens: 
Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Løsmassene i området er tykk 
havavsetning og noe 
elveavsetning.  Elve- og 
bekkeerosjon skaper raviner.  
 

Eventuell 
skredfare 
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer at 
tema avklares på 
reguleringsplannivå. 
Undersøke bæreevne 
og setningsforhold. 
 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Næringsutvikling 
Jord- og skogressurser 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som negativ 
 

Avbøtende tiltak: Opprettholde naturverdier og grønnstruktur. Tilrettelegge for fortsatt bruk av 
området som viktig lekeområde vinter.  

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales ikke tatt med i planforslaget.  I en eventuell reguleringsplan må 
natur- og landskapsverdiene søkes mest mulig opprettholdt. 
 
 

 

 

 

 



KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK – KONSEKVENSUTREDNING 

NARVIK KOMMUNE DATO…        15

Foreslått utbyggingsområde: Handlegata, Bjerkvik sentrum. BS1 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 9, sentrum strandsonen 
 

 

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Sentrumsformål 
Området sentrum: «Handlegaten» og 
tilhørende bebyggelse med forretnings- og 
servicefunksjoner mot Trollvikveien og 
Nordmoveien. Foreslås avsatt til 
Sentrumsformål.   
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Nærings- 
og servicefunksjoner har parkeringsareal 
nedenfor og langs hele oversiden av 
Trollvikveien «Handlegata».  Hotell, 
forretninger, parkering av biler og 
kollektivknutepunkt.  
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
Dagens arealformål: Forretning/ veganlegg 

 

Landskapskarakter delområde 9 Strandsonen  
Landskapskarakteren er sterkt påvirket av tilstedeværende trafikk og infrastruktur knyttet til 
Europavegene som krysser her. Arealbruken med en stor parkeringsflate, nærings- og servicebygg 
langs hele «handlegata» bidrar til å forsterke dette inntrykket. De viktige naturlige landskaps- 
komponentene, fjorden og strandsonen, blir i dag fortrengt av fysiske barrierer i trafikkmønster og 
arealbruk.  
Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
For området Sentrumsformål åpnes det for fortetting og «oppstramming» av området mht. 
møblering, beplantning, materialbruk etc. Tiltakene vil ikke påvirke negativt for omgivelsene, men 
bidra til bedre trafikksikkerhet, trivsel og lokalmiljø. 
Konklusjon: Ingen negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter. 

Delområdets verdi: Stor *** 
 
Begrunnelse for verdi: «Handlegata» utgjør sammen med strandsonen en helhet. Sentrum utgjør en 
stor del av den samlede landskapskarakteren. Området henger sammen på langs, langsmed 
stranda/næringsarealene ovenfor E10. Selve vegen og parkeringsarealene er barriere på tvers av 
området.  Kirka er landemerke og forankrer stedet ytterligere. Området kan med få grep få tilbake 
kontakten med fjorden og stranda. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Positive konsekvenser.  

Tilrådning til planen: Det bør tilstrebes samlet utarbeidelse av planer for hele området. Det bør 
utarbeides gatebruksplan for området.  
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Foreslått utbyggingsområde: Handlegata, Bjerkvik sentrum. BS1 
Konsekvens for andre tema, Delområde 9, sentrum strandsonen 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Bjerkviks sentrum 
og «handlegate». 
Viktig for trivsel 
og identitet. 
 
 
Verdi: Svært viktig 
 
 

Grønnstruktur, belysning og 
«oppstramming» vil kunne 
bidra positivt. 
 
 
 
Konsekvens: Positivt 

Helhetlig planlegging og 
strakstiltak. 
Gatebruksplan. 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente (ser 
her bort fra selve 
strandsonen) 

Ingen kjente 
 
 
 
 

 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Registrert 
Barnetråkk i 
området. Barn/ 
unge oppholder 
seg mye her, og 
butikker og 
serveringssteder 
er populære.  
Bruksfrekvens: 
Viktig. Verdi: Stor  

Beplantning, lys, helhetlig 
møblering, fortetting vil 
kunne bidra positivt. 
Konsekvens: Positiv 

Sikring av viktige 
gangforbindelser fra skole/ 
bolig og til strandområdet.  
 
Helhetlig planlegging. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente (ser 
her bort fra selve 
strandsonen) 

Ingen kjente 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

E10 vurderes lagt 
utenom 
sentrumsområdet. 
Opparbeidelse av 
trygge overganger 
til stranda.  
 
Verdi: Middels 

Omlegging og/ eller 
miljøgate vil gi større 
trafikksikkerhet og bedre 
tilgjengelighet til stranda.  
 
 
 
Konsekvens: Positiv 
 

Statens Vegvesen blir 
viktig part for videre 
planprosess. 
 
 

Næringsutvikling Området er 
sentralt i Bjerkvik 
når det gjelder 
handel.  
 
Verdi: Stor 

Fortetting og tiltak som 
forskjønner sentrum vil 
aktivisere området, og 
derigjennom positiv utvikling 
for Bjerkvik. 
Konsekvens: Middels positiv 

 



KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK – KONSEKVENSUTREDNING 

NARVIK KOMMUNE DATO…        17

Universell utforming Området er 
tilnærmelsesvis 
flatt. 
Verdi: Middels 

Terrenget er godt egnet i 
forhold til universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger 
langs, og har 
hovedveg som 
viktig 
transportåre.  
Verdi: Middels 

 
 
 
 
Konsekvens: 
Middels positivt 

Bestemmelser om 
rekkefølge. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Havstigning og 
stormflo. 

 
 
 
 

Generelle bestemmelser 
sikrer at tema avklares på 
reguleringsplannivå. Det 
må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Jord- og 
skogressurser 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. Omlegging av E10 
(Alternativ 1) vil skape mindre trafikk og bedre tilgjengelighet til nærtur og campingområde. 
 

 

Avbøtende tiltak:  
 

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Opprettholde og sikre tilgjengelighet 
og tilkomst. Utarbeide gatebruksplan. Stille krav om samlet planlegging for området «Handlegata» 
m/ strandsone.  Statens Vegvesen blir viktig part for videre planprosess. 
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Foreslått utbyggingsområde: Utstillingslokale for JU52, T 09 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 13, Medby 
Plassering: ALTERNATIV 1 
Foreslått utbyggingsområde/ 

arealformål: Bebyggelse og anlegg, 
offentlig/ privat tjenesteyting 
utstillingslokalefor JU 52 
JU-52-komiteen ønsker å etablere et 
utstillings- og besøkssenter for utstilling 
av et Junker-52 fly fra 1940. 1500 m2 
med auditorium, publikumshall og kafe. 

Ca. 6-7 m høyt.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Narvik kommune fremmer en alternativ 
plassering til strandsonen: Delområde 
Medby, Øverland.  En del jordbruksmark 
preget av gjengroing og lite aktivt 
landbruk. Boligområde i øst, og 
Elvegårdselva i vest. Åpent og eksponert 
mot fjorden. 
 
Forslagstiller: Narvik kommune- 
Dagens arealformål: LNF1 

 

Landskapskarakter delområde 13 Medby  
Et åpent og forholdsvis aktivt jordbrukslandskap med frodig skog i forsenkningene danner sammen 
med strandområdet nedenfor innfallsporten til Bjerkvik fra øst. Forsvaret arealbruk (industripregede 
områder) ligger synlig, men tilbaketrukket på terrassene.   

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Beslaglegger noe grasmark som ligger brakk. Tiltaket ligger i ytterkanten av 

dyrkamark Elvegården, på andre siden av Elvegårdsveien. Det vil derfor ikke bryte med 
sammenhengende jordbruksarealer.   

• Visuell fjernvirkning: Tiltaket vil kunne sees fra deler av planområdet og fra MedbyveienjE6/E10.  
• Nærvirkning: Tilgrensende bebyggelse langs Elvegårdsveien vil kunne få innsyn. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil på bakgrunn av byggets størrelse lokalt føre til noen endringer av 
stedets landskapskarakter 
Noe negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter. 

Delområdets verdi: Middels ** 
Begrunnelse for verdi: Et åpent og forholdsvis aktivt jordbrukslandskap med frodig skog i 
forsenkningene danner sammen med strandområdet nedenfor innfallsporten til Bjerkvik fra øst. 
Forsvaret arealbruk (industripregede områder) ligger synlig, men tilbaketrukket på terrassene.   

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Lite negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: For å redusere nær- og fjernvirkning bør det vektlegges å opprettholde 
eksisterende, og etablere ny vegetasjon i tilknytning til bygget.  
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Foreslått utbyggingsområde: Utstillingslokale for JU-52, T09 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 13, Medby 
Plassering: ALTERNATIV 1 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for videre 
planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Ingen kjente 
 

Ingen kjente   

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente Ingen kjente  

Jord- og 
skogressurser 

Jordbruksareal 
preget av gjengroing. 
 
Verdi: Middels 

Ny arealbruk vil 
beslaglegge 
jordbruksarealet. 
Konsekvens: Middels 
negativ 

 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Ingen kjente Ingen kjente  

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny 
infrastruktur 

Adkomst fra 
Medbyveien, E10, 
tilrettelegging for 
parkering. 
Verdi:  

Skaper mer trafikk fra 
E6/ E10.  
 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

Statens Vegvesen blir viktig 
part for videre planprosess. 

Næringsutvikling Området ligger 
tilknyttet 
overnattingssted og 
teknisk miljø. 
(Forsvarets 
verkstedhaller). 
Dette kan gi positive 
synergier for 
Bjerkvik. 
Verdi: Stor 

Utstillingslokale/ 
museum skaper miljø 
og gir 
utviklingsmuligheter.  
 
 
 
 
Konsekvens: 
Middels positiv 
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Universell utforming Området er svakt 
skrånende. 
Verdi: Middels 

Terrenget er godt egnet 
i forhold til universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger 
tilknyttet 
Medbyveien E6/ E10. 
Verdi: Middels 

 
 
Konsekvens: 
Middels positivt 

 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

  
 
 
 

Generelle bestemmelser 
sikrer at tema avklares på 
reguleringsplannivå. Det må 
tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt.  
 

Avbøtende tiltak: Bevare så mye som mulig av eksisterende vegetasjon i området, samt beplante i 
tilknytning til bygget for opprettholdelse av det grønne preget i området. 

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Dersom utbyggingen skal 
gjennomføres må reguleringsplanen sikre god tilpasning av parkering og adkomst. 
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Foreslått utbyggingsområde: Strandsonen, Utstillingslokale for JU52, T10 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 9 Strandsonen. 
Plassering: ALTERNATIV 2 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, offentlig/ privat tjenesteyting 
utstillingslokalefor JU 52 
JU-52-komiteen ønsker å etablere et utstillings- og 
besøkssenter for utstilling av et Junker-52 fly fra 
1940. 1500 m2 med auditorium, publikumshall og 
kafe. Ca. 6-7 m høyt. Senteret skal etableres i 
tilknytning til strandsonen i sentrum. Tiltaket krever 
utfylling og vil berøre deler av eksisterende 
friluftsområde. 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Strandsonen er 
til tross for uheldig vegbygging og parkeringsbruk 
uvanlig intakt. Elveslette med sandbanker som stadig 
er i endring, pga tidevann og påvirkning av to 
elvedelta. E10 og parkeringsarealene er barriere på 
tvers av området.   
Forslagstiller: Ju- 52- komiteen. 
Dagens arealformål: Friområde/ vegareal 

 

Landskapskarakter delområde 9 Strandsonen  
Landskapskarakteren er sterkt påvirket av tilstedeværende trafikk og infrastruktur knyttet til 
Europavegene som krysser her. Den sentrale delen av strandsonen utgjør et dels intakt naturelement 
med stor verdi, og stort potensiale for bedre tilrettelegging og kobling tilbake til Bjerkvik. 
Strandsonen innehar fremdeles en stor grad av egenart og naturlig uttrykk. 
Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Beslaglegger viktig urørt strandsone i sentrum av Bjerkvik.   
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket vil kunne sees fra store deler av planområdet. Utbyggingen vil 

oppleves som et brudd i den sammenhengende delvis intakte strandsonen.  
• Nærvirkning: Tilgrensende bebyggelse langs Strandgata vil kunne oppleve tiltaket som 

begrensende for kontakten mot, og utsikten til sjøen. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil lokalt føre til store endringer for områdets verdi som 
identitetsskapende element og delvise sammenhengende intakt strandsone. Stor negativ påvirkning 
på delområdet landskapskarakter. 

Delområdets verdi: Stor *** 
Begrunnelse for verdi: Strandsonen i Bjerkvik er relativt intakt, lang og variert. Delområdet strekker 
seg fra Nesset med molo og småbåthavn, inn til utløpet av Prestjordelva, videre langs hele vika til 
utløpet av Elvegårdselva. To elvedelta og tidevann skaper et unikt miljø der sandbankene stadig 
flytter seg. Området henger sammen på langs, langsmed stranda/næringsarealene ovenfor E10. 
Selve vegen og parkeringsarealene er barriere på tvers av området.  Kirka er landemerke og forankrer 
stedet ytterligere. Området kan med får grep få tilbake kontakten med fjorden og stranda. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Store negative konsekvenser. 

Tilrådning til planen: Dersom tiltaket skal gjennomføres bør det legges vekt på å begrense utfylling, 
og best mulig søke å ivareta helhetsinntrykket av sammenhengende strandlinje. 

 



KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK – KONSEKVENSUTREDNING 

NARVIK KOMMUNE DATO…        22

Foreslått utbyggingsområde: Strandsonen, Utstillingslokale for JU52,T10 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 9 Strandsonen 
Plassering: ALTERNATIV 2 
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Viktig friluftsområde 
med nærhet til havet i 
sentrum av Bjerkvik. 
 
Verdi: Svært viktig 
 
 

Sammen med E6 en 
ytterligere barriere mot 
sjøen. Økende trafikk og 
parkering skaper støy og 
forurensning. 
Konsekvens: Middels til 
store negative  

Helhetlig plan for hele 
strandområdet og 
Strandgata. Trygge 
fotgjengeroverganger og 
styrt parkering.  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Strand, mudderbank og 
elvedelta.  Elva har 
kommunens viktigste 
naturverdier mht. 
Gråor- Heggeskog. 
Lokaliteten verdsettes 
som svært viktig (A) i 
naturbasen. 
Elvedelta er registrert i 
naturbasen som lokalt 
viktig (C) 
Betydning: Stor 
Verdi: Svært stor 

Påvirker ikke direkte, da 
tiltaket ligger ca. 100 m 
fra elva. 
Konsekvens: Middels 
negative  
 
 
 
 

Bevare utløpet av 
Prestjordelva. Begrense 
utfylling. 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Registrert som viktig 
friluftsområde i 
friluftslivskartleggingen. 
Utgangspunkt for 
nærturer. 
Registrert Barnetråkk i 
området. 
Bruksfrekvens: Viktig. 
Verdi: Stor  

Utbyggingen påvirker 
tilgjengeligheten til 
sentrumsnære 
friluftslivsområder. 
 
 
 
Konsekvens: Middels 
negative 
 
 

Trygge fotgjenger-
overganger og styrt 
parkering. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Eldre kulturmiljø med 
liten naustrekke i 
strandsonen. 
Verdi: Middels 

Kun få naust vitner om 
tidligere bruk av fjæra.  
Konsekvens: Liten 
negativ 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Adkomst fra E10, 
tilrettelegging for 
parkering. 

Skaper mer trafikk i 
område som har behov 
for trafikk- og parkerings-
regulering.  

Statens Vegvesen blir 
viktig part for videre 
planprosess. 
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Næringsutvikling Strandsonen har en 
sentral plassering i 
Bjerkvik sentrum som 
gjør tiltaket synlig og 
tilgjengelig. 
Verdi: Stor 

Utstillingslokale med mer 
vil kunne bidra til å 
aktivisere sentrum, og 
derigjennom positiv 
utvikling for Bjerkvik. 
Konsekvens: Middels 
positiv 

 

Universell utforming Området vil ligge på en 
flat fylling. 
Verdi: Middels 

Terrenget er godt egnet i 
forhold til universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger langs, 
og har E6 som viktig 
transportåre.  
Verdi: Middels 

Konsekvens: 
Middels positivt 

Bestemmelser om 
rekkefølge. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Havstigning og 
stormflo. 

 
 
 
 

Generelle bestemmelser 
sikrer at tema avklares 
på reguleringsplannivå. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Jord- og 
skogressurser 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som middels til store negative 
konsekvenser  
 

Avbøtende tiltak: Opprettholde viktige barnetråkk og stier til viktige nærtur- og friluftslivsområder i 
reguleringsplanprosessen. Bevare noe vegetasjon langs Vassdalveien og mot eksisterende 
boligområde langs Bergemyrveien.  
Samlet tilrådning: Dersom utbyggingen skal gjennomføres må reguleringsplanen sikre god tilpasning 
av parkering og adkomst. Utbyggingen må sees i sammenheng med resterende arealer langs 
Strandgata og sentrum. Det bør stilles krav om felles planlegging. hensynet til havnivåstigning/ 
stormflo må vektlegges. Utløpet av Prestjordelva må bevares, og grad av utfylling begrenses. Tilgang 
til strandsonen må sikres gjennom trygge fotgjenger-overganger og styrt parkering. 
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Foreslått utbyggingsområde: Ellas Minne, utvidelse oT2 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 3 Prestjord 
 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, offentlig/ privat tjenesteyting. 
Utvidelse av Ellas Minne, bo- og rehabiliteringshjem 
for Bjerkvik omsorgsdistrikt.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: I ytterkanten av 
helhetlig område med gode overganger mellom 
jordbruksmark og boligområder. Beliggenhet langs 
E10. Tilgrensende områder er boligområdet langs 
Prestjordveien. 
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
Dagens arealformål: LNF 

 

 

Landskapskarakter delområde 3 Prestjord  
Landbruksområde som ligger tilbaketrukket i det overordnet landskapsrommet. Prestjordhaugen, 
Prestjord og Prestjordmarka var tidligere en bruksenhet. Et av få områder i Bjerkvik med intakt og 
helhetlig jordbrukspreg Vestre deler ligger beskyttet til under foten av Svartbergan og Nattmålstuva. 
Områdene her har liten kontakt visuell med fjorden og resten av Bjerkvik. Nedenfor dominerer E10 
boligfelt som ligger åpent til, med utsikt over fjorden og nær kontakt med store deler av 
planområdet. Kulturmarka preges av gjengroing.  
Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Påvirker i liten grad helheten, da tiltaket ligger i ytterkanten av 

landskapsområdet.   
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket har begrenset synlighet da vegetasjon og terreng avskjermer tiltaket 

fra resten av planområdet.  
• Nærvirkning: Synlig fra E10 og tilgrensende boligområde.. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil ha avgrensede lokale virkninger.  
Liten negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter. 

Delområdets verdi: Stor *** 
Begrunnelse for verdi: Åpent, oversiktlig og helhetlig landskap med landbrukspreg. Boligfelt godt 
tilpassa jordbrukets kulturlandskap. Gode overganger mellom bruksområdene og godt nettverk av 

stier og veier.  

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Små negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Reguleringsplanen må sikre god tilpasning av bygninger. 
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Foreslått utbyggingsområde: Ellas Minne, utvidelse T2  
Konsekvens for andre tema, Delområde 3 Prestjord 
 
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Ingen kjente 
 
 
 

Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente  Ingen kjente  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Delområdet er 
registrert som viktig 
friluftsområde i 
friluftslivskartleggingen. 
Innehar verdifulle 
nærområder for 
rekreasjon, mosjon og 
lek.  
Registrert Barnetråkk i 
området. 
Bruksfrekvens: Viktig. 
Verdi: Stor  

Utvidelsen påvirker ikke 
tilgjengeligheten til 
friluftsområder 
Konsekvens: Liten negativ 
 
 

Tilrettelegge for gode 
krysningsmuligheter av 
E10 mot viktige 
friluftsområder på 
andre siden av E10. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Gårdstun/ gårdshaug 
uten markering på 
overflaten, ca. 20-30 
meter i diameter 
(gårdsnavn Bjerkvik 
Store?) (RA – 
Askeladden 2010)  
Verdi: Middels 

Tiltaket berører ikke 
funnstedet. 
Konsekvens: Liten negativ 
 
 
 
 

 

Jord- og 
skogressurser 

Dette jordbruksarealet 
er av landbruks-
myndighetene ikke 
betraktet som 
spesielt viktig 
jordbruksområde. 
Verdi: Middels 

Tiltaket berører ikke 
verdifulle dyrkbare arealer. 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Adkomst fra E10, 
tilrettelegging for 
parkering. Krysset E10 / 
Prestjordveien 
betegnes som 
trafikkfarlig. (Ref. også 
Barnetråkk)  
Verdi:  

Skaper mer trafikk i et 
område som har behov for 
utbedring av kryss og 
tilrettelegging for gående/ 
syklende.  
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

Utbedre kryss 
Prestjordveien/ E10. 
Tilrettelegge for god 
gang/ sykkel- 
forbindelse.  
Statens Vegvesen blir 
viktig part for videre 
planprosess. 
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Næringsutvikling Ingen kjente Ingen kjente  

Universell utforming Området for utvidelse 
ligger i et flatt, tidels 
slakt skrånende 
terreng. 
Verdi: Middels 

Terrenget er godt egnet i 
forhold til universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger langs, 
og har E10 som viktig 
transportåre.  
Verdi: Middels 

God tilgjengelighet og 
adkomst. 
Konsekvens: 
Middels positivt 

 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Radon?  
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer at 
tema avklares på 
reguleringsplannivå. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. Ved gjennomføring 
av avbøtende tiltak vil tiltaket tilføre området kvaliteter som øker verdien for området.  
 
Avbøtende tiltak: Utbedring av kryss E10/ Prestjordveien. Tilrettelegge for sykkel/ gangvei.  
Tilrettelegge for gode krysningsmuligheter av E10 mot viktige friluftsområder på andre siden av E10.  

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. 
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Foreslått utbyggingsområde: Myrbakken, Nytt forsamlingshus T1  
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 3 Prestjord. 
 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, offentlig/ privat tjenesteyting.  
Nytt bygg, Bjerkvik Læstadianske forsamling.  Dagens 
forsamlingshus i Bjerkvik sentrum har ikke 
muligheter for utvidelse. Arealbehov 20 da. Ønsker å 
detaljreguler 38 da for tilstrekkelig p-plass, og 
grønnstruktur. 
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Skogkledt del av 
jordbruksområdet. Grenser til E10. Tilgrensende 
områder er et gårdsbruk og en bolig. 
 
Forslagstiller: Bjerkvik Læstadianske forsamling 
Dagens arealformål: LNF 1 

 

 

Landskapskarakter delområde 3 Prestjord  
Landbruksområde som ligger tilbaketrukket i det overordnede landskapsrommet. Landbruksområde 
med frodig og variert skogbilde, myrer dels oppdyrka, spor etter toving, oppdyrka elvesletter, delvis 
terrassert. Et av få områder i Bjerkvik med intakt og helhetlig jordbrukspreg. E10 skjærer gjennom 
området og skaper barriere. 
Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Påvirker i liten grad helheten, da tiltaket ligger i ytterkanten av 

landskapsområdet som omfattes av jordbrukslandskap.  
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket har begrenset synlighet da vegetasjon og terreng avskjermer tiltaket 

fra resten av planområdet.  
• Nærvirkning: Synlig for tilgrensende bebyggelse. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil ha avgrensede lokale virkninger.  
Liten negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter. 

Delområdets verdi: Stor *** 
Begrunnelse for verdi: Åpent, oversiktlig og helhetlig landskap med landbrukspreg. Boligfelt godt 
tilpasset jordbrukets kulturlandskap. Gode overganger mellom bruksområdene og godt nettverk av 
stier og veier.  

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Små negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Reguleringsplanen må sikre god tilpasning av bygninger for å minske 
synligheten. 
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Foreslått utbyggingsområde: Myrbakken, forsamlingshus T1  
Konsekvens for andre tema Delområde 3 Prestjord. 
 
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Ingen kjente 
 
 
 

Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente  Ingen kjente  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Delområdet er 
registrert som viktig 
friluftsområde (A)  i 
friluftslivskartleggingen. 
Tursti via Gamman til 
flott turterreng ovenfor 
E10.  
Bruksfrekvens: Viktig. 
Verdi: Stor  

Bebyggelsen vil i liten grad 
påvirke tilgjengeligheten til 
friluftsområder 
Konsekvens: liten negativ 
 
 

Sikring/ omlegging av 
tursti for fortsatt 
tilgjengelighet til 
turområdene. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Gårdstun/ gårdshaug 
uten markering på 
overflaten, ca. 20-30 
meter i diameter 
(gårdsnavn Bjerkvik 
Store?) (RA – 
Askeladden 2010)  
Verdi: Middels 

Tiltaket berører ikke 
funnstedet. 
Konsekvens: Liten negativ 
 
 
 
 

 

Jord- og 
skogressurser 

Dette jordbruksarealet 
er av landbruks-
myndighetene vurdert 
som lite viktig som 
dyrkbar mark. 
Verdi: Middels 

Tiltaket berører ikke 
verdifulle dyrkbare arealer. 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Adkomst fra E10. Behov 
for vann, avløp og 
tilkopling til strømnett.   
 
 
Verdi:  

Økende trafikk, særlig i 
perioder med store 
samlinger. 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

Sikre god adkomst. 
Statens Vegvesen blir 
viktig part for videre 
planprosess. 

Næringsutvikling Ingen kjente Ingen kjente  

Universell utforming Området for utvidelse 
ligger i et tildels 
skrånende terreng. 
Verdi: Middels 

Terrenget må 
tilrettelegges i forhold til 
universell tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 
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Transportøkonomisk Området ligger langs, 
og har E10 som viktig 
transportåre.  
Verdi: Middels 

God tilgjengelighet og 
adkomst. 
Konsekvens: 
Middels positivt 

 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

  
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer at 
tema avklares på 
reguleringsplannivå. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt.  
 

Avbøtende tiltak: Opparbeide god adkomst. Beholde bredt belte med vegetasjon mot E10 som 
buffersone.  
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Reguleringsplanen må sikre god 
tilpasning av bygninger for å minske synligheten. 
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Foreslått utbyggingsområde: Offentlig/ privat tjenesteyting oT07  
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 8 Sentrum 
 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, offentlig/ privat tjenesteyting. 
Avsette området til framtidig offentlig/ privat 
tjenesteyting. 
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Åpent og noe 
goldt område uten gode sammenhenger. Grenser i 
sør mot skolen og boligområde, og mot nord 
brakklagt jorde (Dybfestjordet). I dag bebygd med 
eldre drivhus. 
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
 
Dagens arealformål: Gartneri 

 

 

Landskapskarakter delområde 8 sentrum   
Åpent og storskala rom hvor dalsidene fungerer som overordnet romlige avgrensninger. E6 danner 
fysisk barriere mot øst. Ingen bygg eldre enn 1940. Bebygd elveslette med lite variasjon og store 
åpne arealer. Godt etablerte boligområder med frodige hager i overgang mot sentrum vest.  Sentrum 
har et mindre helhetlig preg, med brede veger som gjør at området ikke helt henger sammen. 
Området framstår uoversiktlig og uten klare sammenhenger mellom de ulike bruksarealene. 
Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Eventuell bebyggelse her vil erstatte areal med eldre bebyggelse.    
• Visuell fjernvirkning: Området er bebygd, og synlighet vil være avhengig av volum og plassering 

av ny bebyggelse.  
• Nærvirkning: Synlig fra skolen og tilgrensende boligområder i sentrum. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil ha avgrensede lokale virkninger avhengig av plassering og 
utnyttelsesgrad. 
Liten negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter. 
  

Delområdets verdi: Liten verdi * 
Begrunnelse for verdi: Et sentrumsområde som har mistet den historiske dimensjonen, og der 
etterkrigstidas planløsninger og arkitektur heller ikke bygger opp under noe nyere særpreg. 
Boligområde, skole- og næringsareal har varierende kvalitet, vekslende bruk og skjøtsel. Deler av 
boligområdet har i likhet med område 7 og 10 harmonisk og god struktur med veldrevne arealer og 
hager. Vegene tar mye plass og skaper stor avstand mellom tomtene. Sørlig del noe preget av forfall 
med tomme bygninger og noen ubrukte arealer. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Små negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Reguleringsplan må sikre god tilpasning av bygninger. 
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Foreslått utbyggingsområde: Offentlig/ privat tjenesteyting T7  
Konsekvens for deltema, Delområde 8 sentrum 
 
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for videre 
planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Ingen kjente 
 
 
 

Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente  Ingen kjente  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Jord- og 
skogressurser 

Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny 
infrastruktur 

   

Næringsutvikling Området har adkomst 
via kommunal veg, 
Nattmålsveien (m. 
flere). Tilgjengeligheten 
er god.  
Verdi: Stor 

Området er tilgjengelig 
og kan ved utbygging 
skape aktivitet/ tilbud 
for innbyggerne.  
Konsekvens: 
Positivt 

Eventuell utbygging møter 
et reelt behov, og skaper 
positiv aktivitet i sentrum. 

Universell utforming Området for utvidelse 
ligger i et flatt. 
Verdi: God 

Terrenget er godt 
egnet i forhold til 
universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området har en 
strategisk plassering 
tilknyttet 
sentrumsområdet, skole 
og regulert 
boligområde. 
  
Verdi: Positiv 

Utvikling av 
eksisterende tettsted.  I 
tråd med arealpolitiske 
føringer (RPR) om 
lokalisering til 
eksisterende 
utbyggingsområde. 
 
Konsekvens: Positiv 

 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

  
 
 
 

Generelle bestemmelser 
sikrer at tema avklares på 
reguleringsplannivå.  
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Ikke relevante tema:  
Reindrift 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. Ved å følge 
forutsetninger for videre planlegging vil etablering av tilbud kunne tilføre området kvaliteter som 
øker verdien for området.  
 
Avbøtende tiltak: Bestemmelser om utforming, volum og tetthet, samt sikring av viktige 
gangforbindelser i og til området. 
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Områdene forbeholdes offentlig 
tjenesteyting. Nærmere underformål er ikke spesifisert. Dette vil avklares gjennom 
detaljplanprosess.  
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Foreslått utbyggingsområde: Medby – gnr. 19 bnr. 14 nedsiden av 
E6/E10Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 12 Elvegårdselva – 
Hamnvika 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, næringsbebyggelse- fritids- og 
turistformål.  Det er ønskelig å etablere 3-4 enkle 
sjøhus/ rorbuer i strandkanten på nedsiden av 
E6/E10.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området ligger på nedsiden av E6, og markerer 
inngangsporten til planområdet fra sørøst.  
 
Forslagstiller: Thune 
 
Dagens arealformål: LNF 1 
  

1.1.1.1 Landskapskarakter delområde Medby Næringspark  
Åpent og storskalalandskap. Markerer inngangen til planområdet fra sørøst. Veksling mellom 
småskala jordbruksarealer og boliger skaper en gjennomgående helhet og sammenheng.  

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep vil legge beslag på deler av strandområdet avsatt til LNF. Adkomst fra 

E6/E10 vil måtte etableres. 
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket vil kunne bli synlig fra flere steder i Bjerkvik.  
• Nærvirkning: Begrenset nærvirkning da tiltaket er helt ned mot sjøkanten.  
• Ringvirkning: Avkjørsel til området fra E6/E10 gir økt trafikk i området. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil lokalt føre til noe endring av områdets karakter som del av delvis 
uberørt strandsone. Utbyggingen vil medføre brudd i sammenhengende strandlinje.  
 
Middels til stor negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter.  
 
Delområdets verdi: Middels ** 
Begrunnelse for verdi: Åpen og storskala fjordbrem med spredt bosetting og mindre gårdsbruk. 
Strandsonen er vanskelig tilgjengelig. Fra vegen der bilene har høy hastighet, er det få avkjøringer. 
Fra fjorden gjør langgrunne rullesteiner det vanskelig å gå i land.   
 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Middels til stor negativ konsekvens 

Tilrådning til planen: Dersom utbyggingen skal gjennomføres bør utfylling i strandsonen begrenses 
for å minske brudd i helheten.  
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Foreslått utbyggingsområde: Medby – gnr. 19 bnr. 14 nedsiden av E6/E10. 
Konsekvens for andre fagtema, Delområde 12 Elvegårdselva - Hamnvika 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens helse) 

 
 
 

  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Deler av strandsonen har 
urørt rullesteinstrand og 
sandstrand ved Medbyelva. 
Verdi: Stor  

Negativt for 
opprettholdelse av 
naturmangfold. 
Konsekvens: Middels 
til stor negativ 
 

 

Friluftsliv/ tilgjengelige 
uteområder 

Hele strandsonen i området er 
registrert som viktig i 
friluftslivssammenheng.  
 
Verdi: Middels 

Utbygging 
beslaglegger 
friluftsområde. 
 
Konsekvens: Middels 
 
 

 

Jord- og skogressurser Ingen kjente Ingen kjente 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Jordbruk på oversiden av E6 
sammen med naust vitner om 
tiden fra aktivt 
kombinasjonsbruk mellom 
jordbruk og fiske 
Verdi: Middels 

Bryter sammenheng i 
kulturlandskapet. 
 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

  
Konsekvens: Middels 
negativ 

  

Næringsutvikling Arealene er ikke tilpasset/ 
tilrettelagt for utbygging, og 
vil kunne kreve noe utfylling i 
strandsonen. 
 
 
Verdi: Liten 

Utfylling vil bryte 
med helhetlig 
strandområde langs 
E6/ E10 
 
 
Konsekvens: Liten 
negativ 

Vurdere graden av 
utfylling 
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Universell utforming   Bestemmelser om 
UU ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger nært og har 
E6/ E10 som viktig 
transportåre. Problem med 
for mange avkjørsler fra 
E6/E10. 
Verdi: Middels til liten 

Flere avkjøringer fra 
E6/E10. 
 
 
Konsekvens: 
Middels negativ 

Avklare med 
Statens Vegvesen i 
forhold til adkomst. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

Generelle 
bestemmelser 
sikrer at tema 
avklares på 
reguleringsplannivå. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som negative. 
 

Avbøtende tiltak: Vurdere grad av utfylling.  

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales ikke tatt med i planforslaget. I en eventuell videre planprosess 
må Statens Vegvesen involveres.  
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Foreslått utbyggingsområde: Strandsonen, Campingplass FT1 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 11 Kvitbergvika (og  
områdene 3 og 9 Prestjord og Strandsonen) 
 

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, Fritids- og turistformål - 
campingplass 
Det er ønskelig å legge til rette for 3-4 utleiehytter og 
et servicebygg for campingturister 
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Området tilhører 
flere delområder, men har størst sammenheng med 
Kvitbergvika (11) og Strandsonen (9).  I ytterkanten 
av del av strandsone av type brattkyst, dominert av 
slake svaberg oppbrudd av mindre sandstrand/ 
skjellstrand. Ligger på en liten høyde tilknyttet 
Prestjordodden og småbåthavn. 
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
Dagens arealformål: LNF1 

 

Landskapskarakter delområde 11 Kvitbergvika  
Åpent og storskala utsyn ut Herjangsfjorden. Tilgrensende nærturområde som ikke har kontakt med 
sentrum. Helhetlig preg. Viktig rekreasjonsområde tilgrensende historisk kulturlandskap. strandsone 
som veksler mellom små sandstrender, brattkyst, krattskog og slake sva. Gode overganger mellom 
historisk kulturlandskap og aktiv jordbruksdrift. 
Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Tidligere dyrkamark, som nå ligger brakk. 
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket vil ikke kunne sees fra noen steder av planområdet. Ved 

ivaretakelse av vegetasjonsskjerming vil bebyggelse være lite synlig fra sjøen.    
• Nærvirkning: Liten nærvirkning  
Konklusjon: Foreslått utbygging vil ikke føre til særlig endring av landskapets karakter. 
Liten negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter. 

Delområdets verdi: Stor *** 
Begrunnelse for verdi: Strandsone som veksler mellom små, harmoniske sandstrender og slake 
svaberg. Storskala landskapsrom, god tilgjengelighet og veksling mellom natur og kulturelementer 
skaper en god helhet og sammenheng. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Ingen negative konsekvenser. 

Tilrådning til planen:   
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Foreslått utbyggingsområde: Strandsonen, Campingplass FT1 
Konsekvens for andre tema, Delområde 11 Kvitbergvika (og  områdene 3 og 9 
Prestjord og Strandsonen) 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens helse) 

Populært og viktig turområde. 
Enkel tilkomst og god 
tilgjengelighet. 
 
 
Verdi: Svært viktig 
 
 

Vil ikke påvirke 
direkte bruken i 
området. 
 
 
Konsekvens: Lite 
Negativ 

 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Strand, mudderbank og 
elvedelta grenser til området i 
øst.   
Elvedelta er registrert i 
naturbasen som lokalt viktig 
(C) 
Betydning: Stor 
Verdi: Svært stor 

Påvirker ikke direkte, 
da tiltaket ligger ca. 
….m fra elva. 
Konsekvens: Lite 
negativ 
 
 
 
 

 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Registrert som svært viktig 
friluftsområde i 
friluftslivskartleggingen. (A+). 
Området ligger innenfor 100- 
meters belte langs 
strandsonen.  
Registrert Barnetråkk i 
området. Lekeområde vinter/ 
sommer.  
Bruksfrekvens: Viktig. Verdi: 
Stor  

 
Utbyggingen påvirker 
ikke nødvendigvis 
tilgjengeligheten til 
friluftslivsområder. 
 
 
 
 
Konsekvens: Noe 
negativ 

Sikring av viktige 
gangforbindelser i 
området. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Gamle naust og båtutslipp i 
Vika. Et av naustene 
Kvitbergvika er trolig en av de 
eldste bygningene i Bjerkvik 
(1800 – tallet). Stor 
kulturhistorisk verdi 
Verdi: Stor 

Større bruk av 
området kan påvirke 
kulturmiljøet.  
 
 
Konsekvens: Noe 
negativ 
 
 
 
 

Vurdere sikring og 
skjøtsel av deler av 
bygningsmiljøet i 
Kvitbergvika med 
høy, kulturhistorisk 
verdi.  
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Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen gjennomkjøring. Lite 
trafikk. 
Dagens adkomst fra E10, 
tilrettelegging for parkering. 
 
Verdi: Middels 

Skaper mer trafikk i 
område som har 
behov for trafikk- og 
parkerings-
regulering.  
Konsekvens: Noe 
negativ 
 

Utbedre adkomst. Se 
på trygge 
krysningsmuligheter/ 
overganger fra 
sentrum og til 
området. 
Statens Vegvesen 
blir viktig part for 
videre planprosess. 
 
 

Næringsutvikling Strandsonen har en sentral 
plassering i Bjerkvik sentrum 
som gjør tiltaket synlig og 
tilgjengelig. 
Verdi: Stor 

Utstillingslokale med 
mer vil kunne bidra til 
å aktivisere sentrum, 
og derigjennom 
positiv utvikling for 
Bjerkvik. 
Konsekvens: Middels 
positiv 

 

Universell utforming Området er tilnærmelsesvis 
flatt. 
 
 
Verdi: Middels 

Terrenget er godt 
egnet i forhold til 
universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om 
UU ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger langs, og har 
E6 som viktig transportåre.  
Verdi: Middels 

 
Konsekvens: 
Middels positivt 

Bestemmelser om 
rekkefølge. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Havstigning og stormflo.  
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer 
at tema avklares på 
reguleringsplannivå. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Jord- og skogressurser 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. Eventuell 
omlegging av E10 vil skape mindre trafikk og bedre tilgjengelighet til nærtur og campingområde. 
 

Avbøtende tiltak: Utbedre adkomst. Se på trygge krysningsmuligheter/ overganger fra sentrum og 
til området. Statens Vegvesen blir viktig part for videre planprosess. 
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Opprettholde og sikre tilgjengelighet 
og tilkomst. Vurdere sikring og skjøtsel av deler av bygningsmiljøet i Kvitbergvika med høy, 
kulturhistorisk verdi.   
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Foreslått utbyggingsområde: Prestjorddalen grustak R1. Konsekvens for ulike 
deltema 
 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: Bebyggelse 
og anlegg, råstoffutvinning 
Det er ønskelig å legge til rette for uttak av grus i 
området kalt Prestjorddalen.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Adkomst fra E6 
lengst nord i planområdet. Området har vært og er 
virksomt som grusuttak. Prestjorddalen er viktig når 
det gjelder forsyningen av masser nord i kommunen.  
Landskapsverdien for området er ikke utredet, men vil 
beskrives under tema “beskrivelse av landskapet”. 
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
 
Dagens arealformål: Uregulert masseuttak 

 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny  
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Beskrivelse av 
landskapet 

Indre del av elveslette innerst 
i dalen, og ved foten av et 
kraftig stigende terreng. 
Storfjellet danner en markert 
og dramatisk vegg i vest. 
Kvanndaltinden er motsatt 
vegg i et område med flere 
tydelige terrassenivåer og 
flere V formede 
bekkenedskjæringer (raviner). 
Tett skog av bjørk, osp og til 
dels tett krattvegetasjon 
preger området. 
 
Området har liten visuell 
kontakt med resten av 
planområdet. 

Råstoffutvinning:  
Masseuttak skaper 
sår i og endrer 
landskapet, og kan 
derigjennom endre 
landskapsopplevelsen 
 
 
 

Råstoffutvinning: 
Krav om 
reguleringsplan med 
rekkefølge-
bestemmelser.  Se 

under samlet 

tilrådning under.  
 
Bevare 
vegetasjonsbelte 
langs Prestjordelva, 
bekkedrag og 
mellom E6 og 
virksomheten.  
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Folkehelse 
(befolkningens helse) 

Råstoffutvinning: 
Uttak av grus tilsier støv og 
støy og økning av trafikk. 
 
 

Ingen 
boligbebyggelse i 
nærområdet. 
Området er 
omkranset av tett 
vegetasjon, som 
virker støydempende.  
 
 

Råstoffutvinning: 
Krav om 
reguleringsplan med 
rekkefølge-
bestemmelser.  Se 

under samlet 

tilrådning under.  
 
Bevare 
vegetasjonsbelte 
langs Prestjordelva, 
bekkedrag og 
mellom E6 og 
virksomheten. 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Tverrelva, Kvitsteinselva og 
Sæterelva mfl., møtes i 
Prestjordelva her.    
 
 

Påvirker ikke direkte, 
da tiltaket vil ligge ca. 
m fra elva. 
 
 
 
 
 
 
 

Opprettholde 
vegetasjonsbelter 
langs elva og ivareta 
kantvegetasjon langs 
bekkenedskjæringer.  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Øst for området, og på andre 
siden av E6, utgangspunkt for 
turer mot Kvanndalen og 
videre.  
Skoglund pistolbane er 
etablert  
Bruksfrekvens: Middels viktig 
 
Verdi: Middels 

Utbyggingen påvirker 
ikke tilgjengeligheten 
til områdene som 
benyttes i friluftslivs-
sammenheng.  
 
 
 
Konsekvens: Liten 
negativ 
 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente 
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Behov for ny 
infrastruktur 

Flere internveier, 
parkeringsområder, 
trafikkarealer er lite definerte 
og gjør området og 
tilgrensende områder 
utflytende. 
 
 
Verdi: Middels 

Fordeling og 
transport medfører 
økt trafikkbelastning. 
 
 
 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

Klarere skille mellom 
ulike 
arealbruksområder. 
Adkomst fra E6 må 
sees i sammenheng 
med andre 
virksomheter i 
området. 
 
 
Adkomst: Statens 
Vegvesen viktig aktør 
i videre planlegging. 
 
 

Næringsutvikling/  
Transportøkonomisk 

Adkomst fra E6. Stor 
tilgjengelighet. Uttaket kan ha 
positive ringvirkninger for 
næringsutvikling. 
Verdi: Stor  

Verdifullt at 
kommunen er 
selvberget med 
masseforekomster. 
Hindrer transport 
over lange avstander. 
Konsekvens: Positiv  

 

Universell 
utforming 

  Bestemmelser om 
UU ivaretas i KDP. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

  
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer 
at tema avklares på 
reguleringsplannivå. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Jord- og skogressurser 

  
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 

Avbøtende tiltak. Krav til skjermingstiltak og ivaretakelse av vegetasjon.  Sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen.   
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. 
Reguleringsplan må være ferdig utarbeidet før noe videre graving, fylling, terrengbehandling, 
framføring av veier eller hogst kan gjennomføres. 
 
Reguleringsplanen skal i nødvendig grad avklare arealavgrensning, ressursbruk, etterbruk og 
miljøvilkår slik som bl.a. vegetasjonsskjerming, driftstider og sikringstiltak. 
 
Fram til reguleringsplanen er utarbeidet skal bestemmelsene i jordloven §§ 9 og 12 og 
skogbrukslovens § 2 fortsatt gjelde. 
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Foreslått utbyggingsområde: Medby Næringspark, Næringsområde N10 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 13 Medby  
 

Foreslått utbyggingsområde/ aeralformål: 
Bebyggelse og anlegg, næringsbebyggelse. 150 da til 
etablering av bedrifter innen lagerhold, logistikk og 
distribusjon. Noe produksjon og verksted planlegges 
bebygd. Innslag av tjenesteyting.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området på ca. 150 da ligger langs E6, og er delvis 
jordbrukslandskap, og delvis bebygd areal med eldre 
lagerbygg fra forsvaret. Området ligger tilbaketrukket 
på landskapsplatå, bak Rødberget. Eldre lagerbygg 
fra forsvaret er ikke lengre i bruk. 
 
Forslagstiller: Barlindhaug AS 
 
Dagens arealformål: LNF og næring 
 

 
 

Landskapskarakter delområde Medby Næringspark  
Et åpent og aktivt kulturlandskap danner hovedgrep. Sammen med delområde 12, Elvegårdselva/ 
Hamnvika gir det en god helhet og sammenheng langs østlig del av planområdet. Forsvarets 
arealbruk ligger synlig, men tilbaketrukket i landskapet.  

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep vil legge beslag på noe landbruksareal. Adkomstveg fra E6/E10 vil måtte 

utvides og opprustes.  
• Visuell fjernvirkning vil bli liten på grunn av landskapets evne til å ta opp i seg større bygninger. 

Storhaugen i bakkant og Medbyberget i forkant.   
• Nærvirkning: Gårdsbruk og boliger har god avstand fra utbyggingen, og vil derfor ikke i særlig 

grad påvirke sine nære omgivelser negativt.  
• Ringvirkning: Lite sannsynlig. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil lokalt føre til noe endring av områdets karakter som 
jordbrukslandskap. Liten negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter.  
 
Delområdets verdi: Middels ** 
Begrunnelse for verdi: Et åpent og forholdsvis aktivt jordbrukslandskap med frodig skog i 
forsenkninger danner sammen med strandområdet nedenfor innfallsporten til Bjerkvik fra øst. 
Forsvarets arealbruk (industripregede områder) ligger synlig, men tilbaketrukket på terrasserte fjor- 
og elveavsetninger.  
 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Små negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Arealene anses som velegnet for nærings- og industrietableringer. Det gamle 
forsvarsområdet ligger skjermet til, og landskapet kan absorbere store bygninger og anlegg uten å 
endre vesentlig karakter. Eventuelle problemstillinger jf. KU – vurdering avklares i reguleringsplan.  
Reguleringsplan må sikre god tilpasning av bygninger og veg.  
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Foreslått utbyggingsområde: Medby Næringspark, Næringsområde N10 
Konsekvens for andre fagtema, Delområde 13 Medby 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for videre 
planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Innefor rød støysone, 
støysonekart 
utarbeidet av forsvaret. 
 
 

  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Ikke registrert som 
friluftsområde i 
friluftslivskartleggingen.  
Ikke registrert 
Barnetråkk i området. 
Bruksfrekvens: Middels 
viktig 
Verdi: Liten 

Utbygging 
beslaglegger ikke 
viktig friluftsområde. 
 
Konsekvens: Liten/ 
ingen 
 
 

 

Jord- og 
skogressurser 

Deler av området har 
arealer som høstes i 
dag, men er ellers 
preget av gjengroing og 
lite aktivt landbruk. 
Verdi: Middels til liten 

Ingen vesentlige 
konsekvenser 
 
 
Konsekvens: Liten 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Få kulturspor som viser 
eldre bosetting og 
kontinuitet. 
Verdi: Liten 

Koneskvens: Liten 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente Behov for utbedring/ 
oppgradering av 
vegstandard, eller ny 
avkjørsel. 
Konsekvens: Middels 
negativ 

Gang/ sykkelveg mellom 
området og sentrum 
avsettes i KDP. 
 

Næringsutvikling Store arealer egnet for 
nærings- og 
industrietableringer. 
Landkapet kan 
absorbere store 
bygninger. 
 
 
Verdi: Stor 

Utbygging vil kunne 
bedre tilgjengelig til 
området, skape nye 
arbeidsplasser og 
bidra til positiv 
utvikling av Bjerkvik 
 
Konsekvens: Middels 
til stor positiv  

Rekkefølgebestemmelser 
må sikre at dette ivaretas 
gjennom reguleringsplan-
prosessen.  
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Universell utforming Områdets øvre del har 
tildels jevn overflate, 
svakt hellende ned mot 
E6. 
Verdi: Middels? 

Terrenget er godt 
egnet i forhold til 
universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger nært og 
har E6 som viktig 
transportåre. 
Verdi: Middels? 

Konsekvens: 
Middels positivt 

 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Ingen kjente, men  
forurensning i grunnen 
kan være et resultat av 
forsvarets virksomhet/ 
øvingsfelt tilgrensende 
området. 

Ukjent konsekvens 
 
 
 

Generelle bestemmelser 
sikrer at tema avklares på 
reguleringsplannivå. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 
 
Avbøtende tiltak:   

Tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget.  Det må utarbeides områdeplan for Medby 
Næringspark. Tiltaket er ikke i konflikt med jordvern. Adkomst fra Medbyveien E6/E10 må avklares i 
samarbeid med Statens Vegvesen.  
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Foreslått utbyggingsområde: Medby Næringspark – forlengelse av N10 på 
nedsiden av E6/E10. Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 12 
Elvegårdselva - Hamnvika 
Foreslått utbyggingsområde/ aeralformål: 
Bebyggelse og anlegg, næringsbebyggelse.   ca 25 da, 
hvorav 15 da tenkes utfylt. da Området ønskes 
tilrettelagt for Truck-stop og bensinstasjon. 
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området på ca. 25 da ligger på nedsiden av E6, og 
markerer inngangsporten til planområdet fra sørøst.  
 
Forslagstiller: Barlindhaug AS 
 
Dagens arealformål: LNF  
 

 
Landskapskarakter delområde Medby Næringspark  
Åpent og storskalalandskap. Markerer inngangen til planområdet fra sørøst. Veksling mellom 
småskala jordbruksarealer og boliger skaper en gjennomgående helhet og sammenheng.  

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep vil legge beslag på deler av strandområdet avsatt til LNF. Adkomst fra 

E6/E10 vil måtte etableres. 
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket vil kunne bli synlig fra flere steder i Bjerkvik, og vil være særlig synlig 

om kvelden da bensinstasjon og Truck- stop vil være opplyst døgnet rundt.  
• Nærvirkning: Gårdsbruk og boliger vil kunne oppleve nærvirkning fra tiltaket.  
• Ringvirkning: Avkjørsel til området fra E6/E10 gir økt trafikk i området. 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil lokalt føre til noe endring av områdets karakter som del av delvis 
uberørt strandsone. Middels til stor negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter.  
 
Delområdets verdi: Middels ** 
Begrunnelse for verdi: Åpen og storskala fjord med spredt bosetting og mindre gårdsbruk. 
Strandsonen er vanskelig tilgjengelig. Fra vegen der bilene har høy hastighet, er det få avkjøringer. 
Fra fjorden gjør lang grunne rullesteiner det vanskelig å gå i land.   
 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Middels til stor negativ konsekvens 

Tilrådning til planen: Dersom utbyggingen skal gjennomføres må fjernvirkning fra strategisk valgte 
områder i Bjerkvik undersøkes og visualiseres i forbindelse med reguleringsplanen.  
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Foreslått utbyggingsområde: Medby Næringspark – forlengelse av N10 på 
nedsiden av E6/E10. Konsekvens for andre fagtema, Delområde 12 
Elvegårdselva - Hamnvika 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens helse) 

 
 
 

  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Deler av strandsonen har 
urørt rullesteinstrand og 
sandstrand ved Medbyelva. 
Verdi: Stor  

Negativt for 
opprettholdelse av 
naturmangfold. 
Konsekvens: Middels til 
stor negativ 
 

 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Hele strandsonen i 
området er registrert som 
viktig i 
friluftslivssammenheng.  
 
Verdi: Middels 

Utbygging beslaglegger 
viktig friluftsområde. 
 
 
 
Konsekvens: Middels 
 
 

 

Jord- og 
skogressurser 

Ingen kjente Ingen kjente 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Jordbruk på oversiden av 
E6 sammen med naust 
vitner om tiden fra aktivt 
kombinasjonsbruk mellom 
jordbruk og fiske 
Verdi: Middels 

Bryter sammenheng i 
kulturlandskapet. 
 
 
Koneskvens: Middels 
negativ 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

  
Konsekvens: Middels 
negativ 

  

Næringsutvikling Arealene er ikke tilpasset/ 
tilrettelagt for næring, og 
krever noe utfylling i 
strandsonen. 
 
 
Verdi: Liten 

Brudd i 
sammenhengende 
strandområde. 
 
 
 
Konsekvens: Middels til 
stor negativ 

 



KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK – KONSEKVENSUTREDNING 

NARVIK KOMMUNE DATO…        47

Universell utforming   Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger nært og har 
E6/ E10 som viktig 
transportåre, men har stor 
avstand til fasiliteter i 
sentrum. Problem med for 
mange avkjørsler fra 
E6/E10. 
Verdi: Middels negativ 

Avstand til sentrum 
generer mye trafikk. 
 
 
 
 
Konsekvens: 
Middels negativ 

Avklare med Statens 
Vegvesen i forhold til 
avkjørsel. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer 
at tema avklares på 
reguleringsplannivå. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som negativt. 
 
 
Avbøtende tiltak:   

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales ikke tatt med i planforslaget 
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Foreslått utbyggingsområde: Dybfestjordet, Næringsområde N 02, N03, N05 
og NO6. Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 16 Enrum - Nordmo 
 

Foreslått utbyggingsområde/ aeralformål: 
Bebyggelse og anlegg, næring Det er ønskelig at 
arealene gnr. bnr. 10/6 på ca. 9 daa avsettes til 
næring. Arealene avsatt til ny trase E6 og 
grøntområde Enrum og industriområdet 
Dybfestjordet ønskes også avsatt til forretning/ 
kontor.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området ligger mellom skolen og idrettsanlegget, og 
er en viktig funksjonell sammenheng mellom 
boligområdene på Sletta og ned mot stranden. 
Området har en uoversiktlig og svært variert bruk, 
men er preget av industri og transportnæring, samt 
idrettsanlegg og noe jordbruk.  
 
Forslagstiller: Narvikgården AS 
 
Dagens arealformål: Næring/ bolig/ friområde/ ny 
trase E6/ forretning og kontor 
 

 

Landskapskarakter delområde 16 Enrum - Nordmo  
Delområdet ligger på de flatere partiene av den smalnende elvedalen og har et sterkt preg av 
”industrilandskap”. Samtidig er området variert med idrettsanlegg, dels store grønnstrukturer, 
gårdstun omkranset av jordbruksarealer og løypenett.   

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• % BYA på utbygging vil være vesentlig for gradene av påvirkning. Denne er ikke bestemt.   
• Visuell fjernvirkning: Området er synlig fra boligområdene Bjørkvang, men boligene ligger til dels 

godt skjermet. Størrelse og omfang på utbygging vil øke synligheten.  
• Nærvirkning: Brudd i sammenhengende grøntområder, men liten nærvirkning for boligområde. 
• Ringvirkning: Økt trafikk i området, og mer støy til boligområdet Bjørkvang.  
Konklusjon: Foreslått utbygging vil i liten grad føre til brudd i landskapskaraktere. Liten negativ 
påvirkning på delområdet landskapskarakter.  
 
Delområdets verdi: Liten * 
Begrunnelse for verdi: Området har redusert landskapsverdi. Det oppleves uryddig og uoversiktlig og 
har preg av store bruksendringer og tilfeldige planløsninger. Noe forsøpling og forfall.   
 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Små negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Arealene anses som velegnet for videreutvikling til næring. 
Det er viktig å videreutvikle sammenhengende næringsrealer og søke å unngå for mange frittstående 
nyetableringer. Bedre trafikale forhold og sikkerhet for barn og unge. Trafikken, og særlig 
tuntrafikken bør styres på en god måte. Grønnstruktur mellom industri og bolig må skjøttes og 
opprettholdes.  
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Foreslått utbyggingsområde: Dybfestjordet, Næringsområde N 02, N03 og 
N05. Konsekvens for andre fagtema, Delområde 16 Enrum - Nordmo 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
 

Ingen kjente Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente  Ingen kjente  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Viktig område som ”korridor 
”med beliggenhet mellom 
skole, idrettsanlegg, 
nærturområde, 
boligområder på Sletta, i øst 
og ned mot strandsonen.  
Mange barneveger i 
Barnetråkk. Dybfestjordet 
registrert som viktig 
lekeområde vinter og 
sommer i Barnetråkk. 
Verdi: Middels til stor  

 
 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

Ved ”opprydding” av 
lagerområder og 
strukturering av 
trafikale forhold kan 
området bidra til 
videreutvikling av 
næringsområdet, og 
bedre tilgjengelighet 
mellom områdene.  
Opprettholde og 
etablere gode gang/ 
sykkelveier. Viktig å 
opprettholde deler av 
eksisterende 
grønnstruktur. 
 
Bestemmelser KDP. 
 
 
Justert konsekvens: 
Middels positiv 

Jord- og 
skogressurser 

Dybfestjordet med 
grasproduksjon. 
 
Verdi: Liten 

Annen 
næringsvirksomhet er 
dominerende. 
Konsekvens: Liten 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente Ingen kjente  

Næringsutvikling Eksisterende industri og 
næringsområde.  Egnet til 
videreutvikling av næring. 
Trafikknutepunkt tilsier 
strategisk beliggenhet. Godt 
skjermet fra boligområdene 
rundt. 
Verdi: Stor 

Avhengig av % BYA og 
plassering av ny 
bebyggelse. Kan bidra til 
positiv utvikling og 
”opprydding” i området. 
Konsekvens: Middels 
positiv  

Skape god 
avskjerming mellom 
næring/ forretning og 
boligområder. 
Opprettholde/ 
forbedre god 
tilgjengelighet mellom 
ulike funksjoner. BYA? 
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Universell utforming Forholdsvis jevnt og flatt 
område.  
 
verdi: Middels 

Terrenget er godt egnet 
i forhold til universell 
tilhjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

 

Transportøkonomisk Området har beliggenhet 
langs E6 for S1 og langs 
E6/E10 for S1. Avhengig av 
type næring/ forretning vil 
området  
Verdi: Middels til stor 

  

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Ingen kjente  Ingen kjente  

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 
 
Avbøtende tiltak: Viktig å ivareta grønnstruktur for avdeling/ skjerming av næringsarealer mot gang/ 
sykkelveg og boligområder.  Opprettholde/ etablere nye gangforbindelser og sykkelveg.  

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget.  Området er godt egnet for lettere 
næring. 
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Foreslått utbyggingsområde: Medby, Næringsområde N09 Konsekvens for 
landskapskarakteren, Delområde 13 Medby 
 

Foreslått utbyggingsområde/ areaformål: Bebyggelse 
og anlegg, næringsområde.  Det er ønskelig å avsette 
et område på ca. 80 da til næringsområde. Området 
er tilknyttet fjellhaller (tidligere eid av Forsvaret) på 
til sammen 8 da (inkl. internveier og haller)fordelt på 
3 etasjer.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området på ca. 80 da ligger langs E6, og er delvis 
jordbrukslandskap, og delvis bebygd areal, lagerbygg, 
tidligere i forsvarets eie. Området ligger ved foten av 
Hammarberget sør for Medbyelva.  
 
Forslagstiller: Rogers Maskin AS 
 
Dagens arealformål: LNF1 
 

 

Landskapskarakter delområde 13 Medby  
Et åpent og aktivt kulturlandskap danner hovedgrep. Sammen med delområde 12, Elvegårdselva/ 
Hamnvika gir det en god helhet og sammenheng langs østlig del av planområdet. Forsvarets 
arealbruk ligger synlig, men tilbaketrukket i landskapet. 

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
Området skal ikke utbygges, men fjellhallene tenkes utleid til lagervirksomhet. Slik sett vil 
virksomheten ikke påvirke landskapskarakteren ut over dagens bruk. 
• Liten negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter.  
 
Delområdets verdi: Liten * 
Begrunnelse for verdi: Et åpent og forholdsvis aktivt jordbrukslandskap med frodig skog i 
forsenkningene danner sammen med strandområdet nedenfor innfallsporten til Bjerkvik fra øst. 
Forsvaret arealbruk (industripregede områder) ligger synlig, men tilbaketrukket på terrassene.   

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Ingen negative konsekvenser 

Tilrådning til planen: Arealene anses som velegnet til næringsvirksomhet. 
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Foreslått utbyggingsområde: Medby, Næringsområde N09  
Konsekvens for andre deltema, Delområde 13 Medby 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
 

Ingen kjente Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente  Ingen kjente  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Ikke registrert som 
friluftsområde i 
friluftslivskartleggingen.  
Ikke registrert Barnetråkk i 
området. Bruksfrekvens: 
Middels viktig 
Verdi: Liten 

Utbygging beslaglegger 
ikke viktig 
friluftsområde. 
 
Konsekvens: Liten/ 
ingen 
 
 

 

Jord- og 
skogressurser 

Deler av området har 
arealer som høstes i dag, 
men er ellers preget av 
gjengroing og lite aktivt 
landbruk. 
Verdi: Middels til liten 

Ingen vesentlige 
konsekvenser 
 
 
Konsekvens: Liten 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente Ingen kjente  

Næringsutvikling Egnet til videreutvikling av 
næring. Beliggenhet langs 
E6 .Godt skjermet fra 
boligområdene rundt. 
Verdi: Stor 

 
Konsekvens: Middels 
positiv  

 

Universell utforming    

Transportøkonomisk Området har beliggenhet 
langs E6  
Verdi: Middels til stor 

  

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Ingen kjente  Ingen kjente  

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 

Avbøtende tiltak:  

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Området er godt egnet for næring: 
Utleie av lagerplass i fjellhaller.  
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Foreslått utbyggingsområde: Skoglund Næringspark N07.  Konsekvens for  
ulike deltema  
 

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, næringsbebyggelse.  
Det er ønskelig å tilrettelegge for 
næringsvirksomhet i området Sæter i 
Prestjorddalen. 
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området på ca. … da ligger langs Nordmoveien/E6, 
vest for Kvanndalsvingen. Området innehar spredte 
næringsarealer som bærer preg av gamle 
bygningsmasser og lite nyetableringer. Det meste av 
bygningsmassen er tidligere lagerbygg fra Forsvaret. 
Skoglund/ Sætran var tidligere avsatt som 
fareområde av Forsvaret.  
Faresonen er nå opphørt og området eies av Narvik 
kommune. 
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
Dagens arealformål: uregulert næringsareal 
 

 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Beskrivelse av 
landskapet 

Indre del av elveslette 
innerst i dalen, og ved foten 
av et kraftig stigende 
terreng. Storfjellet danner 
en markert og dramatisk 
vegg i vest. Kvanndaltinden 
er motsatt vegg i et område 
med flere tydelige 
terrassenivåer og flere V 
formede 
bekkenedskjæringer 
(raviner). Tett skog av bjørk, 
osp og til dels tett 
krattvegetasjon preger 
området. 
Store lagerbygg og 
uoversiktlige interne 
trafikkarealer 
Området har liten visuell 
kontakt med resten av 
planområdet. 
Verdi: Middels 

Området har store 
ledige arealer og 
områder uten aktiv 
drift, og 
næringsaktivitet vil 
ikke beslaglegge 
annet arealbruk. 

Opprettholde 
vegetasjonsbelter langs 
elva og ivareta 
kantvegetasjon langs 
bekkenedskjæringer. 
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Folkehelse 
(befolkningens helse) 

Ingen kjente 
 
 

Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Ingen kjente  Ingen kjente 
 
 

 

Jord- og 
skogressurser 

Ingen kjente Ingen kjente 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Flere internveier, 
parkeringsområder og 
trafikkarealer er lite 
definerte og gjør området 
og tilgrensende områder 
utflytende. 
 
 
Verdi: Middels 

Transport medfører 
økt 
trafikkbelastning. 
 
 
 
 
Konsekvens: 
Middels negativ  

 Klarere skille mellom 
ulike 
arealbruksområder. 
Adkomst fra E6 må sees 
i sammenheng med 
andre virksomheter i 
området. 
 
Adkomst: Statens 
Vegvesen viktig aktør i 
videre planlegging. 

Næringsutvikling/ 
transportøkonomisk 

Store arealer egnet for 
næringsetablering. Krever  
Området ligger nært og har 
E6 som viktig transportåre. 
 
Verdi: Middels til Stor 

Utbygging vil kunne 
bedre tilgjengelig til 
området, skape nye 
arbeidsplasser og 
bidra til positiv 
utvikling av Bjerkvik. 
 
Konsekvens: 
Middels positiv  

 

Universell utforming   Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

Generelle bestemmelser 
sikrer at tema avklares 
på reguleringsplannivå. 
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Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
• Visuell fjernvirkning vil bli liten på grunn av landskapets evne til å ta opp i seg større bygninger.  
• Nærvirkning: Gårdsbruk og boliger har god avstand fra utbyggingen, og vil derfor ikke i særlig 

grad påvirke sine nære omgivelser negativt.  
• Ringvirkning: Lite sannsynlig. 
 
Avbøtende tiltak: Opprettholde vegetasjonsbelter langs elva og mot Nordmoveien E6. Ivareta 
kantvegetasjon langs bekkenedskjæringer.  

Samlet tilrådning: Tilrådning til planen: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Arealene anses 
som velegnet for nærings- og industrietableringer. Området ligger skjermet til, og landskapet kan 
absorbere store bygninger og anlegg uten å endre vesentlig karakter. Viktig å ivareta 
vegetasjonsbelte mellom Nordmoveien/ E6 og området. Eventuelle problemstillinger jf. KU – 
vurdering avklares i reguleringsplan.  Reguleringsplan må sikre god tilpasning av bygninger og veg. 
 
Adkomst fra Nordmoveien E6 må avklares i samarbeid med Statens Vegvesen.  
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Foreslått utbyggingsområde: Skoglund N08.  Konsekvens for ulike deltema  
 

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, næringsbebyggelse.  
Det er ønskelig å avsette området som 
næringsvirksomhet i området Skoglund, 
Prestjorddalen. Virksomheten er utleie av tidligere 
Forsvarets fjellhaller. 
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: 
Området på ca.16 da ligger på østsiden av 
Nordmoveien/E6, like før Kvanndalsvingen. 
Skoglund/ Sætran var tidligere avsatt som 
fareområde av Forsvaret.  28 haller på tilsammen 5 
11 da (inkludert haller og veier) er tilknyttet 
området. Hallene går 300 m inn i fjellet.  
Fjellhallene går 300m inn i landskapet. Et kontorbygg 
er tilknyttet området ute.  
 
Forslagstiller: Rogers Maskin, Roger Martinsen 
Dagens arealformål: Uregulert næringsareal 

 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Beskrivelse av 
landskapet 

Indre del av elveslette 
innerst i dalen, og ved foten 
av et kraftig stigende 
terreng. Storfjellet danner en 
markert og dramatisk vegg i 
vest. Kvanndaltinden er 
motsatt vegg i et område 
med flere tydelige 
terrassenivåer og flere V 
formede 
bekkenedskjæringer 
(raviner).  
 
Området har liten visuell 
kontakt med resten av 
planområdet. 
 
Verdi: Middels 

  

Folkehelse 
(befolkningens helse) 

Ingen kjente 
 
 

Ingen kjente  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente Ingen kjente 
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Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Tilgrensende områder er 
registrert som viktig 
friluftslivsområde med 
utgangspunkt for turer mot 
Kvanndalen og videre.  
Bruksfrekvens: Middels 
viktig 
 
Verdi: Middels 

Næringsområdet 
påvirker ikke 
tilgjengeligheten til 
områdene som 
benyttes i friluftslivs-
sammenheng.  
Konsekvens: Liten 
negativ 
 
 

 

Jord- og 
skogressurser 

Ingen kjente Ingen kjente 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Adkomst fra Nordmoveien/ 
E6 er pr. i dag ikke 
tilfredsstillende.  
 
 
Verdi: Liten  

Næringsvirksomhet 
medfører økt 
trafikkbelastning. 
 
 
Konsekvens: Negativ 

Utbedring av 
adkomst. 
Adkomst: Statens 
Vegvesen viktig aktør 
i videre planlegging. 
Justert konsekvens:  
Positiv? 

Næringsutvikling/ 
transportøkonomisk 

Behovet for lagerplass er  
tilstede, og virksomheten 
kan bidra til 
næringsutvikling? 
Området ligger nært og har 
E6 som viktig transportåre. 
 
Verdi: Middels  

Utbygging vil kunne 
bedre tilgjengelig til 
området. 
 
Konsekvens: Middels 
positiv  

 

Universell utforming   Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

  Generelle 
bestemmelser sikrer 
at tema avklares på 
reguleringsplannivå. 

Avbøtende tiltak: Utbedring av adkomst  

Samlet tilrådning til planen: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Samlet konsekvenser av 
arealinnspillet vurderes som middels negativt. Dersom adkomst utbedres og tilrettelegges på en 
tilfredsstillende måte vil samlet konsekvens være positiv. 
 
Adkomst fra E6 må avklares i samarbeid med Statens Vegvesen.  
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Foreslått utbyggingsområde: Kirkegårdsutvidelse o GU 2  
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 14 Elvegårdselva             

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, grav- og urnelund 
Det er behov for å utvide arealene tilknyttet 
eksisterende kirkegård i Bjerkvik.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Liten, lukket V-
formet elvedal i ravinelandskap med frodige, 
skogkledde store terrasser.  Urørt vassdrag med 
mange aktive naturprosesser (varig verna mot 
utbygging) med rike og sjeldne skogtyper.  
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
 
Dagens arealformål: Friluftsområde 

 

Landskapskarakter delområde 14 Elvegårdselva  
I det overordnet landskapsrommet er delområdet mindre synlig der det ligger nedsunket mellom stor 
terrasserte fjord- og elveavsetninger. Det sammenhengende elveløpet har gravd seg dypt ned i 
løsmassene. Og helhet gjennom hele delområdet. 

Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Beslaglegger arealer som i dag er del av grønnstruktur langs elva.    
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket vil på bakgrunn av lite omfang ikke være svært synlig fra andre 

steder i planområdet.  
• Nærvirkning: Ingen  
Konklusjon: Liten negativ påvirkning på delområdet landskapskarakter. 

Delområdets verdi: Stor *** 
Begrunnelse for verdi: Lukket og innestengt landskap med naturpreg. Elvegårdselvas urørte preg og 
naturlige vannføring gir god helhet og sammenheng. God tilrettelegging for fiske og turgåing. En 
enkel tilkomst og nærhet til boligområder gjør området verdifullt for et bredt spekter av 
brukergrupper.   

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Få negative konsekvenser. 

Tilrådning til planen: For å ivareta landskapskarakteren må en ved utvidelse av kirkegårdsarealene 
ivareta et bredt belte med eksisterende kantvegetasjon langs elva. 
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Foreslått utbyggingsområde: Kirkegårdsutvidelse o GU2  
Konsekvens for andre tema, Delområde 14 Elvegårdselva           

   
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens helse) 

Viktig lakseelv med god 
tilrettelegging og lang 
tradisjon for sportsfiske (jf. 
navnsetting langs elva). 
Elvedalen er svært 
populært turområde (tidlig 
snøfritt om våren).  
Verdi: Svært viktig 

Vil ikke påvirke bruken 
av området som 
friluftsområde/ 
turområde. 
 
 
 
Konsekvens: Liten  

 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Med bakgrunn i store 
geologiske og biologiske 
verdier, er 
Elvegårdsvassdraget vernet 
mot kraftutbygging 
(verneplan II). 
Elva er også eneste i Narvik 
som har stamme av 
storvokst laks.  
Betydning: Stor 
Verdi: Stor 

Påvirker ikke direkte, da 
tiltaket vil ligge ca. m fra 
elva. 
 
 
 
Konsekvens: Liten  
 
 
 
 

Opprettholde bredt 
vegetasjonsbelte 
langs elva. 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Registrert som viktig 
friluftsområde i 
friluftslivskartleggingen. 
Utgangspunkt for nærturer. 
Registrert Barnetråkk i 
områdets nedre del, langs 
elva. Bruksfrekvens: Viktig. 
Verdi: Stor  

Utbyggingen påvirker 
ikke tilgjengeligheten til 
områdene som benyttes 
i 
friluftslivssammenheng.  
 
 
 
 
Konsekvens: Liten  
 
 

Opprettholde bredt 
vegetasjonsbelte 
langs elva. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Flere kulturminner i øvre 
deler av nedslagsfeltet har 
nær kontakt med elver og 
vann og belyser spesielt 
forskjellige samiske 
tilpasninger.  
Verdi: Stor 

Tiltaket ligger i elvas 
nedre del, og vil ikke 
påvirke kulturminner. 
 
Konsekvens: Liten  
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente Ingen kjente  
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Næringsutvikling Ingen kjente Ingen kjente  

Universell utforming Tiltaket vil ligge i flatt 
terreng. 
 
Verdi: Stor 

Terrenget er godt egnet 
i forhold til universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om 
UU ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

NGUs rapport vedr. 

kvartærgeologiske 

kartlegging i Bjerkvik kan 

være aktuell. 

 
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer 
at tema avklares på 
reguleringsplannivå. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Jord- og skogressurser 

  
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 

Avbøtende tiltak. Vegetasjonsbelte mot Elvegårdselva.  

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. Ved utvidelse av kirkegårdsarealene er 
det viktig å avsette og ivareta tilstrekkelig vegetasjon for opprettholdelse av områdets verdi som 
friluftsområde og for å bevare landskapskarakteren for hele delområde 14 Elvegårdselva.  
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Foreslått utbyggingsområde: Skoglund, område for motorsport/ grustak 
R/ID2. Konsekvens for ulike deltema 
 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, blandet formål 
idrettsanlegg/ råstoffutvinning 
Det er ønskelig å legge til rette for formålene 
motorsport og uttak av grus i området Skoglund/ 
Sætran. Begge formålene utredes under.  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Adkomst fra E6 
lengst nord i planområdet. Preget av tidligere 
virksomhet, uttak av grus, men uttaket er nå 
uvirksomt?  Landskapsverdien for området er ikke 
utredet, men vil beskrives under tema “beskrivelse 
av landskapet”. 
 
Forslagstiller: Narvik kommune 
 
Dagens arealformål: Tidligere sikringsområde/ 
Forsvaret- uregulert 

 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny  
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Beskrivelse av 
landskapet 

Indre del av elveslette 
innerst i dalen, og ved 
foten av et kraftig stigende 
terreng. Storfjellet danner 
en markert og dramatisk 
vegg i vest. Kvanndaltinden 
er motsatt vegg i et område 
med flere tydelige 
terrassenivåer og flere V 
formede 
bekkenedskjæringer 
(raviner). Tett skog av 
bjørk, osp og til dels tett 
krattvegetasjon preger 
området. 
 
Området har liten visuell 
kontakt med resten av 
planområdet. 

Råstoffutvinning:  
Masseuttak skaper 
sår i og endrer 
landskapet, og kan 
derigjennom endre 
landskapsopplevelsen 
 
 
Motorsport:  
Er arealkrevende og 
kan endre landskapet.  
 

Råstoffutvinning: 
Krav om reguleringsplan 
med rekkefølge-
bestemmelser.  Se 

under samlet tilrådning 

under.  
 
Motorsport: 
Krav om reguleringsplan 
med rekkefølge-
bestemmelser.  Se 

under samlet tilrådning 

under.  
 
Bevare vegetasjonsbelte 
langs Prestjordelva, 
bekkedrag og mellom 
E6 og virksomheten.  
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Folkehelse 
(befolkningens helse) 

Råstoffutvinning: 
Uttak av grus tilsier støv og 
støy og økning av trafikk. 
 
Motorsport: 
Motorsport medfører støy. 
 

Ingen 
boligbebyggelse i 
nærområdet. 
Området er 
omkranset av tett 
vegetasjon, som 
virker støydempende.  
 
 

Råstoffutvinning: 
Krav om reguleringsplan 
med rekkefølge-
bestemmelser.  Se 

under samlet tilrådning 

under.  
 
Motorsport: 
Krav om reguleringsplan 
med rekkefølge-
bestemmelser.  Se 

under samlet tilrådning 

under.  
 
Bevare vegetasjonsbelte 
langs Prestjordelva, 
bekkedrag og mellom 
E6 og virksomheten. 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Tverrelva, Kvitsteinselva og 
Sæterelva mfl., møtes i 
Prestjordelva her.    
 
 

Påvirker ikke direkte, 
da tiltaket vil ligge ca. 
m fra elva. 
 
 
 
 
 
 
 

Opprettholde 
vegetasjonsbelter langs 
elva.  Holde bekkedrag 
åpne.  

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Øst for området, og på 
andre siden av E6, 
utgangspunkt for turer mot 
Kvanndalen og videre.  
Skoglund pistolbane er 
etablert  
Bruksfrekvens: Middels 
viktig 
 
Verdi: Middels 

Utbyggingen påvirker 
ikke tilgjengeligheten 
til områdene som 
benyttes i friluftslivs-
sammenheng.  
Konsekvens: Liten 
negativ 
 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente 
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Behov for ny 
infrastruktur 

Flere internveier, 
parkeringsområder, 
trafikkarealer er lite 
definerte og gjør området 
og tilgrensende områder 
utflytende. 
 
 
Verdi: Middels 

Fordeling og 
transport medfører 
økt trafikkbelastning. 
 
 
 
 
Konsekvens: Middels 
negativ 

Klarere skille mellom 
ulike 
arealbruksområder. 
Adkomst fra E6 må sees 
i sammenheng med 
andre virksomheter i 
området. 
 
 
Adkomst: Statens 
Vegvesen viktig aktør i 
videre planlegging. 
 
 

Næringsutvikling/  
Transportøkonomisk 

Adkomst fra E6. Stor 
tilgjengelighet. Uttaket kan 
ha positive ringvirkninger 
for næringsutvikling. 
Verdi: Stor  

Verdifullt at 
kommunen er 
selvberget med 
masseforekomster. 
Hindrer transport 
over lange avstander. 
Konsekvens: Positiv  

 

Universell utforming   Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

    

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

  
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer at 
tema avklares på 
reguleringsplannivå.  
 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Jord- og skogressurser 

  
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 

Avbøtende tiltak. Krav til skjermingstiltak og ivaretakelse av vegetasjon.  Sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen.   
 
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. 
Råstoffutvinning og motorsport:  
Reguleringsplan må være ferdig utarbeidet før noe videre graving, fylling, terrengbehandling, 
framføring av veier eller hogst kan gjennomføres. 

 
Særskilt for råstoffutvinning: 
Reguleringsplanen skal i nødvendig grad avklare arealavgrensning, ressursbruk, etterbruk og 

miljøvilkår slik som bl.a. vegetasjonsskjerming, driftstider og sikringstiltak. 
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Særskilt for motorsport: 
Reguleringsplanen skal i nødvendig grad fastsette grenseverdier for tillatt forurensing, begrensning i 
antall kjøretøy som kan kjøre samtidig, begrensning i tillatte kjøredager og kjøretider og 
bestemmelser om stevner/ konkurranser. Grenseverdiene for støy (jfr. retningslinje T- 1442) skal 
ligge til grunn for kravsetting.  
 

Det er krav om konsekvensutredning for konkurranse- og øvingsbaner for motorkjøretøy, dersom de 
får vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.  
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Foreslått utbyggingsområde: Ny trase E10 ALTERNATIV 1 
Konsekvens for landskapskarakteren, delområdene Enrum Nordmo 16 
Sentrum øst 10, Prestjordmarka 5, Prestjordelva 6 og Prestjord 3.     
 
Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, veg 
 
Det foreslås å avsette trase for omlegging av E10 fra rundkjøring E6/E10, krysset, Medbyveien/ 
Trollvikveien/Nordmoveien.  E10 fortsetter fra rundkjøring sammen med E6 langs Nordmoveien. I 
rundkjøring Vassdalveien/ Nordmoveien går ny trase for E10 over i viadukt retning vest, krysser 
næringsarealet Enrum-Nordmo i kombinasjon fylling/ viadukt for så å krysse Prestjordelva. Trase for 
E10 følger videre langs foten av området Nybakken mellom Prestjordveien og Prestjordelva. Planskilt 
kryssing av Prestjordveien. Traseen følger deretter åssiden, i hovedsak bak bebyggelsen på Prestjord, 
og møter dagens Trollvikveien/E10 ved Myrbakken.  Avkjørsel fra ny E10 til Trollvikveien gjennom 
sentrum av Bjerkvik etableres.  
 
Beskrivelse av berørt område: 5 delområder berøres: Veletablerte boligområder i sentrum øst, 
industrilandskap Enrum/ Nordmo, viktig natur idrett- og friluftslivsområde områdene Prestjordelva 6 
og 5 Prestjordmarka og sammenhengende jordbruksområde delområde 3 Prestjord. 
                                                                                                                                                                                           
Forslagstiller: Narvik kommune 
Dagens arealformål: Flere 
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Landskapskarakter delområdene: 
En eventuell omlegging av veg vil nødvendigvis avstedkomme planprosess med 

konsekvensanalyse. Landskapskarakteren og tiltakets påvirkning på denne gjøres her på et 

overordnet nivå. Det vil på dette stadiet kun være mulig å antyde påvirkning og konsekvens av en 

slik utbygging.  

 

For Sentrum øst vil eksisterende næringsområder påvirkes av E10 gjennom viadukt/ bro som krysser 
området. Landskapet her er preget av næring og større bygg, og nærvirkningen vil kunne være 
barrierevirkning gjennom skygge fra veien. 
 
Den mest verdifulle landskapskarakter er Prestjordelva. Til tross for beliggenhet mellom nærings-, 
bolig-, og friluftsområde innehar den en stor grad av urørt preg, noe som til en viss grad vil endres 
gjennom etablering av E10 i bro.  
 
Prestjorda har i stor grad et helhetlig og intakt landbrukspreg. Bakre del av området mot Svartbergan 
og Nattmålstuva har muligheter til å absorbere inngrep. Graden av negativ påvirkning for 
landskapskarakteren er avhengig av massebalanse og hvor og hvordan vegen vil plasseres i terrenget.  
 
Konklusjon: Foreslått utbygging vil kunne påvirke negativt for Prestjordelvas landskapskarakter, og 
skape visuell barriere for området Enrum.  Avhengig av linjeføring og terreng vil Prestjord være i 
stand til å absorbere veg inngrepet.   
 
Tilrådning til planen: Utarbeide landskapsanalyse for traseen som bygger på Landskapsanalyse, 
Aurland Naturverkstad AS Rapport – 2010. 
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Foreslått utbyggingsområde: Ny trase E10/E6 
Konsekvens for andre temaer, delområdene sentrum øst 9, Sletta 7, Enrum 
Nordmo 16, Sentrum øst 10, Prestjordmarka 5, Prestjordelva 6, Prestjord 3.         
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Traseen foreslås sør for 
idrettsanlegg og 
tilgrensende sti- og 
løypesystem.  Viktig 
idrett- og friluftsområde 
 
Verdi: Svært viktig 
 
 
Boligområdet Sentrum 
øst innehar store og 
sammenhengende 
boligområder med 
vestvendt plassering og 
god utsikt. 
 
Verdi: Viktig 

Forurensning via støy 
og støv. Viadukt vil 
ikke skape barriere i 
samme grad som trase 
på fylling. 
 
Konsekvens: Middels 
Negativ 
 
Deler av dagens trafikk 
som skal vestover via 
Trollvikveien skal i 
forslag til ny trase  
følge Nordmoveien 
E6. Dette vil øke 
trafikkmengden forbi 
boligområdene i 
sentrum øst. 
 
Konsekvens: Middels 
Negativ 

Støysonekartlegging. 
Gode underganger/ 
kryssingsmuligheter 
under E10 (viadukten). 
Støyskjerming. 
 
 
 
 
Avbøtende tiltak som 
støyskjerming  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Terrassen krysser 
Prestjordelva som har 
store naturkvaliteter. 
Tross beliggenhet 
mellom industri, boligfelt 
og friluftsområde har 
elva stor grad av urørt 
preg. Enkelte meget 
sjeldne og truede arter 
forekommer.  
Betydning: Stor 
Verdi: Svært stor 

Viadukt og bro vil 
påvirke gjennom 
forurensning, støv/ 
støy og skape skygge. 
Forurensning til vann. 
Konsekvens: Negativ  
 
 
 
 

Kartlegge rødlistearter og 
biologisk mangfold i 
området Prestjordelva 
med utgangspunkt i 
Naturbasen. 
Søke å bevare urørt 
sammenhengende del av 
vassdraget i anleggsfase. 
Viadukt hindrer fylling 
mot elv.  
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Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder                                    

Prestjordmarka i nord, 
innehar Bjerkviks mest 
benyttede idretts- og 
friluftslivsområder. 
Områdene er på begge 
sider av elva, og benyttes 
sommer- og vinter: 2,5 
km asfaltert skiløype, 
turstier som knytter seg 
langt oppover dalen, 
skiskytteranlegg med 
mer. Bruksfrekvens:  
 
 
Viktig. Verdi: Stor  

Omleggingen vil 
påvirke idretts- og 
friluftsområdene i 
form av forurensing: 
Støv/ støy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvens: Liten 
negativ 
 
 

Støysonekartlegging. 
Gode underganger/ 
kryssingsmuligheter 
under E10 (viadukten). 
Støyskjerming. 
 
Opprettholde 
tilgjengeligheten til 
turområdene med stier 
og løyper.  

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert samisk navn i 
området: Finnkariholla 
(Gádegoa śedjie) og 
utspring i terrenget, 
Gádelantjá som betyr 
Karilemmen.  
Verdi: Middels 

 Berøres ikke fysisk av 
traseen.  
 
 
 
Konsekvens: Liten 
negativ 
 
 
 
 

 

Behov for ny 
infrastruktur 

  Utredes i forbindelse med 
planprosess. 

Jord- og 
skogressurser 

I området Prestjord 
ligger traseen i lifoten 
mot Svartbergan og 
Nattmålstuva. Tross noe 
gjengroing oppleves 
området som helhetlig 
og verdifullt 
jordbruksareal. 
 
 
 
Verdi: Stor  

Traseen vil ikke berøre 
viktige skog- eller 
jordressurser. I 
hovedsak ligger disse 
tilknyttet dagens E10/ 
Trollvikveien. og de 
mest verdifulle 
arealene er på 
sørsiden av 
Trollvikveien. 
 
Konsekvens: Liten 
negativ 

Viktig å ivareta oversiktlig 
og helhetlig 
landbrukspreg for 
området.   

Næringsutvikling Se Planbeskrivelse Se Planbeskrivelse  
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Universell utforming   Ivaretas i planprosess 

Transportøkonomisk Se Planbeskrivelse 
 

Se Planbeskrivelse  

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

  
 
 
 

Geotekniske 
undersøkelser for å sikre 
at veglinja er realiserbar, 
samt ivareta generell 
samfunnssikkerhet i 
området. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: På et overordnet nivå er samlet vurdering satt til middels til stor negativ 
konsekvens. Konsekvensen må sees i sammenheng med positiv ringvirkning av en omlegging av E10 
som beskrevet i planbeskrivelsen.  

Avbøtende tiltak: Konsekvensutredning med vurdering av avbøtende tiltak i forbindelse med en 
eventuell planprosess for området.  

Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. 
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Foreslått utbyggingsområde: Herjangshøgda, FO1 
Konsekvens for landskapskarakteren, Delområde 1 Herjangshøgda 
 

Foreslått utbyggingsområde/ arealformål: 
Bebyggelse og anlegg, Område for forretninger 
Det er ønskelig å legge til rette for regional 
storhandel i området  
 
Beskrivelse av utbyggingsområdet: Innfallsport til 
Bjerkvik fra vest langs E10. God utsikt til Bjerkvik og 
dalen innenfor, utover Herjangsfjorden og over til 
Narvik. Enhetlig, åpnet og langstrakt høydedrag 
småkupert kysthei. 
 
Forslagstiller: Narvikgården AS 
 
Dagens arealformål: Framtidig erverv/ LNF1 

 

Landskapskarakter delområde 1 Herjangshøgda  
Åpent og storskala utsyn ut Herjangsfjorden. Tilgrensende nærturområde som ikke har kontakt med 
sentrum. Helhetlig preg. Viktig rekreasjonsområde tilgrensende historisk kulturlandskap. strandsone 
som veksler mellom små sandstrender, brattkyst, krattskog og slake sva. Gode overganger mellom 
historisk kulturlandskap og aktiv jordbruksdrift. 
Beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter 
• Direkte arealinngrep: Bygg og anlegg vil prege hele det overordnede  landskapsrommet og 

Bjerkvik som sted.  
• Visuell fjernvirkning: Tiltaket vil ikke kunne sees fra de fleste delområdene i Bjerkvik, Øyjord og 

deler av Narvikhalvøya.  
• Nærvirkning: Ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet. Volum og plassering vil være avgjørende.    
Konklusjon: Foreslått utbygging vil kunne føre til store endringer på landskapets karakter. 
Middels negativ til stor påvirkning på delområdet landskapskarakter. 
Delområdets verdi: Middels verdi 
Begrunnelse for verdi: Innfallsport til Bjerkvik vestfra. God utsikt over fjorden til Narvik. Eksponert, 
åpen og småkupert kysthei. Snørikt og solrikt område, lett tilgjengelig og populært turområde vinter 
og sommer. 

Konsekvens av foreslått utbyggingsområde: Stor til middels negative konsekvenser. 

Tilrådning til planen: Fjernvirkning fra delområder og Øyjord må undersøkes og visualiseres. 
Plassering av bygg nær opptil Trollvikveien E10 vil dempe virkningen. 
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Foreslått utbyggingsområde: Herjangshøgda, FO1 
Konsekvens for andre tema, Delområde 1 Herjangshøgda 
 

Tema for 
konsekvensutredning 
 

Områdets verdi Konsekvenser ved ny 
arealbruk 

Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
(befolkningens 
helse) 

Skaper mer støy/ støv i 
forbindelse med 
økende trafikk. 
Hyttefelt Galtneset 
grenser til området. 
Hyttefeltet er ikke 
utbygd. 
 
 
 
 
 
Verdi: Middels 

Ingen boligområder i 
umiddelbar nærhet. 
Tilgrensende område i sør 
er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til 
boligområde. 
Boligområdet er utenfor 
planområdet. 
 
Hyttefeltet kan bli berørt 
av støy. 
 
Konsekvens: Liten 

Avbøtende tiltak for å 
ivareta eventuell 
støyproblematikk tas 
med i 
reguleringsplanens 
bestemmelser.  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen kjente Ingen kjente 
 
 

 

Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

Deler av området og 
tilgrensende områder i 
sør er registrert som 
viktig friluftsområde i 
friluftslivskartleggingen. 
(A).  
 
Bruksfrekvens: Viktig. 
Verdi: Stor  

Turområdet ligger i 
hovedsak ovenfor 
Trollvikveien E10. 
Utbygging vil ikke i særlig 
grad påvirke 
tilgjengeligheten.  
Konsekvens: Lite negativ 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Gammel ferdselsvei fra 
Galtneset (hyttefelt 
nedenfor området) mot 
Bjerkvik.  
 
Verdi: Middels 

Bebyggelse vil neppe 
berøre ferdselsveien. 
 
 
 
Konsekvens: Lite negativt 
 
 
 
 

Opprettholde 
tilgjengeligheten til 
turvei.   

Behov for ny 
infrastruktur 

Adkomst fra 
TrollvikveienE10.  
 
Verdi: Middels 

Skaper mer trafikk i langs 
E10. Oversiktlig strekning. 
 
Konsekvens: Lite negativ 
 

Adkomst fra 
Trollvikveien E10. 
Statens Vegvesen blir 
viktig part for videre 
planprosess. 
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Næringsutvikling Store visuell 
utstrekning og kontakt 
med de fleste 
delområder, samt 
Øyjord og deler av 
Narvikhalvøya gir godt 
utgangspunkt for 
synlighet og 
markedsføring. 
Verdi: Stor 

Regional handel vil ha stor 
lokal betydning. Kan være 
kritisk for eksisterende 
senterstruktur med 
eksterne etableringer. 
 
Beskrives nærmere i 
planbeskrivelsen.  
 
Konsekvens: Positiv 

Utredes nærmere i 
reguleringsplan. 

Universell utforming Området er 
tilnærmelsesvis flatt. 
Verdi: Middels 

Terrenget er godt egnet i 
forhold til universell 
tilgjengelighet. 
Konsekvens: Positiv 

Bestemmelser om UU 
ivaretas i KDP. 

Transportøkonomisk Området ligger langs 
Trollvikveien /E10, som 
viktig transportåre.    
Bjerkvik er 
trafikknutepunkt og har 
regionalt/ 
landsdelsbasert 
nedslagsfelt  
 
Verdi: Stor 

Beliggenheten er ideell når 
det gjelder tilgjengelighet 
for regionen/ landsdelen. 
 
 
 
 
 
Konsekvens: 
Stor positivt 

 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

Havstigning og 
stormflo. 

 
 
 
 

Generelle 
bestemmelser sikrer at 
tema avklares på 
reguleringsplannivå. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Ikke relevante tema:  
Reindrift 
Jord- og 
skogressurser 

  
 
 
 
 

 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 

Avbøtende tiltak: Avbøtende tiltak for å ivareta eventuell støyproblematikk tas med i 
reguleringsplanens bestemmelser. Konsekvenser for eksisterende senterstruktur utredes i 
reguleringsplan. 
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget. 
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3 SAMLET VURDERING AV PLANFORSLAGET 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal utredningen også inneholde en samlet 
vurdering av konsekvensene for de berørte interessene. Samlet sett skal de endringene som foreslås i 
kommunedelplanen bidra til at Bjerkvik utvikler seg i den retningen som målene tilsier. Endringene er 
slik sett en viktig del av planens hovedgrep. Endringen i planforslaget kan oppsummeres til: 
 
� Økt og mer sammenhengende grønnstruktur  
� Økt byggeareal for næringsbebyggelse og næringsutvikling  
� Økt areal avsatt til boligbebyggelse 
� Nye eller skjerpede krav til kvalitet på uteareal og arkitektur 
� Tilrettelegging for boligbebyggelse i og nær sentrumsområdet med ulike typer boliger for å 

imøtekomme flere grupper mennesker  
� Tilrettelegging for ferdselssystem for gående og syklende  
 
De samlede endringene er rammer for de mer konkrete endringene som vil skje i form av tiltak i 
offentlig og privat regi.  
 
Stikkord for disse er: 
Fortetting med bolig- og næringsvirksomhet, større krav til uteareal, mer areal til sentrumsaktiviteter 
og satsing på gang- og sykkelveinett. Det at mer av utviklingen dreies i retning av å styrke 
gangferdselen og øke kvaliteten på uteområdene, vil ha positiv effekt på miljøet generelt og folks 
helse. 
 
Ved omlegging av E10 alternativ 1, tilrettelegges det for utvikling av Bjerkvik sentrum/ strandsonen  
Målet er å gjøre sentrum mer attraktivt gjennom fysiske og miljømessig gode løsninger. Dette vil 
bedre grunnlaget for økt aktivitet, som igjen vil gjøre det mer interessant å utvikle eiendommer og 
tilbud til beboere og besøkende. Summen av de endringene som er foretatt i kommunedelplanen for 
sentrum, forutsatt at tilstrekkelige avbøtende tiltak gjennomføres, vil ha positive virkninger på den 
videre sentrumsutviklingen, både i et miljø- og samfunnsperspektiv. Samtidig vil økende trafikkstøy 
som følge av en omlegging kunne bidra til forringelse av boligområdet langs nedre del av 
Nordmoveien.  
 
Kommunedelplanen for Bjerkvik legger opp til å ta i bruk sentrumsnære områder  til næring. Arealer 
som i dag delvis er bundet opp i veiformål, i form av dagens regulerte E6, og uutnyttet næringsareal. 
Disse arealene skal utvikles til å bli gode næringsområder. Planforslaget legger også til rette for 
Bjerkvik som område for regional storhandel. Her er en utbyggingen basert på privat gjennomføring, 
og en etablering kan la vente på seg.  
 
Planen har fokus på grønnstruktur og bevaring av naturområder. Samtidig åpner planen for 
tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon i områder som er viktige som nærturområder eller i 
forbindelse med idrett. Dette styrker den sammenhengende grønnstrukturen i Bjerkvik, samtidig som 
den er med på å verne naturinteresser i forbindelse med elvene og strandsonen.  
 
Forhold til skred, strålefare, flomfare, havnivåstigning, grunnforhold/ geoteknikk med mer er 
ivaretatt gjennom utforming av bestemmelser og retningslinjer. Gjennom kommunens digitale 
planbase og andre offentlige planbaser er oppdatert informasjon om disse temaene tilgjengelig for 
utbyggere og forvaltning.  
 
Kommunen fremmer et planforslag hvor potensielt negative konsekvenser for liv, helse og velferd 
vurderes ivaretatt på en tilfredsstillende måte. I forbindelse med offentlig ettersyn er kommunen 
innstilt på en åpen og konstruktiv dialog med både innbyggere og ansvarlige myndigheter for å kunne 
ivareta behovene for både bruk og vern på en best mulig måte 


