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Sammendrag
I følge ROS-analysen er trafikkbildet det mest risikofylte temaet innenfor planområdet.
Det eksisterer en skole innenfor planområdet i dag og ny plan antas derfor ikke å påvirke
området nevneverdig. Tiltakets påvirkninger på omkringliggende omgivelser og andre
faktorer vurderes til stort sett å være positive.

Det anbefales følgende tiltak:
· Etablere mer trafikksikker adkomst fra dagens E6, jf. Detaljreguleringsplan E6

Narviktunnelen og Kongens gate
· Etablere god gang/sykkelforbindelse til skolen
· Etablere god løsning for på- og avstigning og parkering

Oppsummerende tabell
Virkning: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig
Sannsynlighet:

Svært sannsynlig

Sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Lite sannsynlig

Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger
Formålet med planen er å tilrettelegge for sammenslåing av dagens 2 ungdomsskoler på
Narvikhalvøya, samt etablering av gymhall i tilknytning til skolen. Planforslaget
tilrettelegger for en skole med kapasitet for mellom 450 og 600 elever i tillegg til ca. 90
lærere.

Metode:

Grunnlaget for vurderingen ligger i KPA 2017-2028, reguleringsplan E6 Narviktunnelen
og Kongens gate vedtatt 15.12.2016, samt ulike fagutredninger som er gjort i forbindelse
med reguleringen eller reguleringsplaner i nærområdet. I tillegg kommer opplysninger fra
kommunen, innkomne innspill, naturbase, NVE mfl.

Metoden baserer seg på en vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser
klassifisert som følger:
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1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men
det er en teoretisk sjanse

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje

3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd
er uvesentlig

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader

3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut
av drift over lengre tid

4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,
langvarige/uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift.

1.1 Klassifikasjon med fargekoder

Virkning:
Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Sannsynlighet:

Svært sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige virkninger, krever tiltak. (Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i
egne avsnitt under).
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1.2 Uønskede hendelser, virkninger og tiltak

Tabell med mulige uønskede hendelser.

Hendelse/situasjon
Aktuel

t
ja/nei

Sannsynli
g

Virkn
ing

Risiko
ja/nei Kommentar

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre
risiko for:
1. Masseras/skred nei Det er ifølge NVEs

registreringer ingen
kjente hendelser av
masseras/skred
innenfor planområdet.

2. Snø- /isras nei I følge NVEs
aktsomhetskart er det
ingen fare for snø eller
isras innenfor
planområdet.

3. Flomras nei I følge NVEs
aktsomhetskart er det
ingen fare for flomras
innenfor planområdet.

4. Elveflom nei I følge NVEs
aktsomhetskart er det
ingen fare for elveflom
innenfor planområdet.

5. Tidevannsflom nei I følge NVEs
aktsomhetskart er det
ingen fare for
tidevannsflom innenfor
planområdet.

6. Radongass nei Det er moderat til lavt
radonnivå innenfor
planområdet ifølge
NGUs aktsomhetskart
for radon. Krav i TEK
må ivaretas i
detaljprosjekteringen

7. Vind ja 3 1 Eksponert topografisk
plassering gjør
planområdet vindutsatt
fra nord.
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8. Nedbør ja 3 1 Overvannshåndtering
ivaretas i
detaljreguleringen og
detaljprosjekteringen.

9. Sårbar flora nei Det er ifølge naturbase
ikke registrert sårbar
flora innenfor
planområdet.

10. Sårbar fauna nei Det er ifølge naturbase
ikke registrert sårbar
fauna innenfor
planområdet.

11. Naturvernområder nei Det er ifølge naturbase
ikke registrert
naturvernområder
innenfor planområdet.

12. Vassdragsområder nei Det er ingen vassdrag
innenfor planområdet,
eller i nær tilknytning til
planområdet.

13. Fornminner nei Det er ifølge Askeladden
ingen kjente
kulturminner innenfor
planområdet.  Arbeid
stoppes opp dersom det
skulle oppdages
fornminner.

14. Kulturminner nei Det er ifølge Askeladden
ingen kjente
kulturminner innenfor
planområdet.  Det er i
kommunens Temaplan
for kulturminnerheller
ikke markert noe
innenfor området.
Arbeid stoppes opp
dersom det skulle
oppdages kulturminner.
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Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for:
15. Veg, bru,
kollektivtransport

ja 1 1 Tiltaket skaper i
hovedsak en økning av
myke trafikanter til
området. Adkomst fra
dagens E6 til
planområdet blir
opparbeidet i henhold
til Detaljreguleringsplan
E6 Narvik tunnelen og
Kongens gate.

16. Havn, kaianlegg nei
17. Sykehus,
omsorgsinstitusjon

nei

18. Skole, barnehage ja 1 1 Planforslaget får direkte
virkning på kapasitet og
kvalitet på Narvik
kommunes
ungdomsskoler.

19. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy

nei Bygget plasseres
omtrent likt med
eksisterende bygg på
tomta. Tilgjengelighet
for utrykningskjøretøy
vil ivaretas i
reguleringsplanen.

20.
Brannslukningsvann

nei Krav til
brannslukningsvann skal
ivaretas.

21. Kraftforsyning nei
22. Vannforsyning nei
23. Forsvarsområde ja 2 2 Det er noen bunkerser

fra 2. verdenskrig
innenfor planområdet.
Disse må vurderes
stengt/sikret.

24.
Rekreasjonsområder

ja 1 1 Deler av Gulbrandsens
park inngår i
planforslaget. Men
parken vurderes ikke til
å bli negativt berørt av
planforslaget. Eventuell
berøring av parken vil
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skje som en
oppgradering av
rekreasjonsområdet.

Forurensningskilder – Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensing nei
26. Permanent
forurensing

nei

27. Støv og støy fra
trafikk

ja 2 2 E6 og Jernbanen. I følge
støyrapport ligger
størstedelen av
planområde i hvit
støysone. Kun en liten
del ligger i gul støysone.

28. Støv og støy fra
industri

ja 2 2 Det kan forekomme
støv fra
malmindustrien, men
skolen ligger såpass
skjermet fra
malmhavnen at det ikke
forventes å få noen
nevneverdige
konsekvenser

29. Støv og støy; andre
kilder

nei

30. Forurenset grunn ja 2 2 Det er utført
miljøteknisk
grunnundersøkelse som
påviser forurensning i
grunnen. Medbakgrunn
i dette er det nødvendig
å gjennomføre en
utvidet miljøteknisk
grunnundersøkelse.  Det
vil bli nødvendig med
tiltak og dette er sikret i
bestemmelsene.

31. Høyspentlinje nei

32. Risikofylt industri nei
33. Avfallsbehandling nei
34.
Oljekatastrofeområde

nei
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Forurensing – Medfører tiltak i planen:
35. Fare for akutt
forurensing

nei

36. Støy og støv fra
trafikk

nei

37. Støy og støv fra
andre kilder

nei

38. Forurensing av sjø nei
39. Risikofylt industri nei
Transport - Er det risiko for:
40. Ulykke med farlig
gods

nei

41. Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

nei

42. Ulykke i av- og
påkjørsler

ja 2 3 Generell ulykkesrisiko
ved trafikk. Det
etableres ny og mer
trafikksikker adkomst
fra dagens E6.

43. Ulykker med
gående - syklende

ja 2 3 Generell ulykkesrisiko
ved økning av gående
og syklende inn og ut
fra planområdet.

44. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

ja 1 3 Økt trafikk i området
pga. anleggsarbeidet.
Generell ulykkesrisiko
ved anleggs-
gjennomføring.

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
45. Fare for
terror/sabotasje

ja 1 4 Skolebygg er i seg selv
terrormål. Utfallet kan
være fatalt, men
sannsynligheten for at
det skal skje er svært
lav.

46. Regulerte
vannmagasin med

nei
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usikker is /varierende
vannstand

47. Fallfare ved
naturlige
terrengformasjoner
samt gruver, sjakter
og lignende

nei

48.
Overvannshåndtering/
klimatilpasning

ja 1 1 Overvannshåndtering
ivaretas i
detaljreguleringen. I og
med at bygget har
omtrent samme
fotavtrykk som dagens
bygg, vil det ikke
forventes vesentlig
endring av overvann jf.
dagens situasjon. Det vil
bli tatt hensyn til
framtidig klimaendring
og økt nedbør.

48. Andre forhold nei


