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1 Sammendrag
Med planforslaget vil arealbruken for store deler av planområdet bli videreført.
Områder rundt nedfartene i skianlegget og ned mot bebyggelsen mot sentrum blir
regulert til bebyggelsesformål. Planen legger opp til en økt tilgjengelighet og tilgang
til fjellet. Gjennom planprosessen har planområdet fått en grundig gjennomgang og
vurdering av arealbruken.

1.2 Endringer etter innlevering av plan til kommunen
Parallelt med områdeplanprosessen har det blitt jobbet med detaljering av noen
deler av planen (senterområdet, boligområdene, hytteområde mot vest og et område
for fritids- og turistformål). Etter at planen ble levert kommunen, har behandlingen
blitt satt på hold, og detaljeringene jobbet inn som en del av områdeplanen. Sweco
as og Dbc as har utført detaljeringene.
Som følge av detaljeringen har plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene blitt
omarbeidet. Endringen og omarbeidingene er i samsvar med oppstartsvarselet.
Planen har også endret navn fra områdereguleringsplan for Narvikfjellet til
områdereguleringsplan for Fagernesfjellet.

konsekvensutredning (KU) for Fagernesfjellet. Narvikgåren AS har engasjert DBC
arkitektur AS til å utføre denne jobben.
Den 25.04.2012 hadde konsulent og oppdragsgiver oppstartsmøte med Narvik
kommune. I møtet presentert Narvikgården ideer og planer for området. Kommunen
orienterte om planstatus, vedtekter og retningslinjer. I tillegg ble det diskutert
hvilke tema som vil være aktuelle å utrede gjennom planarbeidet.

2.1 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Bystyret i Narvik kommune har vedtatt å gi tilskudd til Narvikgården AS for å
utarbeide områdeplan med KU for Fagernesfjellet. Narvikgåren AS har engasjert DBC
arkitektur AS til å utføre denne jobben.
Planen vil omfatte eiendommene med gnr/bnr/fnr:
40/1327/4 - 40/1327/1 - 40/926/2 - 40/1327/2 - 40/1/3 - 40/876/1 - 40/1328/1 40/881/2 - 40/772 - 40/800 - 40/876/3 - 41/379 - 40/1328 - 40/1327 - 40/1368 40/1355 - 40/876 - 40/881 - 40/879 -40/926 - 40/882- 40/836 - 40/896 - 40/961 40/837 - 40/839 - 40/1351 - 40/1327/3 - 40/881/1

2.2 Tidligere vedtak i saken

I forbindelse med politisk behandling av planen har man gjort noen endringer i
planbeskrivelse, plankart og bestemmelser til planen. Endringene går i hovedsak ut
på forhold rundt reindrift i området, omfanget av fritidsboliger, avklaringer rundt
veier i området og kommunaltekniske anlegg

I forbindelse med oppstartvarsel for områdeplanen ble det sendt ut planprogram.
Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og
vil ligge til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringsplan for
Fagernesfjellet. Planprogrammet lå ute på høring i 6 uker før det sammen med
merknaden til planprogrammet og en vurdering av disse ble sendt inn til kommune
for behandling. Vedtak av planprogrammet ble gjort i bystyret 28.10.2013, sak
091/13.

I tillegg har planen endret navn fra områdereguleringsplan for Narvikfjellet til
Områdeplan for Fagernesfjellet. Det vil derfor i planbeskrivelsen og andre
dokumenter tilknyttet områdeplanen forekomme bruk av begge navnene.

2.3 Utbyggingsavtaler

1.3 Endringer etter offentlig ettersyn ved
førstegangsbehandling

2 Bakgrunn
Narvik kommune har vedtatt ny kommunedelplan for Narvikhalvøya. I denne er deler
av arealet innenfor planområdet avsatt til idrettsanlegg. Bystyret i Narvik kommune
har videre vedtatt å gi tilskudd til Narvikgården AS for å utarbeide områdeplan med

Det har blitt varslet om arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale i forbindelse
med varsel om oppstart. Denne prosessen er ikke avsluttet.

2.4 Krav om konsekvensutredning?
I oppstartsmøte med kommunen 25.04.2012 var konsekvensutredning et tema.
Forslag til områderegulering blir omfattet av FOR 2009-06-26 nr 855: Forskrift om
konsekvensutredninger.
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•

I kapittel II §2 «Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften»
står det som punkt d) Områdereguleringer som innebærer utlegging av nye
områder til utbyggingsformål.

•

I kapittel II § 3 «Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften § 4» står
det som punkt b) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II.
Planen vil bli omfanget av punkt 4 i vedlegg II. Hoppbakker, alpinanlegg og
tilknyttede anlegg.

Gjennom planprogrammet er det sett opp tema for konsekvensutredningen. De
punktene som ligger til grunn i planprogrammet bli omtalt og vurdert som en del av
planbeskrivelsens punkt 6.
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3 Planprosessen

Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

94/1

NVE Region Nord
Tromsø Museum
Narvik Slalåmklubb
Statens Vegvesen

Pb 394
Universitetsmuseet
Postboks 45
Region Nord, Postboks
1403
Postboks 4350
Postboks 627
Postboks 767
Postboks 314

8505 NARVIK
9037 TROMSØ
8501 NARVIK
8002 BODØ

Skistua 25
Slalåmveien 17
Slalåmveien 15
Slalåmveien 13
Slalåmveien 11

8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

Slalåmveien 9
Slalåmveien 7
Slalåmveien 5
Malmveien 113

8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8500 NARVIK
8515 NARVIK

Boks 238
Postboks 796

8503 NARVIK
8510 NARVIK

Postboks 167
Skogstjernebakken 9

8515 NARVIK
8503 NARVIK
8515 NARVIK

Reinroseveien 1/1A

8515 NARVIK

Reinroseveien 3
Reinroseveien 5

8515 NARVIK
8515 NARVIK

Reinroseveien 7
Reinroseveien 15

8515 NARVIK
8515 NARVIK

Reinroseveien 21

8515 NARVIK

Reinroseveien 17

8515 NARVIK

3.1 Varsel om oppstart og planprogram
Områdeplan for Fagernesfjellet blir omfattet av forskrift for konsekvensutredning. I
forkant av oppstartsvarselet har det blitt utarbeidet et planprogram, som i grove
trekk gjør rede for planprosess, omfang og utredningsbehov. Varsel om oppstart av
planarbeid ble sendt ut til lokale og regionale høringsinstanser, samt berørte parter
den 28.02.2013, med frist til 15.04.2013 for å komme med innspill til planarbeidet og
planprogrammet. Varselet er sendt til personer og instansene som er sett opp i
skjemaene nedenfor.

Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

Nordland
Fylkeskommune

Næring- og
samferdselsavd.,
Prinsensgt. 100
Kulturavdelingen,
Prinsensgt. 100
Kommunal- og
beredskapsavd.,
Moloveien 10
Miljøvernavd.,
Moloveien 10
Veg og Park
Areal og byggesak

8048 BODØ

Nordland
Fylkeskommune
Fylkesmannen i
Nordland
Fylkesmannen i
Nordland
Narvik kommune
Narvik kommune
Narvik VAR KF
Sametinget

8048 BODØ
8002 BODØ
8002 BODØ

Ungdomsrådet i Narvik
Eldrerådet i Narvik
Barnas talsperson v/
Trond Millerjord
Kommunalt råd for
funksjonshemmede
Naturvernforbundet i
Narvik
Narvik Energinett AS
Kystverket, 4. distrikt

Narvik Rådhus
Narvik Rådhus
Narvik Rådhus

8512 NARVIK
8512 NARVIK
8512 NARVIK
9730
KARASJOK
8512 NARVIK
8512 NARVIK
8512 NARVIK

Narvik Rådhus

8512 NARVIK

Pb 315

8504 NARVIK

Pb 55
Pb 23

Reindriftsforvaltningen
i Troms

Pb 1183

8501 NARVIK
8309
KABELVÅG
9326
BARDUFOSS

Àvjovàrgeaidnu 50

41/1
41/219
41/449
38/1, 40/2,
40/1235
40/1052
40/1067
40/1066
40/1065
40/1064
40/1063
40/1062
40/1061
40/975
40/839
40/896
40/879
40/843
41/237
40/1250
40/1140
40/1119
40/1118
40/1121
40/1109
40/1117
40/1108/0/1

Jernbaneverket
Narvik Havn KF
Fagernes Boligbygg AS
LKAB Norge AS
Narvik Energiverk
Geir August Hansen
Per Helge Sivertsen
Odd Per Johnsen
Anny J. og Vidar O.
Borge
Vera Lindberg
Anne S. Haraldsen
Per Levi Pedersen
Bygg Team AS
Eirin M. Olsen / Nils K.
Westrheim
Harald Andersen
Grand Royal Eiendom
AS
Marie Stene
Nordlandsbanken ASA
Trude R. Bertnes /
Børge Soleng
Ingunn B. / Hans E.
Remlo
Sari J. Lindgren
Melissa Holm / Frode
Bratsberg
Wenche Tornlund
Merete J. / Kjell A.
Rondestvedt
Wenche H. / Lars N.
Andersen
Per-Kristian Johansen

2308 HAMAR
8508 NARVIK
8509 NARVIK
8504 NARVIK
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Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

40/1108/0/3

Ellen Dorthea Kvitvær
/ Jon Sommerseth
Hjalmar E. Larssen
Kjersti I. Lunde / JanArne Pettersen
Terje Bjørn Johansen
Trude Johnsen / Per
Inge Lyngvær
Kjell Christian Krane
Anleggsteknikk AS
Narvik
Hugo Hildal-Johansen
Ina Fjellaksel / Ove
Johnny Laupstad
Solveig / Werner H.
Otten
Emil D. Antonsen
Marit S. / Einar Sund
Eva G. Nilsen / Ben K.
Myklevold
Kjell Larsen
Oddvar K. Botnmark
Olaf J. Ursin
Sidsel Naustvoll /
Bjørn A. Marthinussen
Sigurd E. Jørgensen
Lisbeth R. Johansen
Øystein Johansen
Alf J. Kristiansen
Hans E. Ursin
Arvid B. Schultz
Bjørn Halvorsen
Narvik Sportell
Eiendom KS
Ellen S. / Lars H.
Opshaug
Andrikken Eiendom AS
Hilde D. Johansen
Åse Arnang
Gerd N. Nordgård
Steinar Ursin

Reinroseveien 17

8515 NARVIK

Stasjonsveien 50
Reinroseveien 9

8515 NARVIK
8515 NARVIK

40/791
40/773

Hareveien 6
Elgveien 2

8515 NARVIK
8515 NARVIK

Mårveien 1

8515 NARVIK

Reinroseveien 11
Reinroseveien 13

8515 NARVIK
8515 NARVIK

Reinroseveien 19

8515 NARVIK
8500 NARVIK

Harald K. Stokland
Tove L. Andersen /
Edgar A. Waage
Hege M. / Glenn A.
Sjåfjell
Tone H. Evenstad
Alf I. Nøstdahl
Fredrik A. Johansen
HADDOCK AS

Elgveien 1
Fosseveien 6
Fosseveien 4
Misværveien 10

Skogstjernbakken 3
Skogstjernbakken 1

8515 NARVIK
8515 NARVIK

Skogstjernbakken 12

8515 NARVIK

Beverveien 2
Beverveien 4
Reinveien 14

8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

Reinveien 12
Reinveien 10
Reinveien 8
Reinveien 6

8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

Postboks 287
Reinveien 2
Pb 63 Sentrum
Reinveien 34
Reinveien 32
Reinveien 36
Reinveien 30
Reinveien 28
Reinveien 26
Beverveien 18
Beverveien 16

Reinveien 4
Reinveien 5
Virak-E6 59
Reinveien 7
Reinveien 9
Hareveien 8
Hareveien 10
Skistua 6

8515 NARVIK
8515 NARVIK
8520 ANKENES
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

Tøtta 2 Borettslag
Einar J. Karlsen
Statskog SF
Arne Nilsen
Anton E. Jensen
Rune Nilsen
Oddveig A H Sneve
Astrid Olderøy
Knut I.F. Simonsen
Henrik N. Vårem
Anne M. Millejord /
Trond Mikaelsen
Terje Ivar Ingebrigtsen
Inger Almli
Karl Johan Iversen
Finn Aimar Simonsen
Einar Sund

8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8312
HENNINGSVÆR
8504 NARVIK
8515 NARVIK
7801 NAMSOS
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

Beverveien 14
Beverveien 12
Beverveien 10
Beverveien 8
Beverveien 6

8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

Reinveien 1

8515 NARVIK

Rådhusgaten 23
Mårveien 2
Reinveien 3
Hareveien 2
Hareveien 4

0158 OSLO
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

40/1108/0/2
40/1107
40/1106
40/1105
40/1104
40/1101
40/1247
40/1246
41/238
40/813
40/814
40/801
40/812
40/811
40/810
40/809
40/807
40/797
40/797
40/796
40/795, 794
40/790
40/789
40/1110
40/1051,
799
40/972
40/800
40/798
40/793
40/792

40/772
40/757
40/752
40/751
40/650
40/649
40/808
88/1
40/968
40/963
40/950
40/824
40/823
40/822
40/821
40/820
40/819
40/818
40/817
40/816
40/815
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Ettersendt varsel
Etter innspill fra eier av gnr 40 bnr 1029 til Narvikgården AS viste det seg at eiere
langsmed Langrennsveien, Elgveien og Reinroseveien ikke var medtatt i opprinnelig
oppstartsvarsel da de ikke lå inne i nabolisten. Denne feilen ble rettet opp ved at
følgende grunneiere ble varslet i eget brev datert 30.06.15.:

40/758
40/759
40/988
40/1023
40/1023
40/1023
40/1023
40/1023
40/1023
40/1027
40/1028
40/1029
40/1030
40/1102

Hans Morten og Line
Dalhaug
Gerd Lill Finjord
Utforveien Borettslag
Christin Andreassen
Halvard Eilertsen
Kyrre og Samang
Johannessen
Andrè og Laila
Christensen
Johanna Skog og Sturla
Winter
Preben og Christine
Bussoli
Kolbjørn og Elisabeth
Ramstad
Are Johnsen
Svein-Arild Franzen og
Elisabeth Pedersen
Dag Arne og
Suchitrarat Wensel
Bente Evensen og Geir
Soleng

Elgveien 3

8515 NARVIK

Elgveien 5
Pb 287
Langrennsveien 2
Langrennsveien 4
Langrennsveien 6

8515 NARVIK
8504 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK
8515 NARVIK

Langrennsveien 8

8515 NARVIK

Langrennsveien 10

8515 NARVIK

Langrennsveien 12

8515 NARVIK

Langrennsveien 16

8515 NARVIK

Langrennsveien 18
Langrennsveien 20

8515 NARVIK
8515 NARVIK

Langrennsveien 22

8515 NARVIK

Reinroseveien 2

8515 NARVIK

Grunneierne mottok også kopi av opprinnelig oppstartsvarsel. Eiendommer eid av
Narvikgården AS ble ikke varslet fordi dette er selskapet som utarbeider
Områdeplanen. Frist for innspill til varslet ble satt til 31.07.2015. Det kom inn en
felles merkand fra Svein-Arild Franzen, Kolbjørn Ramstad, Dag Arne Wensel og Are
Johnsen den 30.07.15. Dette er omtalt i kapitell 8.1, Merknader, og vedlagt
oversendelse 09.08.15 etter vår saksbehandling. Merknaden er også sendt med kopi
til Narvik kommune den 30.07.15.
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3.2 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, planprogram

Det er løpende kontakt med Planmyndighet i Narvik kommune.

Organisering av prosjektet er som følger:

I forbindelse med at områdeplanen skal legges ut på offentlig ettersyn vil det bli
arrangert et informasjonsmøte for Narviks befolkning og andre som har interesse av
planen.

Styringsgruppe
Prosjektleder
Arbeidsgruppe
vinter

Arbeidsgruppe
sommer

Arbeidsgruppe
planlegging

forbindelse med tema som trafikk og skredfare. I fremtiden vil barnas talsperson i
Narvik, NOT og Ofoten Friluftsråd og lokallaget til Handikapforbundet bli tatt med i
arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppe
reiseliv

Arbeidsgruppe
økonomi

Arbeidsgrupp
e PR/info

Prosjektet er delt opp i ulike arbeidsgrupper som i sum involverer ca. 60 engasjerte
personer i Narvik.
Mange mennesker er engasjert i arbeidet, med flere møter i arbeidsgruppene som
ser blant annet på vinter- og sommeraktiviteter. Arbeidet til gruppene har vært med
på å danne grunnlaget for kommunikasjonen med DBC Arkitektur AS og International
Alpine Design som utarbeider reguleringsforslaget for fjellet.
Prosjektet så langt
Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Preben N. Bussoli (leder), Tore
Nysæter, Rune Edvardsen, Stein Laksaa, Lars Skjønnås og Stein Trygve Bergland.
Prosjektleder er Erik D. Plener.
Prosjektleder har vært aktiv i forhold til diskusjoner rundt innholdet som skal være i
det etablerte selskapet Narvik Reiselivsutvikling AS. Selskapet er etablert av Forte
Narvik og Narvikgården. Selskapet har som formål å få på plass en satsning innen
reiseliv i Narvik, med blant annet flere cruiseanløp. Forutsetningen for å få dette til,
er at Narvik har bedre tilbud på land, enn det man har i dag. De to viktigste lokale
tilbudene er Narvikfjellet og Ofotbanen. Det vil fremover være svært viktig at
utviklingsarbeidet i fjellet ikke stopper opp, men fortsetter som planlagt. Det er
positivt at det skjer flere parallelle prosesser i sammenheng med vårt arbeid, som
begge har som mål å få på plass lønnsom og bærekraftig utvikling i regionen.
Planarbeidet vil være et samarbeid mellom Narvikgården AS og Narvik kommune. I
tillegg vil statlige instanser som Statens vegvesen og NVE være viktige aktører i
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4 Planstatus og rammebetingelser

•

4.1 Overordnede planer:
•
Fylkeskommunale planer :
•
•
•
•
•

Fylkesdelplan for Nordland 2013-2025
Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011-2020
Regional plan om vindkraft i Nordland 2009-2021
Forvaltningsplan for vannregion Nordland for planperioden 2010 – 2015
Regional plan om små vannkraftverk i Nordland 2012-2025

Kommunedelplan for Narvikhalvøya fra 2011: Området innenfor plangrensen
er regulert til blant annet; Idrettsanlegg, LNFR spredt fritidsbebyggelse,
boligbebyggelse og næringsbebyggelse. For området ligger det en
hensynssone for felles planlegging, i tillegg ligger det hensynssoner i
forbindelse med ras og høyspenningsanlegg.
Kommuneplanenes arealdel 2005-2017: Området innenfor plangrensen er
regulert til idretts/friområde og friluftsområde. Det ligger i tillegg område
med restriksjoner for nedslagsfelt for drikkevann.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner:

•

Reguleringsplan for Fagernesfjellet, vedtatt 17.03.2005. Planområdet er
regulert til flere formål, men i hovedsak spesialområde.

•
•

Mindre vesentlig reguleringsendring. Skistua felt G, vedtatt 13.03.2003.

•

Gamle Bybasseng, vedtatt 07.01.1999

Reguleringsplan for Studentboliger i Fjellheimområdet, Skistua,
Studentskipnaden i Narvik, vedtatt 20.02.1990
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4.3 Tilgrensende planer
•

Skistua terrasse, vedtatt 17.12.2009

•

Bebyggelsesplan med tomteinndeling, Skistua III, Fjellheim, Felt C, vedtatt
18.09.1995

•

Bebyggelsesplan SSIN Stud-Bo nord prosjektet. Tomt 2, Skistua Narvik,
Vedtatt 04.11.1993

•

Del av øvre basseng, Skistua, vedtatt 11.11.1993

•

Fossveien boligfelt, vedtatt 25.04.2013

4.4 Temaplaner
•
•
•
•

Parkeringsvedtekter
Kommunedelplan for klima og energi (vedtatt 27.08.2009)
Kartlegging og verdsetting av kommunenes friluftsområder (pågående
arbeid)
Temaplan for sammenhengende sykkelvegnett i Narvik

•

Temaplan for trafikksikkerhet 2010 – 2013

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
•
•
•
•
•

Klima og energiplanlegging
Samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93
Om barn og planlegging T-2/08
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T -1497
Den europeiske landskapskonvensjonen
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5 Planområdet
5.1 Beliggenhet og avgrensing

5.2 Stedets karakter
Planområdet ligger i en nord- til nordvestvendt helling, med relativ bratt oppstigning
fra de laveste områdene i sør til de høyeste områdene i nord. Dette gjør at store
deler av planområdet ligger fritt med god utsikt mot både fjell og fjord.
Planens stor utstrekning gjør at området preges av ulike karakterer. Den sørlige
delen av område ligger høyest over havet og består mest av snaufjell med bratte
skrenter og mye stein og ur. Skianlegget med heiser og nedfarter starter på ca. 1000
moh. og strekke seg fra snaufjellet gjennom et belte av småskog ned mot
sentrumskjernen lengst nord i planområdet. Inn mot planområdet avgrensning mot
nord ligger et ”belte” av eneboliger.

5.3 Arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området brukt til skianlegg med tilhørende funksjoner, friluftsaktiviteter og
lignende. Skianlegget inkluderer 15 nedfarter, aktivitetspark, barneskitrekk,
lysløyper, sykkelløyper, turstier, fjellrestaurant og aktiviteter som paragliding.
Innenfor planområdet ligger det også noen spredte enkelthytter og eneboliger.

• Beliggenhet: Planområdet ligger på nordvest siden av Fagernesfjellet, mellom
bykjernen og toppen av fjellet. Området som skal reguleres grenser mot bebyggelse i
nedre del og høyfjell i øvre del. I dag blir området brukt til skianlegg med tilhørende
funksjoner, friluftsaktiviteter og lignende. Heisene i anlegget går opp til 1003 moh.
og høyeste punkt er på 1272 moh. Nedstigning et totalt på 950 høydemeter fra
øverste heis

• Avgrensning og størrelse på planområdet: Planområdet er på ca. 3980 daa.
Taraldsvikelva avgrenser planområdet mot nordøst. Bebyggelse og vei mot vannverk
skaper avgrening mot nord vest. Grensen i den sørøstre delen av planen er lagt
sammen med eiendomsgrensen, og mot sørvest er avgrensingen lagt sammen med
avgrensing av reguleringsplan for Fagernesfjellet. Avgrensing av planområdet er vist i
figuren til venstre.
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Bildet er tatt oppe i alpinanlegget og viser nedfarter med byen og fjorden i bakgrunn
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6 Konsekvensutredning (KU)
6.1 Planprogrammet
Vedtak av planprogrammet ble gjort i bystyret 28.10.2013, sak 091/13.

6.1.1 Metode
Nytt planforslag vil bli målt mot et såkalt 0-alternativ. Det defineres som dagens
situasjon, altså der ingen regulering eller utbygging av fjellet vil finne sted.
For hvert av punktene som skal utredes vil det bli gjort en vurdering. Gradering av
konsekvensene vil bli gjort slik: ---, --, -, 0, +, ++, +++, og samlet som eget punkt
6.17 som en oppsummering av KU.

6.1.2 Tematiske utredninger
I planprogrammet er det fastsatt hvilke temaer som skal utredes. I følgende er det
lagt opp til en struktur med utgangspunkt i hvert tema.
1.
2.
3.

Bakgrunn/metode: Kapittelet sier noe om hvilket datagrunnlag som er
nyttet og hvilke måte det er brukt.
Dagens situasjon: Beskriver dagens status for temaet innen for planområdet
Konsekvens og avbøtende tiltak: Beskriver hvilke konsekvens planframlegget
vil ha for angitt tema.

Utredningstemaer som er angitt i planprogrammet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Landskap og estetikk
Naturens mangfold
Verneinteresser
Friluftsinteresser
Samisk natur- og kulturgrunnlag
Barn og unges interesser
Universell tilgjengelighet (UU)
Bærekraft
Trafikkforhold
Teknisk infrastruktur
Overvann
Støy
Forurensing
Skredfare
Risiko- og sårbarhet (ROS)

6.2 Landskap og estetikk
Bakgrunn/metode:
Det er utarbeidet en analyse om temaet landskap og estetikk i forbindelse med
regulering av Narvikfjellet. I denne blir det gjort en vurdering av konsekvensene
rundt landskap og estetikk ved en utbygging av fjellet.
Landskapet beskrives med utgangspunkt i nasjonalt referansesystem for landskap. De
karakteristiske egenskapene for planområdet og de større landskapsformene rundt
dette framheves og utdypes. Deretter fastsettes verdien til delområder innenfor
eller i tilknytning til planområdet hvor det vurderes som viktig å fastsette omfanget
av det planlagte tiltak. Til dette brukes kriteriene for verdifastsetting og
omfangsvurdering i Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser. Til slutt
vurderes konsekvensen i samsvar med skalaen gitt i fastsatt planprogram og
konsekvensviften, samt definisjoner og avgrensninger av tema landskapsbilde, i
handbok 140.
Punktene nedenfor er et sammenstilling av rapport datert 06.08.2014
Dagens situasjon:
Området rundt Narvik er dominert av de to viktigste landskapsregionene i Nordland,
landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms og 36 Høgfjellet i Nordland og
Troms. Hovedelementene i disse landskapsregionene i dette området beskrives slik:
Planområdet ligger innerst Ofotfjorden, i en bratt helling over landtungen hvor
Narvik ligger. Slike smale strandflater danner sammen med fjortrauet nedenfor og
den bratte fjellsiden opp til Fagerfjellet det karakteristiske landskapet i indre
Ofotfjorden. Dette er en av de lange fjordene i regionen. Fjellmassivene i regionen
er gjerne avrundete og høye. Her innerst i Ofotfjorden, går de over i tinder med en
dominerende høgalpine trekk, hjemmehørende i region 36.
Fagerfjellet inngår i Narvikdekkekomplekset som består av granat-toglimmergneisser
og lag med glimmerskifre/glimmergneiser, sulfidrike, rustvitrende, med linser og
andre bergarter.
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Det er ikke lange vassdrag i planområdet. De største elvene fra Fagernesfjellet ligger
på nordsiden i Tøttadalen og Taraldsvikeelva fra Mølnhola. Ellers er flere tidvis strie
smeltevannsbekker og elver et betydelig element i den bratte fjellsiden rundt
Fagernesfjellet. Men den er likevel ikke bratt nok til at det finnes markante fossefall
her, slik som andre steder i disse to regionene.
I øverste del av planområdet finnes et antenneanlegg som eksempel på den type
bebyggelse som finnes i den ellers lite eller ikke bebygde region 36. Nederst ved
fjorden og oppover lia til planområdets begynnelse ligger Narvik. Byen er et
bindeledd mellom fjorden og innlandet, noe som særlig vises med den
karakteristiske Ofotbanen som med sin malmtransport følger fjorden til Rombak og
videre inn til Kiruna i Sverige. Mye av bebyggelsen er gjerne arkitekttegnede og
prefabrikkerte typehus oppført etter krigen.

Verdifastsetting
Det forutsettes at skillet mellom områder der naturlandskapet dominerer og områder
i by og tettbygde strøk, går i plangrensen mellom bybebyggelsen og det eksisterende
alpinanlegget. Begrunnelsen for at områdetypen «spredtbygde strøk» ikke benyttes,
er for å framheve skillet mellom bylandskapet og naturlandskapet der alpinanlegget
er lokalisert. Selv om det finnes bygninger som inngår i alpinanlegget, vurderes dette
som bygninger i et område der naturlandskapet dominerer mer enn «spredtbygde
strøk», som vanligvis assosieres med bygder eller landbruksområder.
Verdien for byområdet vurderes som middels stor, men det vil være områder med
stor verdi for eksempel knyttet til kulturhistoriske minner eller Narvik som en av
brente steders regulering. Videre vil det være områder med liten verdi fordi
områdene har dårligere visuelle kvaliteter enn områdene rundt. De øvre byområdene
opp til plangrensen vurderes å ha middels til liten verdi fordi totalinntrykket fra
bebyggelsen er noe redusert sammenlignet med den øvrige bybebyggelsen.

Figuren viser landskapsregionene 32 og 36 og utbredelsen av disse.

Fjellsiden i Fagerfjellet hvor alpinanlegget ligger, har i utgangspunktet vanlige,
visuelle kvaliteter for regionen. Men siden alpinanlegget med sine løyper og skitrekk
har markant eksponering i et karaktersterkt landskap, vurderes denne delen av
planområdet å ha reduserte visuelle kvaliteter. Det tilsier liten visuell verdi i de
delene av landskapet hvor alpinanlegget ligger. Også TV-tårnet Linken vurderes å ha
reduserte visuelle kvaliteter i dette karaktersterke landskapet. Det begrunnes med
at tårnet kunne vært gitt en utforming som ville gjort det til et visuelt landemerke
også ut over dets størrelse og lokalisering. Områder som blir liggende mellom
arealene med disse (eksisterende) inngrepene, har middels til liten visuell verdi.
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Konsekvens og avbøtende tiltak:

Noen tiltak har blitt tatt ut undervegs. For at den innbyrdes sammenhengen mellom
tiltaksbeskrivelsen og ulike dokumenter skal bevares, er nummereringen beholdt.
Dette har medført at tiltaksnummer 5-8 ikke benyttes
NR
1
2

Formål
BFT 7
BFR 10,
BKB-B/FR 3

3
4

BFR 19-21
BFR 17-18,
22-23
BKB B/FR
1-2, B11

8

Figuren viser visuell verdi landskapsbilde sammen med planlagte tiltak/arealbruk i svart
skravur
Usikkerhet
Den største usikkerheten i utredningen knyttes til beskrivelsen av tiltakene og da
særlig utnyttingen i antall enheter. Denne bygger på forutsetninger som kan tenkes
løst på andre måter enn de som beskrives her. Den innbyrdes, relative beskrivelsen
av tiltakets omfang, bør derimot falle ut noenlunde likt gitt samme forhold på
utnyttelse i de ulike byggeområdene.
Til grunn for utnyttingen i utredningen, legges en skjønnsmessig vurdering av de
enkelte områdene gjort som et grunnlag i energiutredningen. I analysen blir
utbyggingsareal innenfor planområdet delt inn i områder, vist som nummer i tabellen
under. I kolonnen ”formål” vises det hvilke formål som inngår i hvert av områdene.

9

BFT 5-6

10
11
12

BFR 11-12
BFR 13-16
B6-10

13

BFT 2-4

14
15

BFR 6-9
H190_1

16

Verdi
Liten (-)
Liten til
middels verdi (/--)
Liten (-)
Liten (-)

Omfang
--/---

Konsekvens
Liten negativ (-)
Liten til middels negativ (-/--)

-/---

Liten negativ (-)
Liten negativ (-)

Liten til
middels verdi (/--)
Liten til
middels verdi (/--)
Liten (-)
Liten (-)
Liten til
middels verdi (/--)
Liten til
middels verdi (/--)
Liten (-)
Liten til
middels verdi (/--)
Liten (-)

--/---

Liten til middels negativ (-/--)

--

Liten til middels negativ (-/--)

-/--/--

Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Middels negativ (--)

--

Liten til middels negativ (-/--)

0/-/--

Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Middels negativ (--)

B1, B3,
-/-Liten negativ (-)
BFT1
17
B4-5, BKB
Liten til
--Liten til middels negativ (-/--)
B/FR 4,
middels verdi (BFR 1-2
/--)
18
BFR 3-4
Middels (--)
-/-Middels negativ (--)
19
BFR 5
Middels (--)
--/--Middels negativ (--)
Tabell 1. Sammenstilling av tiltakets konsekvens for landskapsbilde

Avbøtende tiltak
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•
•

•
•
•

Det anbefales en bestemmelse som sikrer at de visuelle forholdene ved
utforming av rassikringstiltak vurderes når dette kravet utløses.
Krav om at grøfter skal tilsås, anbefales justert slik at stedegen vegetasjon
tilbakeføres i stedet for at ny matjord tilføres. Det vil dempe virkninger av
at vegetasjonsbildet kan endres som følge av at nye arter tilføres med ny
matjord.
Silhuettvirkning må dokumenteres ved søknad om tiltak eller i
reguleringsplan. Dette gjelder også gondoltraséene.
For å dempe virkningen av en sammenhengende bebyggelse opp hele
fjellsiden, bør det vurderes rekkefølgebestemmelser i BFR 3-5 som gjør at
disse bygges ut sist, når de andre byggeområdene er fullt utnyttet.
Det bør også vurderes et generelt dokumentasjonskrav knyttet til virkningen
av nye adkomstveger da erfaringsmessig det er disse som skaper de mest
negative, vissuelle virkningen ved større utbygging av boliger eller
friluftsboliger i brattere fjellsider, se eksempel fra Myrkdalen, figur 10 i
rapporten

Artsdatabanken:

6.3 Naturens mangfold
Bakgrunn/metode:
Det er stort fokus på bevaring av biologisk mangfold og jordvern. Dette ser man i både
plan- og bygningsloven, jordlova og lov om biologisk mangfold. Vi har i våre
undersøkelser nyttet offentlige register som Miljødirektoratets naturbase, INON
(Inngrepsfrie områder) og Artsdatabanken (rødlistearter).
Etter Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Områdeplanen vil medføre endring
og inngrep i naturmiljøet og vil derfor bli omfattet av prinsippene i
naturmangfoldsloven. Vi har gjort følgende vurderinger:
Dagens situasjon:
Kunnskapsgrunnlaget (§8): Terrenget i det omsøkte området består i hovedsak av
åpne flater, småskog, snaufjell med bratte skrenter og mye stein og ur. Kravet i
naturmangfoldslovens § 8 om at saken i hovedsak skal basere seg på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap anses oppfylt, da vi har sjekket de overforstående registre.

Kartet viser observasjoner innenfor planområdet (kartgrunnlag artsbanken)

I registrene har en innenfor planområdet registeret åtte observasjoner av arter som er
listet i kartet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neslebredmøll
Nuctenea Umbratica
Ringtrost
Lappspurv
Snøveronica
Moselyng
Div. lavarter
Fjellpærlemorvinge

: Sommerfugl, 1 funn, 21.01.2012
: Edderkopp, 1 funn, 08.07.1937
: Fugl, 1 observasjon, 15.06.2002
: Fugl, 1 observasjon, 14.08.2011
: Plante, 1 observasjon, 11.07.2010
: Plante, 1 funn, 16.07.1946
: Plante, 79 funn, 17.08.1968
(Sommerfugl)
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Den norske rødlista har syv kategorier disse er; RE = Lokalt utryddet, CR = Kritisk truet,
EN = Sterkt truet, VU = Sårbar, NT = Nær truet, DD = Mangler data og LC = Livskraftig.
Alle registreringene er kategorisert som LC, dette er arter som ikke er truet i Norge.

INON måler avstand fra tyngre, tekniske inngrep i naturen og beregner inngrepsfrie
soner basert på avstand i luftlinje fra nærmeste inngrep. Inngrepsfrie naturområder
er inndelt i 3 ulike soner basert på avstand til nærmeste inngrep.
•

INON (inngrepsfrie områder):

•
•

Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra tyngre
tekniske inngrep.
Inngrepsfri sone 1: Områder mellom tre og fem kilometer fra tyngre
tekniske inngrep.
Inngrepsfri sone 2: Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske
inngrep.

Det er høyspentledningen som går inn gjennom planområdet fra sør mot nord som er
med å definere INON-området som er vist i kartet. All ny aktivitet innenfor
planområdet vil ikke være med å påvirke INON.
Miljødirektoratets naturbase:

Kartet viser inngrepsfritt område sone 2 med grønn farge og 1km buffer med gul farge
Kartet viser funn av viktig naturområde i kartbasen til miljødirektoratet

Miljødirektoratets naturbase er etablert for å gi beslutningsstøtte til miljøforvaltning
i stat og fylke, til kommuneplanlegging og til annen arealforvaltning. Naturbasen gir
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den offisielle oversikten over verneområder, statlig sikrede friluftslivsområder og
kartlagte områder med utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområder for
prioriterte arter.

forurensning før det når vassdraget. I planforslaget har man derfor regulert inn en
hensynssone langs eleven, det er ikke planlagt ny bebyggelse eller veger innenfor
disse områdene. Hensynssona sikrer også dyr og allmennheten tilgang til elvene.

Naturbase viser data fra flere kilder, blant annet Miljødirektoratet, Artsdatabanken,
Norsk polarinstitutt og Skog og landskap.

I en samlet vurdering av belastningene på de naturtypene som blir bygd ned, har
man kommet fram til at naturtypene ikke er unike for dette stedet og at en
nedbygging ikke vil føre til et tap av biologisk mangfold.

Området avmerket i kart som ligger innenfor plangrensen viser en forekomst av
naturtyper som er vurdert som viktig for det biologiske mangfoldet. Forekomsten er
av typen ”kalkrike områder i fjellet”. Området blir beskrevet som artsrikt og
spennende område med flere uvanlige arter som gulmjelt, fjellkattefot og
dryasarter.
Konsekvens og avbøtende tiltak:
Føre var prinsippet (§9): Hele planområdet har ikke blitt systematisk gjennomgått,
så selv om det finnes registreringer innenfor området betyr ikke det at det ikke kan
finnes mer verdifullt naturmangfold innenfor området.
En gradvis nedbygging av areal er den største trusselen for naturmangfoldet.
Omsøkte område er avsatt til Bebyggelse og anlegg, grønnstruktur og LNFR i
arealdelen av kommuneplan og kommunedelplan for Narvikhalvøya. Gjennom
kommuneplanprosessen har en kunne gjøre en samlet vurdering av arealbruken. Det
er derfor gjort en avveining på at dette området kan tas i bruk til omsøkt formål.
Naturmangfoldloven § 9 anses ivaretatt da kunnskapsgrunnlaget i området er godt.
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§10): Formålet med § 10 er å hindre
gradvis forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter ved
å se summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på dette
naturmangfoldet i sammenheng.
Omsøkt område har i hovedsak vært nyttet til landbruks- og friluftsformål og
aktiviteter knyttet til skianlegget. Omsøkt tiltak og framtidige tiltak vil følgje opp
nåværende arealbruk. I tillegg vil området få en utbygging i sammenheng med
nedfartene.
Forekomst av viktig naturtype avmerket i miljødirektoratets kartbase ligger i et
område av planen som får uendret bruk.
Plangrense mot vest går i elveløp til Taraldsvikelva. Kantvegetasjonen langs vassdrag
har to viktige funksjoner. Å hindre erosjon og å opprettholde ett biologisk mangfold.
Kantsonen mot vassdrag er rikere på arter enn tilgrensende ”vanlig” vegetasjon.
Naturlig kantvegetasjon sikrer elevsidene mot utrasing og binder partikler og

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§11):I planforslaget
finner man ikke tiltak som gir grunnlag for å pålegge tiltakshaver å dekke kostnader
for å avgrense skade på naturmangfoldet. Naturmangfoldloven § 11 vurderes derfor
ikke nærmere.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode (§12): Man har gjennom denne
konsekvensutredningen gjort vurderinger rundt helse , miljø og sikkerhet, og faren
for at hendelser skal oppstå. I bestemmelsene og plankartet er det lagt inn tiltak for
å redusere faren for at hendelsene skal inntreffe, og redusere skadeomfanget ved
hendelser.
En samlet vurdering av området blant annet gjennom kommuneplanen har vist at
dette området har større verdi for samfunnet gjennom økt bruk enn den bruken som
ligger der i dag.
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6.4 Verneinteresser
Bakgrunn/metode:
Utredningen deler verneinteresser inn i tre kategorier; naturverdier, kulturlandskap
og kulturminner. Disse skal ha en lokal, regional eller nasjonal verneverdi, altså
være viktige objekter for tidsforståelsen (kan også være av nyere tid).
Dokumentasjon/uttalelser som ligger til grunn for utredning av temaet er:
•
•
•
•
•

Uttale fra kulturminneforvaltningen
Askeladden
Artsdatabanken
INON (inngrepsfrie naturområder)
Miljødirektoratets naturbase

Dagens situasjon:
Kulturminner: I Kulturminneloven av 1978 er kulturminner definert som alle spor
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter
seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Definisjonen av kulturminner tar ikke
hensyn til alder, vernestatus, utstrekning eller forfatning.
Søk i Askeladden viser ingen automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.
Sametinget ved Arne Håkon Thomassen foretok befaring av planområdet den
17.09.2012. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredede samiske
kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. Arkeolog fra Fylkeskommunen
skulle også deltatt på befaringen av området, men ble forhindret. Fylkeskommunen
har i brev av 04.10.2012 skrevet at ”På bakgrunn av observasjonene og vurderingene
som ble gjort av Sametinget, finner vi det ikke nødvendig å foreta egen
kulturminneregistrering i området”. Norland fylkeskommune har tidligere i
forbindelse med oppstartsvarselet sjekket avgrenset område mot sine arkiver. Så
langt Fylkeskommunen kjenner til vil ikke planene komme i konflikt med
verneverdige kulturminner.
Naturverdier: Med naturverdier menes plante- og dyreliv på land, i vann eller sjø
med betydning for natur- og landskapsopplevelse, friluftsliv etc. For informasjon om
naturverdier innenfor planområdet se punkt 6.3 under avsnittet
”Kunnskapsgrunnlaget §8:”

Kulturlandskapet: Kan defineres som landskap som mennesket gjennom tidene har
påvirket gjennom bruk, bosetting og næringsvirksomhet. For informasjon om dagens
situasjon se punkt 6.3 under avsnittet ”Kunnskapsgrunnlaget §8:”

Konsekvens og avbøtende tiltak:
Kulturminner: Innenfor planområdet er det ikke påvist automatisk fredede
kulturminner. Dersom det fremkommer automatisk fredede kulturminner ved
anleggsarbeidet må arbeidet straks stanses. Det skal sendes melding til Sametinget
/Nordland fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner, §8,
annet ledd.
Naturverdier: For å sikre allmenhetens ferdsel og artsmangfoldet ved Taraldsvikelva
er det lagt inn 100 meter hensynssone. I denne sonen kan det ikke føres opp
bygninger.
Kulturverdier: Området har gjennom århundrer blitt nyttet som beiteområde for
tamrein, og blir fremdeles nyttet til dette. For at denne drifte skal kunne fortsette
er det i plankartet lagt inn en hensynssone for trekklei for reinen. Se for øvrig punkt
6.6 og rapport på reindrift for utdypende informasjon.
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6.5 Friluftsinteresser
Datagrunnlag/metode: Gjennom prosessen med regulering av Narvikfjellet har det
blitt satt sammen arbeidsgrupper for ulike temaer. Disse temaene har blant annet
vært vinteraktiviteter og sommeraktiviteter. Ofoten friluftsråd og sykkelgruppe har
deltatt og kommet med innspill til arbeidet. Ulike sti og sykkelløyper har blitt
avmerket og satt inn i et temakart. Videre har materiale fra kommunen sin kartbase
blitt nyttet sammen med materiale om temaet i Kommunedelplan for Narvikhalvøya.
Dagens situasjon:

I kommunens kartbase for temaet fritid ligger viktige rekreasjons og friluftsområder
avmerket. Innenfor planens avgrensning er det registreringer av parkeringsplasser,
turløyper, turmål og viktige tur- og aktivitetsområder.
Fagernesfjellet blir mye brukt til friluftsformål både sommers- og vinterstid. Stedet
er godt utbygd med heisanlegg som gir stor tilgang til fjellet hele året. Skianlegget
inkluderer 15 nedfarter, aktivitetspark, barneskitrekk, lysløyper.
Hovedaktiviteten vinterstid er knyttet til skikjøring og skigåing. På sommeren er det
turgåing og downhill-sykling som preger aktiviteten. Aktiviteter som paragliding er
heller ikke uvanlig skue.

Kartet viser temaet fritid i kommunes kartbase

I revidert kommunedelplan for Narvikhalvøya er hovedgrepene videreført med å
skape kontakt mellom byen og fjellet og utvikle parker og turveier. Taraldsvikelva
med Elvedalen, sammen med turområdet Jakla og promenade langs Strandveien
danner en nesten sammenhengende og markant grønnkorridor. Sammen med
grøntområder i form av allégater, turveier og parker danner dette byens
overordnede grønnstruktur.

Illustrasjonen viser dagens bruk av området vinterstid, med alpinnedfarter og langrennsløyper
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Illustrasjonen viser innspill fra arbeidsgrupper

Kartet viser turstier og sykkelløyper i området

Konsekvens og avbøtende tiltak:
En utbygging av området vil etter alt å dømme være positivt for friluftsliv og ferdsel
i området. Gjennom å flytte baseområdet for heisanlegget lengre opp vil anlegget bli
mer snøsikkert og gi lenger sesong for heisanlegget. Dette vil gi flere tilgang til
fjellet og økte muligheter til ferdsel på tur oppover og innover fjellet. Lengre og nye
sesonger for heisene vil også gi sykling i terrenget og mulighet for at nye områder
gjøres tilgjengelig for flere.

Store deler av de områdene som er planlagt utbygd er skogkledde og vanskelig
tilgjengelig i dag, nye veier til nye utbyggingsområder vil gjøre turterrenget mer
tilgjengelig. Muligheten for kjøring utenfor opptråkkede løyper i forbindelse med
alpinnedfartene vil således bli noe redusert.
Utbyggingen må ta hensyn til eksisterende utfartsmuligheter og løyper. Dagens stier
og løyper blir endret. Skulle det bli konflikt mellom løype og utbyggingsområder, må
det gjøres en avveining mellom interessene. Om friluftsformålet blir skadelidende
må det finnes erstatningsareal.
Utvidelse av anlegget og bebyggelsen vil føre til økt bruk av området. Dette gir flere
gleden av å være på tur, samtidig som at trengselen blir større.
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6.6 Samisk natur- og kulturgrunnlag
Datagrunnlag/metode:

fjellrestaurant og aktiviteter som for eksempel paragliding. Innenfor planområdet
ligger det også noen spredte enkelthytter og eneboliger. Bildene under viser aktivitet
i Fagernesfjellet.

Konsekvensutredningen er gjennomført av COWI AS. Nedenfor følger en
sammenstilling av fagrapport fra juni 2014.
Hensikten med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvensene
områdereguleringen av Fagernesfjellet har for reindriftsnæringen. Planområdet
berører særverdiområde og minimumsbeite for reindriften. Konsekvensene for disse
skal utredes for å tas hensyn til i planarbeidet.
Utredningen ser på hvilke virkninger områdereguleringen vil ha på utøvelsen av
reindriften i fremtiden, samt redegjøre for andre kjente tiltak innenfor
reinbeitedistriktet. Dette for å gi en samlet oversikt over effekter av planer og
tiltak.
Utredningen er basert på temaveileder “Reindrift og planlegging etter plan og
bygningsloven” utgitt av Klima- og miljødepartementet, “Veileder til
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven” utarbeidet av
Reindriftsforvaltningen i Alta og Statens vegvesens metode for konsekvensanalyser
beskrevet i håndbok 140.
Dagens situasjon:

Vinterbruk av området

Viktige funksjonsområder for reinen deles inn i særverdiområder og minimumsbeiter.
Dette er sentrale områder som reindriften er helt avhengig av for å opprettholde den
nomadiske driftsformen.
Særverdiområder er flyttlei, trekklei, brunstland, kalvingsland, sentrale
luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting.
Beitet deles inn i åtte ulike årstidsbeiter.
Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall, og er et
viktig grunnlag for fastsettelsen av øvre reintall for distriktet.
Reindriftsforvaltningen påpeker i sin veileder at det er viktig å få frem hvilket beite
som er minimumsbeite for distriktet.
Størst betydning for reindriften er skianlegget med heiser og nedfarter som går fra
flere steder. Over skogbeltet er det toppstasjon for to heiser, Fjellheisrestauranten
(656 moh) og Linken/Fagernesfjellet (1003 moh). Skianlegget inkluderer 15
nedfarter, aktivitetspark, barneskitrekk, lysløyper, sykkelløyper, turstier,

Sommerbruk av området. Sykkelstier inntegnet
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Arealbrukskart fra reindriftsnæringen viser at 2/3 av planområdet inngår i Skjomen
reinbeitedistrikt. Vi har vært i kontakt med reindriftsutøverne i Skjomen for å
kartlegge og få innsikt i bruken av området. Det er to siidaer i dette beitedistriktet
som til sammen har 1385 km² beiteareal og et fast reintall på 600 dyr. Skjomen
reinbeitedistrikt har vår-, sommer- og høstbeite i planområdet, samt vinterbeite
nordøst for planområdet. Kartet viser ulike årstidsbeiter som dekker planområder.
Området er vår-, sommer- og høstbeiteområde, hvor de høyereliggende områdene
øst for planområdet er viktige luftingsplasser om sommeren. Der er det snøfonner
som reinen søker for å få ned temperaturen og komme unna parasitter. Nordøst for
planområdet er det vinterbeite
Kalvingslandet ligger godt utenfor planområdet. Reindriftsutøvere bekrefter at
bruken av området er i henhold til informasjon i arealbrukskartet.

Reindriftsnæringen opplever liten konflikt knyttet til aktiviteten i Fagernesfjellet i
dag, så lenge heisen kan stoppes når reinen er i området.
Turfolk er stort sett ikke er noe problem og reineier vi snakket med, mener at reinen
til en viss grad venner seg til folk og trekker seg unna.
Verdiene området har for reindriftsnæringen settes til middels/stor. Rett på utsiden
av planområdet er det vinterbeite som er minimumsbeite for næringen. Det går en
viktig trekklei gjennom planområdet. Trekkleien og nærheten til viktig vinterbeite
gir planområdet middels til stor verdi.

Konsekvens og avbøtende tiltak:
Kritiske faktorer knyttet til særverdiområder og minimumsbeiter er:
•
•
•
•

•

Trekkleien gjennom alpinanlegget vil bli hindret ved utvidelse av anlegget
og bruken av området. Dette vil føre til en barriere for reinen og hindre
naturlig trekk.
Minimumsbeite som er vinterbeite, nordøst i planområdet kan bli påvirket
ved at mer folk kommer inn i området.
Økt ferdsel vil kunne gi stress i flere møter mellom rein og mennesker.
Dersom økt tilgjengelighet fører til mer friluftsaktivitet når reinen er i
området, vil dette ha negativ konsekvens for reindriften.
Når byggingen av småkraftverket et annet sted i beiteområdet er avsluttet
vil aktiviteten gå over i en driftsfase. Virkningen av anleggets effekt på
reinens bruk av området etter ferdigstillelse er usikker, og bør utredes
nærmere med tanke på samlede effekter av tiltak i beiteområdet Skjomen.
Utvidelse av kraftlinje med ny trase og vedlikehold av eksisterende
kraftlinje med sine barriereeffekter som konsekvens for reinen, vil kunne
minimeres ved å holde ungskogen nede.

Samlet sett vil planen kunne gi mindre tilgjengelig beite for reinen og mer stress ved
møte med folk. Gode avtaler om stans av heisanlegg når reinen er på trekk, kan
minske konflikten i trekkleien. En del midlertidige indirekte konsekvenser får
betydning for næringen. De største direkte konsekvensene vil være tap av trekklei og
beiteland. Tiltaket og andre påvirkninger vil ha middels negativ konsekvens for
reindriftsnæringen.
Arealbrukskart fra reindriftsnæringen

DBC AS - Side 25 av 57 – Områdereguleringsplan for Fagernesfjellet – PLANID 2012015
Konsekvens og avbøtende tiltak:
Reindriftens bruk av området varierer mellom år. I perioder på opp til flere år kan et
område brukes før reinen flyttes til et annet område, før den igjen flyttes tilbake
når beitene er gode, eller andre funksjonsområder som kalvingsland, etc. er
optimale for reinen.
I anleggsperioden kan de negative konsekvensene minimaliseres ved at arbeidet
legges til perioder hvor reinen ikke bruker området. Reineier må holdes løpende
orientert om planlagt fremdrift av anleggsvirksomheten. Det må sendes ut varsel om
arbeidet som skal gjøres i god tid, slik at reineier kan planlegge bruken av området i
forhold til anleggsvirksomheten. I god tid betyr ett år.

Gjennom prosessen med arbeidsgruppene har barnas talsmann vært med i
planleggingen av området
Dagens situasjon:
Barnetråkk: Barn og unge får med ”Barnetråkk” en reell mulighet for medvirkning i
utvikling og forbedring av egne omgivelser. Her registrerer barn og unge selv sine
skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker.
Barnetråkk registreringene i Narvik sentrum er utført av elever i 5-8. Klasse gjennom
skoleåret 2010/2011.
Kartet viser plasser som barn oppholder seg om vinteren (blå) og sommeren (grønn),
og veier som oppleves som trygge (blå streker) og utrygge (rød streker).

Trekkleien reinen har gjennom alpintraseen og under eksisterende heistrase må
legges inn i kartgrunnlaget for områdeplanen, slik at dette viktige særverdielementet synliggjøres. For å sikre at dagens gode ordning med at heisen stoppes når
reinen trekker gjennom alpinanlegget, bør det inngås en skriftlig avtale om
regulering av dette som tinglyses.
Kanalisering av ferdselen, som merking av stier, oppheng av topptur-kasser er
eksempler på avbøtende tiltak for å gi reinen mest mulig ro.
Rein på vinterbeite er sårbare for forstyrrelser. Når reinen bruker vinterbeiteområdet, inntil Fagernesfjellet, må det opplyses om reinen behov for ro, slik at
friluftslivet ikke forstyrrer unødvendig.
Planområdet er vår-, sommer- og høstbeite for reinen. Vi kan ikke være sikre på
hvilken effekt den økte aktiviteten vil få for reinen. Effektene kan bli like store som
for villrein, eller de kan bli mindre og reinen kan til en viss grad tilpasse seg økt
ferdsel og aktivitet. Da reinen er var for forstyrrelser bør føre-var prinsippet være
førende for vurdering av konsekvens. En tett dialog med reindriftsnæringen for å
søke etter konstruktive løsninger bør være det førende prinsipp for det videre
arbeidet.

6.7 Barns interesser
Datagrunnlag/metode: 25% av befolkningen er mellom 0 og 18 år. I denne gruppen er
det stor variasjon mellom aldersgrupper, kjønn og individer. Mye av arealet innenfor
planområdet har blitt registrert gjennom ”Barnetråkk”. Barnetråkk er en metode for
medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv
sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker. I
tillegg har hjemmesiden til kommunen blitt nyttet til innhenting av informasjon.

Kartet viser ”Barnetråkk” registrering for deler av arealet innenfor planområdet.
Skolekapasitet: I Narvik kommune er det i skoleåret 2013/2014 9 kommunale
grunnskoler, herav 3 kombinerte skoler (1-10), 2 ungdomsskoler og 4 barneskoler.
Det er SFO ved alle kommunale barneskoler og kombinerte skoler. I Kommunedelplan
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for oppvekst 2012-2025, er det fattet vedtak om nedlegging av Straumsnes skole og
Fagernes skole fra og med skoleåret 2013/2014. Begge skolene blir drevet videre i
privat regi som Montessoriskoler fra høsten 2013.

bygningsloven har satt få eller ingen krav til universell utforming. De eksisterende
byggene innenfor planområdet har derfor svært ulik kvalitet med tanke på universell
utforming.

Barnehagedekning: Narvik kommune har god barnehagedekning. Barnehagetilbudet
består av 10 kommunale, 12 private og 3 familiebarnehager, totalt drøyt
1000 barnehageplasser for barn 0-6 år. Det er et aktivt og nært samarbeid mellom
alle barnehagene. Narvik kommune har hatt og har god kultur for pedagogisk
kompetanseutvikling for alle barnehageansatte,- dette gjelder for kommunalt
tilsatte så vel som privat. Barnehagene har høy kvalitet og gode faglige miljøer. Det
legges vekt på brukertilpasning og service og et nært samarbeid mellom barnehage
og hjem.

Tilkomst til bygninger i skianlegget skjer via bunnstasjon i skianleggets heissystem
eller fra enkle grusveier med svært varierende stigningsforhold. Adkomst til
skianleggets bygninger vil derfor kunne by på problemer for personer med nedsatt
bevegelsesevne.

Konsekvens og avbøtende tiltak:
Barns hverdag blir mer og mer stillesittende. Manglende fysisk aktivitet gir uheldige
konsekvenser for stadig flere barn og unges helse. Vi er skapt for å bevegelse og den
bevegelsesgleden man opplever i barndommen tar en med seg resten av livet.

Konsekvens og avbøtende tiltak:
Plan og bygningsloven stiller krav til universell utforming av bygg, anlegg og
uteområder rettet mot allmenheten. Dvs. Publikums og arbeidsbygg. Boliger blir i
hovedsak ikke regnet som bygg rettet mot allmennheten. TEK 10 setter opp
spesifikke krav som må oppfylles i forbindelse med byggesøknader. Disse kravene vil
sikrer hensynene rundt universell utforming i prosjektene på en god måte.
I områdeplanen er det laget retningslinje til universell utforming i bestemmelsene
punkt 2.13 Tilgjengelighet;

Områdeplanen legger opp til en utvidet bruk av fjellet til sommer- og
vinteraktiviteter. En utbygging av området vil etter alt å dømme være positivt for
barn og unge, og gi dem økt mulighet til å benytte et område som allerede er mye i
bruk. Gjennom å flytte baseområdet for heisanlegget lengre opp vil anlegget bli mer
snøsikkert og gi lenger sesong for heisanlegget. Lengre og nye sesonger for heisene
vil også gi mulighet for at nye områder kan gjøres tilgjengelig for flere.

“For alle deler av planen skal det tilstrebes innpassing av begrepet universell
utforming. Det skal således være allment tilrettelagte forbindelser mellom
hovedinngang(er) og alle plan med inngang til boenheter, til parkeringsetasjer og
ellers til arealer med publikumsrettete funksjoner og daglige arbeidsoppgaver.
Grøntområde skal fungere som likeverdig rekreasjons- og lekeområde for alle
brukere som langt det lar seg gjøre ifht. terrenget’s beskaffenhet. Det skal legges
vekt på universell utforming, dvs. at apparat og anlegg i området skal kunne
benyttes på like vilkår av så mange som mulig.”

6.8 Universell tilgjengelighet (UU)

Bygninger og uteareal innenfor planområdet skal utformes etter de til enhver tid
gjeldende forskrifter som omhandler universell utforming. Planen vil på denne måten
ta opp i seg de endringene lovgiver til en hver tid mener er viktig for tema.

Datagrunnlag/metode:
Hovedmålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltagelse ved å
fjerne eksisterende hindringer og unngå at nye blir etablert. Universell utforming er
utforming av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle, i så stor
utstrekning som mulig.
Dagens situasjon:
Innenfor planområdet ligger det noen spredte bygninger, disse er i hovedsak boliger
og hytter, samt bygninger satt opp i forbindelse med drift- og servicefunksjoner for
skianlegget. Byggene innehar større eller mindre grad av publikumsfunksjoner.
Bygningene samlet sett er satt opp over et lengre tidsrom, der plan- og

Eksisterende byggverk vil ikke bli omfattet av prinsippene rundt universell utforming
med mindre de blir bygget på eller ved en omfattende ombygging.
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6.9 Bærekraft
Datagrunnlag/metode:
Sivilingeniør Kjell Gurigard AS har laget et energinotat over forventet energibehov
for hele utbyggingen av Narvikfjellet. Det blir også skissert forskjellige alternativ til
energiforsyning. Notatet er datert 16.03.2014
Dagens situasjon:
Effektforbruket innenfor planområdet ligger i alpinanlegg og løypenett i form av
heiser, snøkanoner og belysning, i tillegg er det noen spredte bygninger. Disse er i
hovedsak boliger og hytter, samt bygninger satt opp i forbindelse med drift- og
servicefunksjoner for skianlegget.
Narvik kommune har utarbeidet en energi- og klimaplan. Planen har status som
kommunedelplan, og inngår som en del av kommunen satsning på arbeid med energiog klimaspørsmål. Planen skal være et redskap som sikrer en bevisstgjøring rundt
energi- og klimaspørsmål gjennom bland annet arealplanlegging.
I 2011 fikk Statkraft Varme konsesjon for bygging av fjernvarme i Narvik. Statkraft
Varme og Nordkraft har inngått en avtale om et felles selskap som skal bygge, drifte
og eie et fjernvarmeanlegg i Narvik.
Konsesjonen gjelder for etablering av fjernvarmeanlegg basert på skogsvirke som flis
til oppvarming, og vil gi et nytt miljøvennlig energitilbud til bebyggelsen i Narvik
sentrum.
Fjernvarmeanlegget vil bestå av en varmesentral og om lag 9 km med
fjernvarmenett for å distribuere varmen til abonnentene i Narvik. Endelig plassering
av varmesentral og fjernvarmeledningene vil komme som et resultat gjennom
planlegging. De mest aktuelle kundegruppene er næringsliv, offentlige institusjoner
og større boligblokker i området. Eneboliger vil bare unntaksvis være aktuelle for
tilkobling.

Konsekvens og avbøtende tiltak:
En utbygging av området vil føre til en høyere befolkningstetthet som igjen vil føre
til økt energibruk. Det er viktig ved planlegging av stedet at det blir satt fokus på
god plassering og utforming av skianlegg, boliger, fritidsboliger og serviceanlegg.
Hensyn i forhold til bærekraft tilsier at et lavt energiforbruk bør prioriteres.

Både Tek 10 og forventede revisjoner av denne setter krav til at det for bygninger
(unntatt hytter under 150 m2 pr i dag) som hovedsak må varmes opp med annen
energi enn olje og direktevirkende elektrisitet. Energi til varmtvann og
romoppvarming bør i størst mulig grad hentes fra andre kilder enn direktevirkende
el-kraft og fossile brensel. Kilder for å oppfylle dette kan for eksempel være
solfangere, fjernvarme, varmepumper, vedovner. Blir det lagt til rette for vannbåren
lavtemperaturvarme som bæremedium i bygningene står en friere til å velge en
bærekraftig energikilde. Utregning basert på oppgitte tall viser at hele utbyggingen
vil ha ett effektbehov tett oppunder 10 GWh/år.
Utbyggingsområdene med størst tetthet og nærmest sentrum vil kunne koble seg på
fjernvarme anlegget som er under planlegging. For fritidseneheter som blir liggende
utenfor dekningsområdet til fjernvarmesentralen vil det heller være aktuelt å se på
lokale fellesløsninger eller løsninger for hver bygning. Driften av et fjernvarmeanlegg
som bruker biobrensel som energikilde vil ha stor svingning i effektuttaket når det
betjener hytter og ferieleiligheter. Dette grunnet bruksmønsteret til disse enhetene.
I utfartshelger og høytider vil anlegget produsere full effekt, mens i ukedager og
lavsesong vil anlegget ”gå på tomgang”. Dersom en bruker alternative energi
løsninger må disse være miljømessig bedre enn tilknytning til nettet.
Heisanlegg, produksjon av kunstsnø og belysning av alpinnedfarter og løyper krever
mye kraft. Utstyret er elektrisk drevet, og alternative energikilder for disse finnes
ikke. En må ved nyetablering og utskifting av utstyr tilstrebe å anskaffe produkter
med lavt energiforbruk. Det er gode eksempler på styring av effektuttak i
alpinanlegg og å bruke varme fra for eksempel heismaskiner til oppvarming.
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6.10 Trafikkforhold
Datagrunnlag/metode:
SWECO Norge AS har utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med regulering av
Fagernesfjellet. I denne blir det gjort en vurdering av de trafikale konsekvensene
ved en utbygging av fjellet. Punktene nedenfor er et sammenstilling av rapport
datert 13.12.2013
Dagens situasjon:

det enkelte separerte gang- og sykkelveier gjennom deler av eksisterende
bebyggelse.
• Skolevei: I nærheten av planområdet ligger Skistua skole, med klasser fra 1 – 7.
Skolen har adkomst fra Skistua og det er tilrettelagt for tosidig fortau forbi skolen.
Oscarsborg videregående skole ligger i Dronningens gata, nede ved E 6. Skolen ligger
over en kilometer i luftlinje fra planområdet.
Høyskolen i Narvik ligger i nær tilknytting til planområdet. Skolen har adkomst fra
Lodev Langesgate. Gaten har ensidig fortau fram til skolen.
• Trafikkmengde: Iht. Norsk vegdatabank (NVDB) er det en årsdøgntrafikk (ÅDT) på
E6 mellom kryssene Brannbakken til Stasjonsveien på ca. 9700 kjt/døgnet. Av denne
trafikken er det registrert en tungtrafikkandel på 9 %. Tallene er fra 2012. I
Stasjonsveien er det registrert ca. 2000 kjt/døgnet. Tallene er også her fra
registreringer utført i 2012.
Det ligger ikke ÅDT tall inne i NVDB, for de kommunale veiene fra E6 og opp mot
Narvikfjellet.
• Kollektivtilbud: Dagens kollektivtrafikktilbud er noe begrenset til/fra eksisterende
bebyggelse i området. Rute 18-639 betjener området ved å kjøre en runde fra Narvik
rutebilstasjon, rundt i eksisterende bebyggelse og tilbake til rutebilstasjonen. Bussen
går en gang i timen fra 07.15 til 18:30.
• Trafikksikkerhet: Dagens trafikksituasjon viser at de fleste politirapporterte
personskadeulykkene som ligger inn i NVDB (oversikt hentet for perioden 2003 –
2012) inntreffer i kryssene på E6. Alle ulykkene, foruten en (dødsulykke, rød prikk i
Brugata), er ulykker med lette skade. Av de nevnte ulykkene, er myke trafikanter
involvert i 4 av 9 ulykker.

Bildet viser de viktigeste kryssene fra Narvikfjellet og inn på E6 (illustrasjon SWECO Norge AS)

Konsekvens og avbøtende tiltak:

• Veisystem: Hovedatkomsten til planområdet i vest går via Fjellheim / Skistua. Fra
øst vil trafikken gå via Reinveien / Mårveien. Begge trafikkstrømmene møtes i
krysset Skistua x Mårveien. Herfra ledes trafikken til Snorres gate og ned Tøttaveien.
Tøttaveien kobler seg på E6 og ansees som hovedatkomsten til Narvikfjellet. Det er
mulig å kjøre av fra E6 i andre kryss og likevel komme til Narvikfjellet.

I forhold til det trafikale er kommunedelplan E6 Sjømannskirken – Ornes en plan som
vil ha de største konsekvensene for trafikkavvikling i forbindelse med både dagens
eksisterende bebyggelse og en evt. fremtidig utbyggelse. Kommunedelplanen viser et
tunnelalternativ hvor gjennomgangstrafikken ledes utenom Narvik sentrum. En
tunnel som avlaster kryssene E6 x Tøttaveien og E6 x Stasjonsveien vil være positivt
for områdeplan Fagernesfjellet.

• Gang- og sykkelvei: Dagens gang- og sykkeltilbud i tilknytting til planområdet er av
variert standard. Alt fra smale veier uten fortau, til ensidig fortau, delvis ensidig og
tosidig fortau, samt tosidig fortau jo nærmere sentrum en kommer. I tillegg finnes

Som avbøtende tiltak for den økte trafikken som en utbygging av planen påfører det
eksisterende vegnettet, er det satt krav om utbedring av kryss, stenging av
avkjørsler og andre mindre trafikksikkerhetstiltak i planen.
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6.12 Overvann
Datagrunnlag/metode:

6.11 Teknisk infrastruktur
Dagens status:
SWECO Norge AS har utarbeidet en rapport i forbindelse med regulering av
Fagernesfjellet. I denne blir det gjort en vurdering av tiltak for håndtering av økte
overvannsmengder ved en utbygging av fjellet, rapporten sier også noe om teknisk
infrastruktur. Rapport er datert 23.04.2014
Dagen situasjon:
Med utgangspunkt i nyeste versjon av planforslaget(november 2013) har vi forsøkt å
stedfeste den potensielle utbyggingen i fjellet som den nye områdeplanen skal gi
rammer for (se vedlegg 2). Planen legger til rette for en betydelig investering i
senterfunksjoner og overnattingsetablissementer (hotell/hytter/utleiehytter),
heisanlegg osv.

SWECO Norge AS har utarbeidet en rapport i forbindelse med regulering av
Narvikfjellet. I denne blir det gjort en vurdering av tiltak for håndtering av økte
overvannsmengder ved en utbygging av fjellet. Punktene nedenfor er et
sammenstilling av rapport datert 23.04.2014
Dagens situasjon:
Det er spesielt fokus på utfordringene knyttet til overvannshåndtering.
Overvannsnettet fra Oscarsborg og ned til sjøen har store
kapasitetsproblemer. Det er de områdene som i dag har en forsinkende
effekt på avrenningen fra fjellet som nå skal bygges ut. Dette betyr tettere
flater som dermed vil øke hastigheten på avrenningen og øke
overvannsbelastningen.

Fra utbyggingskonseptet har vi hentet følgende
• 25.000 m2 senterfunksjoner/næringsarealer
• 160 boligenheter
• 740 fritidsboliger/utleiehytter
Dette krever igjen en betydelig utbygging av annen infrastruktur som strøm, veger,
vannforsynings-, overvanns- og avløpsanlegg. Første refleksjon er at dette synes som
en urealistisk utbygging, men sett over et perspektiv over flere tiår, bør man ta
høyde for at dette likevel kan skje. Enkelte elementer i infrastrukturen
dimensjoneres for full utbygging fra starten av. Dette gjelder spesielt deler av
overvanns- og avløpsnettet for første byggetrinn, dvs. bygging av infrastruktur for
boligområdet rett ovenfor Skistuafeltet. Denne utbyggingen vil også gi vegatkomst til
det påtenkte senterområdet oppe på sletta rett nedenfor barneskitrekket.
Konsekvens og avbøtende tiltak:
Videre utbygging av vann- og avløpsnettet blir tilpasset hvert enkelt byggetrinn som
ekspanderer oppover i fjellet.
Det må vurderes om det i forbindelse med detaljplaner skal utarbeides en
overordnet vann- og avløpsplan for området.
Illustrasjonen viser planområdet delt inn i avrenningsfelt
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Vi har analysert eksisterende overvannsnett på et overordnet nivå, vurdert
topografien i Fagernesfjellet for å beskrive de enkelte avrenningsfeltene som
avgir overvann til hovednettet. Videre har vi med hjelp av anerkjente
beregningsmodeller og verktøy beregnet overvannsmengdene fra hvert felt og
sett dette opp mot de kapasiteter vi antar hovednettet har.
Med dette som grunnlag har vi kommet fram til flere alternative løsninger på
utfordringene og kostnadsberegnet dem.
Konsekvens og avbøtende tiltak:
Med bakgrunn i denne rapporten vil vi konkludere med at Narvikfjellet AS kan
bygge ut Fagernesfjellet i henhold de de rammer som er gitt i Områdeplan
Fagernesfjellet, uten at man belaster det kommunale overvannsnettet utover den
kapasiteten det har i dag.
Dette er mulig gjennom ett av de avbøtende tiltak som er foreslått, alternativt
1. Ett stort fordrøyningsmagasin ved sletta (9,3 mill.kr. eks mva)
2. Avskjærende kulvert fra pumpehus 2 ved Asbjørnstua og bort til
Taraldsvikelva kombinert med et mindre fordrøyningsmagasin på sletta,
evt. nærmere senterområdet i Områdeplanen (7,5 mill. kr. eks mva))
Vi vil anbefale alternativ 2 – først og fremst ut fra at dette er rimeligere, men også
at det er antatt lettere å drifte enn et stort fordrøyningsmagasin. En forutsetning
for at dette er rimeligere er imidlertid at det samarbeidende
kombinasjonsprosjektet – ny og forsterket vanntilførsel til snøkanonanlegget
motsatt veg fra Taraldsvikelva kraftverk – blir realisert.
Uten tilstrekkelig vannforsyning for å sikre tidlig snølegging, vil man neppe oppnå
en storstilt utbygging av fjellet slik Områdeplanen legger opp til.

6.13 Støy
Datagrunnlag/metode:
SWECO Norge AS har utarbeidet en rapport i forbindelse med regulering av
Fagernesfjellet. I denne blir det gjort vurderinger av tiltak for håndtering av økt støy
ved en utbygging av fjellet. Rapport er datert 15.10.2015
Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag.
Planlagtboligområde er modellert basert på tegninger og perspektivoversikt fra
oppdragsgiver.
Markdempning er satt til 1 (”myk mark") på terreng utenfor vei. Veger er satt til å
være reflekterende (dempning 0). For bygninger er det antatt absorpsjonsfaktor
α=0,21 (tilsvarer et refleksjonstap på 1 dB). Beregningene er utført ved bruk av
Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, med beregningsprogrammet Cadna/A
(versjon 4.4.153).
Som grunnlag for støysonene er det beregnet immisjonspunkter med avstand 5 x 5
meter, i høyde 1,5 meter over terreng. Beregningene inkluderer 2. ordens
refleksjoner.
Dagens situasjon:
I forbindelse med ny områdeplan for Fagernesfjellet har Sweco på oppdrag fra
Narvikfjellet Eiendom ved NN utført konsekvensutredning mht. støy fra vegtrafikk fra
hovedvegen SKV 9 gjennom planlagt bebyggelse. Hensikten med beregningene er å
vise hvordan anbefalte grenseverdier for støy i retningslinjen T-1442 møtes på
utendørs oppholdsarealer og fasader for eksisterende og planlagte boliger.
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Områdeplan Narvikfjellet 2015_07_08 . Fritidsboliger er estimert til å generere ÅDT
1,25 kjt/døgn. Boliger er estimert til å generer ÅDT 5 kjt/døgn. Næringsfelter er
dimensjonert til å generere ÅDT 5 kjt/døgn per 100 m 2 utnyttet areal. Hastighet er
satt til 30 km/t. Trafikkfordeling over døgnet er satt til Gruppe 2 i T-1442 sin
veileder M-128, som tilsvarer typisk fordeling for veger i tettbebygde strøk, by og
bynære områder.
Parkeringsplass område SPA2 i planbeskrivelse delstrekning 1 har 625
parkeringsplasser. Trafikken dette generer anses meget sesongbetont med
maksbelastning anslått til ÅDT 1250 kjt/døgn. Total antatt maksbelastning i henhold
til trafikkanalysen fra 2013 er ÅDT 3300 kjt/døgn, som vil gi et tillegg 3,5 dB, men
inngår ikke i støyvurdering da T-1442 for vegtrafikkstøy er en vurdering for hele året.
Maksbelastning vil først og fremst forekomme på helger innenfor skisesong og er tatt
høyde for ved et tillegg ÅDT 100 kjt/døgn som gir ÅDT 1500 på delstrekning 7.
Tungtrafikk anses også sesongbetont og er satt til 1%.
Trafikk generert langs Skv 9 innenfor planområdet er oppsummert i Tabellen
nedenfor.

Figur: Reguleringsområde, støykilden er hovedvegen SKV 9 inn i området.
Trafikken genereres av boliger, fritidsboliger, næringsvirksomhet og friluftsaktivitet
fra blant annet planlagt skianlegg.
Krav til grenseverdier for utendørs lydforhold og krav til innendørs lydnivå fra
utendørs kilder tar utgangspunkt i T-1442 og NS 8175 klasse C.
Grunnlaget for trafikktall er hentet fra Sweco sin trafikkanalyse av 13.12.2013 og
utvidet med informasjon fra Trafikkanalyse - Narvikfjellet 13.12.13 - ferdig.pdf og
212 031

TabellTrafikk generert langs SKV 9 (for beregningsstrekning se rapport)
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Konsekvens og avbøtende tiltak:

6.14 Forurensing

Eneboliger og boligbygg langs Skv 9 delstrekning 5, 6 og 7 ligger delvis med lydnivåer
på uteområde over grenseverdi. Støyskjerm medfører at det meste av uteområde får
lydnivåer under grenseverdi også mot Skv 9 delstrekning 5 og 7. Dersom det er
ønskelig å ta høyde for maksbelastning ÅDT 3300 bør skjermen være av høyde 2
meter over vegbane, se vedlegg 3.

Datagrunnlag/metode:

Generelt ved etablering av boliger i støysoner gir støyretningslinjen T-1442
eksempler på krav Narvik kommune kan stille ved bygging i støysonene:
• Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side.

Forurensning foregår enten ved utslipp fra kontinuerlige prosesser eller ved store
enkelt-utslipp i forbindelse med katastrofer (akuttutslipp). Utslippene forurenser
luft, ferskvann og hav, jordsmonn, vegetasjon og dyr (biota).
Vi har i våre undersøkelser nyttet offentlige register som Miljødirektoratets
naturbase og tilgjengelige radonmålinger.
Dagens situasjon:

• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha
vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
• Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
• Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har
vinduer mot støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon.
Alle boligbygg, eneboliger og fritidsboliger vil ha stille side på motsatt side Skv 9.
Dette gjelder også ved maksbelastning ÅDT 3300, se vedlegg 3.

Krav til innendørs lydnivå gjelder ikke for fritidsboliger. Fasader på boenheter med
lydnivå over grenseverdi vil ifølge NS 8175 ha behov for alminnelig gode
isolasjonsegenskaper på bygningselementer for å møte krav til innendørs lydnivå.
Detaljberegning av fasadeelementer er ikke nødvendig.
For øvrig ved detaljregulering av de ulike områdene må det utarbeides en
støyvurdering etter Miljødepartementets retningsline T-1442. I
reguleringsbestemmelsene er det lagt inn som punkt 2.7 “Før behandling av hver
detaljregulering skal det foreligge en støyfaglig vurdering som dokumenterer
tilfredsstillende støyforhold.”
Kart fra miljødirektoratets kartbase, registrerte tilfeller av forurenset grunn

Som kartet til miljødirektoratet med oversikt over registrerte tilfeller av forurenset
grunn viser, ligger tilfeller i Narvik utenfor planområdet. Dagens bruk av området
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knyttes opp mot virksomhet i forbindelse med alpinanlegget. I det ligger det slik vi
ser det tre potensielle kilder til forurensning i området;
Radon: Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i
inneluft i Narvik kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen
”Radon 2000/2001”. Narvik kommune anslås å kunne ha et stedvis radonproblem.
Kommunen anbefales å gjøre ytterligere radon målinger i områder hvor forhøyde
radonverdier er påvist.
Kartet er hentet fra Arealis-rapport utarbeidet i 2003, og viser et område nord inn
mot planområdet med becquerelverdier mellom null og maksimumsgrenseverdi på
200 Bq/M3

Konsekvens og avbøtende tiltak:
En utbygging av området vil føre til større aktivitet og flere enheter, potensialet for
forurensning blir således også større.
Radon: Plan- og bygningslovens §13-5 omhandler radon i byggverk. Det er krav om
maksimumsverdi på 200Bq/m3 i radonkonsentrasjon for oppholdsrom i alle
bygninger. Loven stiller krav om at det i rom beregnet for varig opphold skal legges
radonsperre mot grunn om det ikke kan dokumenteres at en holder seg under
maksimumsnivået. Ny bebyggelse i området vil med dette kravet ikke få problemer
med radonnivå.
Kloakk: En utbygging vil føre til et sted mellom 800-900 nye enheter i området, i
tillegg til rundt 25.000 m2 næringsareal. Potensialet for kloakkforurensning vil øke.
Ved bruk av kloakkanlegg gjennom flere ti-år har det blitt bygd opp mye god erfaring
med prosjektering og drift av slike anlegg. Kloakkforurensninger forekommer som
regel i form av tett rør eller ledningsbrudd. Slike tilfeller blir fort oppdaget, og får
et relativt begrenset skadeomfang.
Fossile brensel: Forurensning til luft vil øke i takt med aktiviteten innenfor
området. Mye av trafikken til området vil skje med privatbiler. Ved å legge til rette
for gode kollektivløsninger inn til stedet vil noe av luftforurensningen kunne
begrenses. Staten har satt utslippsmål for bilparken i årene fremover, noe som på
sikt vil gjøre at forurensing fra bilbruk i området gradvis vil reduseres.
Fare for forurensning av grunn vil gjennom å ha gode rutiner for transport og lagring
av brensel reduseres til et minimum.

Kart laget av Narvik og Ballangen kommune i forbindelse med Arealis rapport i 2003

Kloakk: I tillegg til servicebygninger for alpinanlegget ligger det innenfor
planområdet også noen spredte enkelthytter og eneboliger, disse kan ved feil på
avløpsanlegg og avløpsnett medføre fare for kloakkutslipp av begrenset omfang.
Fossile brensel: Innenfor planområdet skjer det transport med kjøretøy som nytter
fossile brensel som drivstoff. Slike kjøretøy er for eksempel biler, lastebiler
tråkkemaskiner og snøskutere. Bruk av disse gir en forurensning til luft. Det blir også
lagret drivstoff til tråkkemaskiner og snøskutere ved alpinanlegget. Dette gir et
potensiale for forurensing av grunn i form av lekkasjer og utslipp.
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6.15 Skredfare
Datagrunnlag/metode:
Ettersom planområdet er innenfor et område som er avmerket som skredfarlig på
NGUs aktsomhetskart for steinsprang og snøskred har det blitt foretatt en vurdering
av skredfare.
Punktene nedenfor er et sammenstilling av skredvurderingsrapport som SWECO Norge
AS har utarbeidet med rapportnr: 477711-01-A01, datert 03.07.2013.

Dagens situasjon:
Plan- og bygningsloven § 68 (byggegrunn/miljøforhold) angir at "grunn kan bare deles
eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe
som følge av natur- eller miljøforhold". Begrepet "tilstrekkelig sikkerhet" er videre
kvantifisert i tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven § 7-3 og 7-4. Kravene til
skredsikkerhet er basert på at jo større konsekvensene er for skred, jo lavere
nominell sannsynlighet for skred kan aksepteres.
Vurderingen av skredfaren i et område baseres som regel på en skjønnsmessig
vurdering ut fra tidligere erfaringer, de lokale forhold som blir kartlagt ved en
befaring, en analyse av lokale klimadata og en analyse av forventede klimaendringer
i området. Aktuell forsking viser at man kan forvente ingen eller noe økning av
skredaktiviteten i området. Forskingen viser også at for nordre Nordland og Troms er
det kraftig vind og kraftig nedbør som er avgjørende for dannelse av snøskred.
Derfor er det fokusert på disse faktorer i rapporten.
Planområdet består i hovedsak av sidebratt terreng som vil kunne være eksponert fra
skred. De ulike potensielle utløsningsområdene for skred skiller seg en god del med
tanke på bratthet, helningsretning, vegetasjon og type overflate. Snøskred vil kunne
oppstå ved ugunstige kombinasjoner av nedbør, vind og/eller temperatur.
Det er ingen historiske opplysninger om snøskred i området i NVEs skreddatabase.
Det er likevel kjent at det jevnlig går snøskred i området. Dette gjelder særlig for
områdene 15, 29, 31, 32, 35 og 36. Det er også tydelige tegn på steinsprang i mange
av områdene (se rapporten).

NGUs aktsomhetskart for snøskred
Konsekvens og avbøtende tiltak:
Basert på befaring av området og analyse av blant annet klimaforhold vurderer
Sweco at området som helhet ikke er spesielt utsatt for skred, men at ulike deler av
området ikke oppfyller kravene i PBL relatert til skred. Ved planlegging av utbygging
må figur 4 og 5 og tabell 2 brukes for å unngå plassering av byggverk i skredfarlig
terreng. Vil man likevel plassere byggverk i skredfarlig terreng må det vurderes
nødvendige sikringstiltak.
Til 2.gangs behandling skal rapporten vedrørende flomskred følge saken og
eventuelle tiltak/ begrensninger i området skal innarbeides i plansaken. I
bestemmelsene er det tatt med følgende under rekkefølgebestemmelser:”Det skal
utarbeides en flomskredrapport før vedtak av planforslaget. Eventuelle
begrensninger og/eller tiltak skal innarbeides i planforslaget. Flomskredrapporten
skal være framlagt for NVE før vedtak”.
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6.16 Risiko- og sårbarhet (ROS)
Datagrunnlag/metode:
Kommunen har ansvar for å sikre forsvarlig bruk og vern av areal og bygninger i
kommunen. I medhold av Plan- og bygningsloven § 4-3 samfunnssikkerhet og risikoog sårbarhetsanalyse er det vurdert alle risiko og sårbarhetsforhold som har
betydning for om områdene er egnet til utbyggingsformål. I tillegg er det satt opp
hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende risiko for hendelser
(Se konsekvens og avbøtende tiltak)
Metode for vurdering av hendelser:
S
a
n
n
s
y
n
l
i
g
h
e
t

Særs
sannsynlig/kontinuerli
g
Mye
sannsynlig/periodevis,
lengre varighet
Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller
Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller
Lite sannsynlig/ingen
tilfeller
Konsekvens

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Ubety
delig

Mindre
alvorlig/
En viss
fare

Betydelig
/ kritisk

Alvorlig
/ farlig

Svært
alvorlig/
katastrofalt

Risikoverdi:
1-4
4-10
10-25

Akseptabel
Bør vurderes
Uakseptabel risiko
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Sannsynlighet
5
Særs
sannsynlig/kontinuerlig
4
Mye sannsynlig/periodevis,
lengre varighet
3
Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller
2
Mindre sannsynlig/kjenner
tilfeller
1
Lite sannsynlig/ingen
tilfeller
Sannsynlighet for ras
5
Særs sannsynlig
4
Mye sannsynlig
3
Sannsynlig
2
Mindre sannsynlig
1
Lite sannsynlig
Konsekvens
5

Svært alvorlig/ katastrofalt

4

Alvorlig/ farlig

3

Betydelig/ kritisk

2

Mindre alvorlig/ En viss fare

1

Ubetydelig

Skjer hver uke/ forhold som kontinuerlig er
tilstede
Skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre
perioder, flere måneder
Skjer årlig/ kjenner tilfeller med kort
varighet
Kjenner et tilfelle i løpet av 10 år
Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder
En hendelse pr. år eller hyppigere
En hendelse pr. 1-10 år
En hendelse pr. 10-100 år
En hendelse pr. 1000-5000 år
En hendelse pr. 5000 år
Sikkerhetsk Konsekvens for personer og
l.for skred
miljø
S3
Personskader som medfører
Særlig stor død eller varige men; mange
skadede; langvarige
miljøskader
S3
Behandlingskrevende personStor
eller miljøskader og kritiske
situasjoner
S3
Kan føre til alvorlige
Stor
personskader/ belastende
forhold for en gruppe
personer, alvorlige
miljøskader
S2
Få/ små personskader eller
Middels
miljøskader/ belastende
forhold for enkeltpersoner
S1 Liten
Ingen person- eller
miljøskader/ enkelt tilfeller
av misnøye

Konsekvens økonomisk
5
Svært alvorlig/ katastrofalt
4
Alvorlig/ farlig
3
Betydelig/ kritisk
2
Mindre alvorlig/ En viss fare
1
Ubetydelig

> 100 millioner kroner
10-100 millioner kroner
1 – 10 millioner kroner
100.000 – 1 million kroner
< 100 000 kroner

Dagens situasjon:
Sannsynlighet blir angitt som første tall og konsekvens som andre tall. For eksempel
vil en hendelse med mindre sannsynlighet og betydelig konsekvens bli angitt slik; 2.3

Sårbarhet i tilknytning til infrastruktur:
Uønsket
hendelse/forhold

Potensiell risiko for:
PersMiljø
Økooner
nomi

Trafikkfare:
Trafikkulykker på
1.4
veg
Forurensning fra vei:
Støv/ partikler
3.1

Merknad

1.1

1.1

Lite trolig, ingen kjente
tilfeller innenfor planområdet

1.1

1.1

Støv fra grusveger kan virke
sjenerende.
Vurderinger må gjøres
gjennom detaljplan
Ingen kjente tilfeller eller
framtidig fare
Lastebil som forulykkes i bratt
veg mot toppen?

Støy

1.1

1.1

1.1

Lukt

1.1

1.1

1.1

Utslepp/
1.3
1.3
1.3
kjemikalier
Ulykker på nærliggende veger/ transportårer:
Veg
3.4
1.1
1.1
Ulykker på innfartsåre E6
Sjø
Ikke aktuelt
Luft
Ikke aktuelt
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Virksomhetsbasert sårbarhet:

Naturbasert sårbarhet
Uønsket
hendelse/forhold
Ekstremvær:
Sterk vind

Store
nedbørmengder
Store snømengder

Potensiell risiko for:
PersMiljø
Økooner
nomi

Merknad

2.4

1.1

3.2

2.1

1.1

2.1

2.1

1.1

2.1

Personer som sitter fast i
heisen eller ødelagt heis pga.
sterk vind. Bør ha plan for
evakuering
Noe sannsynlig med små
konsekvenser
Noe sannsynlig med små
konsekvenser

1.1

1.1

Flomfare:
Flom i elver/
1.1
bekker
Flom i vassdrag/
innsjøer
Overvanns1.1
håndtering
Springflo/stormflo
Skredfare:
Kvikkleireskred
Løsmasseskred
1.1
Is- og snøskred
4.5
Steinras,
3.5
steinsprang
Historiske
1.1
hendelser
Flom- og
1.1
sørpeskred
Byggegrunn:
Setninger
1.1
Utglidelser
1.1
radon
1.1
Plante og dyreliv:
Planter
1.1
Dyr
1.1
Fugler
1.1
Andre uønskede hendelser:
Skog- og
1.4
vegetasjonsbrann
Jordskjelv
1.2

Flomkart
Ikke aktuelt

1.1

1.1

Se tiltak i rapport Sweco
Ikke aktuelt

1.1
1.1
1.1

1.1
1.2
1.2

Ikke aktuelt
Se skredrapport
Se skredrapport
Se skredrapport

1.1

1.1

Se skredrapport

1.1

1.1

Se skredrapport

1.1
1.1
1.1

1.2
1.2
1.1

Lite utsatt grunn
Lite utsatt grunn
PLB stiller krav til byggverk

1.1
1.1
1.1

1.1
1.1
1.1

1.4

1.4

Brann kan forekomme

1.2

1.2

Jordskjelv kan forekomme

Uønsket
hendelse/forhold
Brann/ eksplosjon:
Brannfare:
Eksplosjonsfare:

Potensiell risiko for:
PersMiljø
Økooner
nomi

Merknad

3.5
1.5

Annet
Energitransport:
Høgspent
2.2
Lavspent
2.2
Gass
Forurenset vann:
Drikkevannskilde
1.1
Badevann,
fiskevann, vassdrag
ol.
Nedbørsfelt
1.1
Grunnvannsnivå
1.1
Forurensning grunn og luft:
Kjemikalieutslipp
1.1
Støv/ partikler/
1.1
røyk
Støy
4.2

1.1
1.1

3.3
1.3

Slukkevann på tankbil.
Lite sannsynlig, tiltak må
iverksettes ved etablering av
eksplosjonsfarlige anlegg
Ikke aktuelt

1.1
1.1

2.1
2.1

Ikke kritisk
Ikke kritisk
Ikke aktuelt

1.1

1.1
Ikke aktuelt i området

1.1
1.1

1.1
1.1

1.1
2.1

1.1
1.1

1.1

1.1

Lukt
1.1
1.1
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø:
Fri ferdsel langs
vann
Friluftsliv
Verneområder og kulturminne:
Verneområde
Fortidsminne
Kulturmiljø

Ifbm byggeaktivitet
Tråkkemaskin/snøkanon,
støyrapport i forbindelse med
detaljplaner

1.1
Ikke aktuelt i området
Ikke aktuelt i området
Ikke aktuelt i området
Ikke aktuelt i området
Ikke aktuelt i området
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6.17 Oppsummering og konklusjon KU

Konsekvensvifte fra Statens vegvesens håndbok 140 Konskvensanalyser.

Alle punkt i konsekvensutredningen er stilt opp i skjemaet nedenfor. For hvert
punkt er det gjort en vurdering av verdi, omfang og konsekvens etter modell fra
Statens vegvesen håndbok 140 konsekvensanalyser. For kolonnen ”konsekvensen”
er det tatt utgangspunkt i at avbøtende tiltak i rapportene blir gjennomført.

NR
6.2

Tema
Landskap og
estetikk

6.3

Naturens
mangfold

6.4

Verneinteresser

6.5

Friluftsinteresser

6.6

Samisk natur og
kulturgrunnlag

6.7

Barns interesser

6.8

Universell
tilgjenglighet
(UU)
Bærekraft
Trafikkforhold

6.9
6.10
6.11
6.12

Teknisk
infrastruktur
Overvann

6.13

Støy

6.14
6.15

Forurensning
Skredfare

6.16

Risiko- og
sårbarhetsanalyse

Verdi
Liten til
middels verdi
(-/--)
Liten til
middels verdi
(-/--)
Liten (-)

Omfang
-/--

Konsekvens
Liten til middels negativ
(-/--)

0/-

Ubetydelig til liten negativ
(0/-)

0

Stor verdi
(+++)
Middels til
stor verdi
(++/+++)
Stor verdi
(+++)
Middels verdi
(++)

+++

Ubetydelig til liten negativ
(0/-)
Stor positiv konsekvens
(+++)
Middels negativ (--)

Liten (-)
Liten (-)

++

Liten (-)

---

Stor verdi
(+++)
Stor verdi
(+++)
Liten (-)
Liten (-)

----

Liten (-)

--

--/--+++
+++

---

Stor positiv konsekvens
(+++)
Middels positiv konsekvens
(++)
Liten negativ (-)
Liten til middels positiv
(+/++)
Ubetydelig til liten negativ
(0/-)
Ubetydelig til liten negativ
(0/-)
Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig til liten negativ
(0/-)
Ubetydelig til liten negativ
(0/-)
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Tabell 2. Sammenstilling av tiltakets konsekvens for landskapsbilde
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7 Beskrivelse av planforslaget
7.1 Planlagt arealbruk
Arealene innenfor reguleringsområdet er foruten LNF-R i hovedsak tenkt til bolig,
fritidsbebyggelse, skianlegg og servicefunksjoner og utleie i forbindelse med
skianlegget.

Grønnstruktur (PBL 12-5, nr. 3)

-

Grønnstruktur (G)

Landbruks-, natur- og fritidsformål samt reindrift (PBL 12-5, nr. 4)

-

7.1.1 Reguleringsformål

LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet, basert på gårdens resursgrunnlag (L)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL 12-5, nr. 5)
Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr. 1)

-

Boligbebyggelse (B)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF)
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggele (BK)
Boligbebyggelse – lavblokkbebyggelse (BB)
Fritidsbebyggelse (BFR)
Fritids- og turistformål (BFT)
Skianlegg (BSA)
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB-B/FR)
Renovasjonsanlegg (BRE)
Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT)
Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr. 2)

-

Veg (SV)
Kjøreveg (SKV)
Fortau (SGS)
Annen veggrunn – tekniskeanlegg (SVT)
Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
Kollektivholdeplass (SKH)
Parkeringsplasser – generalisert (SPA)

-

Naturområde (VN)

Hensynsoner (PBL §12-6)

-

Ras- og skredsone (H310)
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370)
Frisiktsone (H140)
Andre sikringssoner (H190)
Hensyn reindrift (H520)
Bevaring naturmiljø (H560)

7.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav til utarbeidelse av
detaljreguleringsplan for de ulike feltene før det kan skilles fra tomter eller at
areal kan bebygges. Feltene B1, B2 og B7 er unntatt fra dette plankravet da
dette er eksisterende og utbygde områder som har blitt omfattet av
områdeplanen. Generelt for byggeområdene kan bygninger ha under- og
loftsetasje der terrenget tilsier dette. Det er også åpnet for mulighet til
terrasserte bygninger.
Feltene BB 1-2, BF 1-19, BK 1, BFT 2A/B, BFT 3A/B/C, BFT 4A/B og BFR 24-33 er
”detaljert” gjennom planprosessen, og kan bygges ut etter bestemmelsene til
planen.
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7.2.1 Boligbebyggelse
Her kan det settes opp bygninger med formålet bolig. Bygningene kan føres opp
som frittliggende bygg eller bygninger med forskjellige sammenstillinger.
Utnyttingsgraden er satt til BYA = 45%- 60%. Ved fastsettelse av høyder ved
detaljregulering må en blant annet ta i betraktning visuelle virkninger og
bakenforliggende bebyggelse. Byggene kan føres opp i inntil to etasjer.
Felt
Nr.
BF 119

Areal
Daa.
47.8

Utnytting
BYA
45%

BK 1

2.3

60%

BB 12

3.5

60%

Beskrivelse
Det er ikke krav om detaljregulering av området.
Det er til sammen regulert inn 76 tomter med
tilhørende lekeplasser, grønnstruktur og
infrastruktur i området. Området kan benyttes
til frittliggende småhusbebyggelse og
byggehøyden er tilpasset slik at bebyggelsen ikke
skal skygge for hverandre og at man har utsikt
over foranliggende bygg. Det er tillatt fra 1 til 2
etasjer. Det er på de fleste tomter satt krav om
minimum 1 underetasje for å forhindre store
fyllinger. Der hvor terrenget tillater det kan det
bygges opp til flere underetasjer. Takvinkel og
type tak varierer i feltet. Valg av takvinkel er
basert på at bebyggelsen skal ha utsikt fra
1.etasje.
Det er ikke krav om detaljregulering av området.
I området tillates det kjedehus/ rekkehus med
inntil 6 boliger. Bebyggelsen kan ha 1 etasje og
minimum en underetasje. Det tillates flat tak,
pulttak med inntil 8 grader eller saltak på inntil
15 grader.
Det er ikke krav om detaljregulering av området.
Det er avsatt to områder hvor det tillates bygd
to lavblokker med inntil 12 boenheter i hver
lavblokk. Bebyggelsen kan ha 2 etasjer med
underetasje og innredet loft. Det stilles krav om
at bebyggelsen skal trappes ned mot vest pga
skrående terreng. Det kan etableres felles
parkeringanlegg i underetasjen eller ved siden
av byggene. Innenfor det enkelte området skal
det opparbeides lekeplass ved inngang på
minimum 100 m2.

B1

1,5

45%

B2

0,5

45%

B3

4,5

45%

B4

23

45%

B5
B6
B7

11
3,5
0,5

45%
45%
45%

Boligområdene er eksisterende områder som blir
omfattet av denne planen. På tomten står det i
dag ett bolighus.
Boligområdet er del av ett eksisterende område
på ca. 3 daa. Området består av to bolighus som
delvis blir omfattet av denne planen.
Feltet ligger mellom eksisterende bebyggelse og
skianlegget. Ned mot BFT 1
Feltet ligger i forlengelsen av eksisterende
bebyggelse mot nord, men er skilt fra denne
bebyggelse med grøntområde G1
Feltet ligger i tilknytning til B4
Feltet ligger vest i planområdet
Boligområdene er eksisterende områder som blir
omfattet av denne planen. Det er ikke krav om
detaljering av området. Tomten er nummerert
H48 i planen. På tomten står det i dag ett
bolighus.

Nærmere beskrivelse av boligbebyggelsen BF 1-19, BK 1 og BB 1-2 med tilhørende
lekeplass, grønnstruktur og infrastruktur.
Området er i områdeplanen detaljert slik at det ikke stilles krav om
detaljregulering. Totalt er det lagt til rette for ca. 76 eneboliger, kjedehus med
opp til 6 boliger og 2 lavblokker med inntil 12 boenheter i hver. Tomtene er i
snitt ca. 800 m2 og tillatt bebygd areal må ikke overskride 45% (%BYA). For
kjedehus og lavblokk må ikke bebygd areal overskride 60%. Planlagt bebyggelse
er i henhold til overordna plan hvor området er lagt ut til boligformål.
Den planlagte boligbebyggelsen vil være en forlengelse av det eksisterende
boligfeltet i Øvre Skistua. Bebyggelsen starter ca. 175 meter over havet og
strekker seg opp til ca. 219 meter over havet. I hovedsak vender bebyggelsen seg
mot nordvest. Fagernesfjellet, som danner en bakgrunn for bebyggelsen,
medfører at ny bebyggelse ikke vil påvirke silhuetten. Det er relativ høy
utnyttelse av arealet til bolig og vegformål så bebyggelsen vil oppleves som et
nytt element i området.
Mellom eksisterende bebyggelse i Skistua og Øvre Skistua er det regulert inn
grønnstruktur som vil virke som en buffer mellom det eksisterende og nye
boligområdet. Grønnstrukturen er ført til dels sammenhengende videre inn i
boligområdet. Tanken er at det skal være et skille mellom de forskjellige
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boligfeltene og at det kan fungere som et stinett for å komme seg til lekeplasser,
alpinanlegg og turterreng uten å måtte bruke fortau og veger.
Samlevegen til boligfeltet og det nye «baseområdet» for Narvikfjellet vil starte
fra krysset Skistuaveien/ Fjellheimveien, som er iht. overordna og gjeldende plan
for området, og strekke seg ca. 600 meter oppover, med fortau, før den kobler
seg på den eksisterende Fjellveien. Langs vegen er det regulert inn atkomstveger
til de forskjellige boligfeltene.

målt over atkomstvegens høyde målt midt i tomten. Det er ønskelig å gi alle
boligene i området utsikt fra 1 etasjen og over boligen fremfor. For område BF
17-19 er byggehøyden gitt ved kote (meter over havet) på grunn av at terrenget
er noe flatere her og det er vanskeligere å styre byggehøyden med bruk av
atkomstvegen.
For å hindre store fyllinger i det relativt bratte terrenget er det også tatt med i
bestemmelsene at det må bygges minimum 1 underetasje. Dette gjelder ikke for
alle tomtene. Der hvor terrenget gjør det mulig tillates flere underetasjer. Valg
av takvinkel er også gjort med tanke på utsikt for omkringliggende bebyggelse og
direkte sollys.

Prinsipp for valg av byggehøyde og antall etasjer i boligområdet.

Utsnitt av områdeplanen som viser det planlagte boligfeltet.
Bebyggelse
Det er i hovedsak lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse i boligområdet.
De fleste tomtene i feltene er gitt en gesimshøyde og mønehøyde angitt i meter

I bestemmelsene stilles det krav om at bebyggelsen skal ha god form og
materialbehandling og at tomten skal ha en god fysisk landskapstilpasning. I
fasaden på bygningene skal det, i tillegg til konstruksjonsmaterialer som for
eksempel betong og stål, benyttes naturmaterialer som tre og/eller naturstein.
Taktekking skal holdes i naturmaterialer som torv, tre, skifer eller andre
materialer i matt svart eller gråtoner. Balkonger tillates oppført med dybde inntil
3.5 meter og det tillates å anlegge terrasser på garasjetak hvis det arkitektonisk
er naturlig med resten av bebyggelsen på tomten.
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Planforslaget tillater i all hovedsak samme type bebyggelse for de tomtene som
ligger på samme side av atkomstvegen inn i feltet.
Det er regulert et felt for konsentrert boligbegyggelse, BK 1. Her tillates det bygd
kjede- / rekkehus med inntil 6 boliger.
Det er regulert to felt for lavblokkbebyggelse, BB 1-2. Det kan opparbeides opp
til 12 boenheter i det enkelte felt. På grunn av at terrenget er skrående er det
stilt krav om at bebyggelsen skal trappes ned mot vest.
Uteoppholdsareal
I bestemmelsene er det stilt krav om at minste uteoppholdsareal per boenhet,
MUA, i samsvar med kravene i kommunedelplan for Narvihalvøya. For BF 1-19 er
MUA=150 m2. For BK 1-2 er MUA = 100 m2. For BB 1-2 er MUA = 50 m2. For BB 1-2
stilles det også krav om at det skal opparbeides minimum 100 m2 lekeplass ved
inngang.

vil fungere som kvartals- og nærlekeplass og vil med stor sannsynlighet bli en
møteplass for beboerne i området. Lekeplassene er plassert slik at atkomsten til
lekeplassene er trafikksikker og man vil også kunne bruke den regulerte
grønnstrukturen for å komme seg frem og tilbake fra boligene. Alle regulerte
lekeplasser vil ha sol hele dagen (avhengig av årstid)
Det er stilt rekkefølgebestemmelse om at lekeplassen skal være opparbeidet i
henhold til godkjent situasjonsplan og utbyggingsplan for lekeplassen før det gis
brukstillatelse til boligene i området. Utbyggingsplanen skal avklare hvor stor del
av lekeplassen som må være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til
boligene i det enkelte felt. Det er det enkelte boligfelt som styrer hvor mye som
må opparbeides. Utbyggingsplanen må også sikre at eksisterende lek kan foregå
uberørt, så langt det er mulig, ved utvidelse av lekeområdene.
I tillegg til de regulerte lekeplassene vil området ha tilgang til turterreng,
alpinanlegg med barneområde og langrennsløype i umiddelbar nærhet.
Nærmeste barneskole er Skistua skole som ligger ca. 210 meter fra starten av
samlevegen inn i boligfeltet.

Parkering
Parkering skal ivaretas på egen tomt for alle boligfeltene i området. Det skal
anlegges 2 p-plass for boenheter over 60 m2, 1.75 p-plass for boenheter mellom
30-60 m2 og 1 p-plass for hybel under 30 m2, 1,75.
For BF 1-19 kan garasjer bygges frittstående eller mot hovedhus, parallelt med
veg i en avstand fra annen veggrunn på minimum 1 meter, med innkjøring mot
vei i en avstand på minimum 5 meter fra annen veggrunn. Hvis det foreligger
avtale mellom naboer kan det bygges garasjer i tomtegrensen.
For BK 1 kan garasjer plasseres mellom byggene
For BB 1-2 kan det bygges felles garasjeanlegg i underetasjen eller ved siden av
byggene.
Lek
Det er satt av to større områder på til sammen 9.4 daa til felles lekeplass for
boligområdet og et litt mindre område på 200 m2. I tillegg er det krav om 100 m2
lekeplass ved inngangene til BB1 og BB2.
Størrelsene på lekeplassene vil medføre at man kan opparbeide lekeplasser som
kan utformes og anlegges slik at de kan brukes av barn i ulike aldersgrupper. De

Universell utforming
Det er stilt krav i bestemmelsene om at 33 stk. av eneboligene i BB 1-19 og
boligene på gateplan i BB 1-2 skal gis universell utforming. På grunn av det bratte
terrenget vil det ikke være mulig å kreve universell utforming på alle boligene i
området. Det er stilt krav om universell utforming for den bebyggelsen som vil ha
inngangspartiet til boligen på samme nivå som atkomstvegen inn i boligområdet.
Ved bruk av fortau og atkomstveger vil de avsatte lekeplassen være tilgjengelig
for alle. Det er stilt krav i bestemmelsen om at prinsippet om universell
utforming skal ligge til grunn for utforming av lekeplassene.
Renovasjon
Renovasjon skal løses på egen tomt i boligområdet. For området BF 19, T67-76
skal det etableres felles renovasjon i område BRE.
Stier/ turløyper
Eksisterende stier i området er i hovedsak ivaretatt i regulert grønnstruktur.
Tanken er at grønnstrukturen vil fungere som et stinett som kan brukes for å
komme seg til lekeplassene og internt mellom boligfeltene. Det vil også kunne
fungere som et startpunkt for turgåing og langrenn. For folk som ikke bor i
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området, men ønsker å gå opp i Fagernesfjellet uten å bruke vegnettet, kan man
bruke grønnstrukturen for å komme seg oppover.
Infrastruktur
Veger: Alle veger i boligområdet er offentlig utenom SKV 14 som er felles for BF
17-19. Det er regulert samleveg med fortau opp til Skistua. Ut fra samlevegen er
det regulert atkomstveger, med snuhammer i endene, til de forskjellige
boligfeltene. Det er fortau fra det regulerte boligområde til Skistua barneskole.
Ved Skistua barneskole er det fartshumper som er med på å redusere farten til
kjøretøy. Skolevegen for beboere i det nye boligfeltet vil være relativt trygg og
sikker.
Overvann: Hovednettet for overvann fra Fagernesfjellet og gjennom bydelen
Oscarsborg anses kapasitetsmessig som fullt utnyttet. Når Narvikfjellet Eiendom
AS nå starter utbyggingen i henhold til den nye Områdeplan Narvikfjellet, vil
dette generere «nytt overvann» fra harde flater som tak, veger og
parkeringsplasser. Det er selvsagt det samme vannet som kommer som nedbør,
men i stedet for å bli forsinket av det opprinnelige terrenget i myrer og
skogsbotn, vil det få en raskere avrenning i rør frem til hovednettet for overvann.
Uten forsinkelse vil dette vil føre til større flomtopper som altså utfordrer
kapasiteten.
For at ledningsetatene skal godkjenne områdeplanen, og det den planlagte
utbyggingen vil medføre av ekstra belastning, må utbyggeren gjøre avbøtende
tiltak. I vedlagte rapport Sweco Narvik 23.04.2014 – Tiltak for håndtering av økte
overvannsmengder i Fagernesfjellet er det beskrevet hvilke tiltak som skal gjøres
for at utbyggingen ikke skal merbelaste overvannsnettet. I rapportens fig.1 er vist
hvilke vannmengder som i en beregnet maksimalflom samles opp i hvert sitt
avrenningsfelt Sjøbakken/Tøttaveien (B), Taraldsvik (C) og Fossestua (D).
Hovedtyngden av utbyggingen vil skje i felt B, minimalt i felt C og litt mer i felt D
(nedre del av Kobberstadløypa) et godt stykke inn i fremtiden.
Hovedgrepet som tas i henhold til overvann er følgende: I samme grøft som ny
vannledning til det nye snøkanonanlegget fra Taraldsvik kraftverk til pumpehuset
ved Asbjørnstua legges en overvannsledning som tar inn 2/3 av overvannet i felt
C (alpinbakken) og fører det til Taraldsvikelva. Når denne kulverten passerer
avrenningsfelt D tar man inn 70-80 % dette feltet og fører det til elva. Dermed
har man skaffet seg økt kapasitet i både felt D og B til å kunne ta imot generert
overvann fra utbyggingen.

I tillegg til denne avlastningen er det beregnet behov for et mindre
fordrøyningsanlegg på 280m3 for felt C ved sletta i alpinbakken. Men etter som
ledningsdimensjonen avtar oppover Skistuavegen vil dette fordrøyningsmagasinet
gjøre mer nytte for seg på nedsiden av det nye boligfeltet i felt B. Her kan man
så fordele overvannsmengdene enten mot Sjøbakken/Tøttaveien eller mot
Taraldsvik via Skistuavegen i forhold til de respektive kapasiteter. Det er også
avsatt et område for kommunalteknisk anlegg, BKT1, mellom samlevegen og
lekeplassen lengst mot vest. Denne er tenkt brukt til å etablere
fordrøyningsmagasin for overvann.
Avløp: Hovedtyngden i første utbyggingsetappe av Narvikfjellet er boligfeltet
med 76 tomter. I tillegg kommer nytt senterområde på sletta ved barneskiheisen.
Dette kobles inn på det kommunale avløpsnettet i Skistuavegen. Når
ledningsnettet fra dette boligfeltet dimensjoneres tar man høyde for
avløpsmengdene fra den ovenforliggende øvrige bygningsmassen innenfor
rammen som er satt i områdeplanen.
Utbyggingen som er planlagt i felt D, E og F antas så langt inn i fremtiden at
dette ikke omtales detaljert her. Dette gjelder også vannforsyning.
Overvannskapasitet i hovednettet er sikret gjennom de omtalte grepene ovenfor.
Vannforsyning: Vannforsyning til all utbygging i felt B (og C) hentes fra
pumpestasjon ved krysset til Skistuavegen. I første omgang prosjekteres
ledningsnettet som skal serve boligfelt og senterområde. Men i likhet med
avløpsnettet vil det tas høyde for tilstrekkelig dimensjonering for å skaffe vann
til de høyest liggende hyttefeltene. Her blir det snakk om flere trykksoner og
pumpestasjoner etter hvert som utbyggingen kryper oppover fjellet.
Strøm: Det er avsatt areal til trafostasjon i område BKT4. Eksisterende høyspent
vil bli lagt i bakken. Dette vil gjøres i samarbeid med eier av strømnettet.
Støy
I bestemmelsene er det tatt med krav om utforming av bebyggelse i henhold til
støy. Det er ingen støykilder i området som medfører at man ikke bør planlegge
et boligfelt i området, eller gjøre andre tiltak utover de kravene som er satt i
bestemmelsene. Bebyggelsen nærmest alpinanlegget vil nok oppleve litt støy i
forbindelse med snøproduksjon, men dette vil kun være snakk om noen dager i
forbindelse med kuldeperioder i november/ desember (væravhengig).
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7.2.2 Fritidsbebyggelse
Her kan det settes opp bygninger med formålet fritidsbebyggelse. Bygningene kan
føres opp som frittliggende bygg eller bygninger med forskjellige
sammenstillinger. Utnyttingsgraden er satt til BYA = 30% for alle felt. Ved
fastsettelse av høyder og plassering i forbindelse med detaljregulering må en
blant annet ta i betraktning visuelle virkninger og bakenforliggende bebyggelse.
Byggene kan føres opp i inntil to etasjer. Fritidseneheten vil bli liggende i til dels
bratt terreng, og en må i den videre planlegging og utforming av de ulike
områdene ta høyde for dette. Feltene BFR 24 – BFR 33 er ”detaljert” gjennom
planprosessen, og kan bygges ut etter bestemmelsene til planen.
Gjennom merknadsbehandling har man tatt ut områdene BFR 13, 16, 17, 19, 20
og 21 av planen. I tillegg er BFR 5 ca halvert. Dette vil gi en reduksjon på ca. 85
frittliggende hytter og 55 leiligheter (BFR 5) med inntil 6 enheter i samme
bygningskropp.
Felt
Nr.
BFR 1
BFR 2
BFR 3
BFR 4

Areal
Daa.
6,5
2,5
92,5
41,5

Utnytting
BYA
40 %
40 %
40 %
40 %

BFR 5

80

40 %

BFR 6
BFR 7
BFR 8
BFR 10
BFR 11
BFR 12
BFR 13
BFR 14
BFR 15
BFR 16
BFR 17
BFR 18
BFR 19
BFR 20

7,5
2
1,5
14
3,5
12,5
3
5
2,5
0,5
11,5
12,5
11,5
4

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

Beskrivelse
Feltene BFR1 – BRF4 er en del av en
sammenhengene struktur sørøst for felt med
boligformål B4 og B5. Gjennom feltene BFR1 –
BFR4 går det i dag en lyssatt skiløype. Denne
lysløypa må hensyntas gjennom utarbeidelse av
detaljreguleringsplan for de ulike
delområdene.
Større frittstående utbyggingsområde nordøst i
planen
Felten BFR6 – BFR8 er en samling mindre felt
beliggende i- og mellom nedfartene i
heisanlegget.
Feltene BFR10 - BFR23 er alle større eller
mindre felter som ligger i tilknytning til
nedfartene i heisanlegget og veien til toppen
av anlegget.

BFR 21
BFR 22
BFR 23
BFR 24
BFR 25
BFR 26
BFR 27
BFR 28
BFR 29
BFR 30
BFR 31
BFR 32
BFR 33

2,5
2
13
3,1
1,9
11,7
1,1
2,2
6
9,7
3,9
4
2,5

40 %
40 %
40 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Feltene BFR24 – BFR33 er alle større eller
mindre felter som ligger vest i planområdet.
Det er ikke krav om detaljering av områdene.
Det er til sammen regulert inn 65 tomter, med
tilhørende grønnstruktur og infrastruktur.
Områdene kan benyttes til frittliggende
fritidsbebyggelse. Det er laget bestemmelser
for plassering og utforming av bygg på
tomtene.

Nærmere beskrivelse av fritidsbyggelsen BF 24-32 med tilhørende grønnstruktur
og infrastruktur.
Området er i områdeplanen detaljert slik at det ikke stilles krav om
detaljregulering. Totalt er det lagt til rette for 65 tomter, fordelt på ett nedre
område og et mindre øvre område (BFR 24 og 25). Tomtene er mellom ca. 450 1200 m2 og tillatt bebygd areal må ikke overskride 30% (%BYA).
Den planlagte fritidsbebyggelsen vil ligge inn mot nytt senterområde for heisen.
Bebyggelsen starter ca. 205 meter over havet og strekker seg opp til ca. 320
meter over havet. I hovedsak vender bebyggelsen seg mot nordvest.
Fagernesfjellet, som danner en bakgrunn for bebyggelsen, medfører at ny
bebyggelse ikke vil påvirke silhuetten. Det er relativ høy utnyttelse av arealet til
fritidsbolig og vegformål så bebyggelsen vil oppleves som et nytt element i
området.
Områdene er delt opp med noe grønnstruktur. Grønnstrukturen vil fungere som
en alternativ vei å komme seg mellom de ulike områdene og aktivitetene på
stedet.
Det nedre området vil få adkomst med mulighet for gjennomkjøring. Det øvre
området vil få tilkomst frå eksisterende fjellvei.
Bebyggelse
Det lagt til rette for frittliggende fritidsbebyggelse i områdene. Tomtene i
feltene er gitt ulik gesimshøyde og mønehøyde avhengig av takform. Høydene er
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angitt i meter målt over planert terrengs gjennomsnittshøyde. Det er også stilt
krav til plassering og materialbruk.
Parkering
Parkering skal ivaretas på egen tomt for alle tomtene i det nedre området. For
det øvre feltet vil det vere en kombinasjon av parkering på egen tomt og
parkering på felles parkeringsplass (f_SPA3). Krav til antall parkeringsplasser er
angitt i § 2.10 med; 2 p-plass for boenheter over 60 m2, 1.75 p-plass for
boenheter mellom 30-60 m2 og 1 p-plass for hybel under 30 m2, 1,75.
Renovasjon

bakenforliggende bebyggelse. I feltene BFT 1, 5 og 6 kan det bygges to etasjer.
Feltene BFT 2A/B, BFT 3A/B/C og BFT 4A/B er ”detaljert” gjennom
planprosessen, og kan bygges ut etter bestemmelsene til planen.

Felt
Nr.

Utnytting
BYA

BFT 1

Are
al
Daa
.
9,5

BFT 2A
BFT 2B
BFT 3A
BFT 3B
BFT 3C

5,1
8,2
9
7,1
1,7

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

BFT 4A
BFT 4B

4,9
12,5

40 %
40 %

BFT 5

6

40 %

BFT 6

41

25 %

40 %

Det skal det etableres felles renovasjon i område BRE.
Infrastruktur
Alle veger i fritidsområdene har ”annen eierform”. Det nedre området vil få
adkomst med mulighet for gjennomkjøring. Det øvre området vil få tilkomst frå
eksisterende fjellvei. Ut fra tilkomstveger i feltene er det avstikkere som
fellesatkomster til flere tomter. I den øvre delen av feltet vil tomt H62-65 få
gangadkomst fra felles parkering. Alle kjøreveier i hytteområdene er regulert
med 4,5 meter vegbredde inklusiv 0,25 meter skulder på hver side. Teknisk
vegareal på hver side er regulert med 1,75 meter.
Støy
I bestemmelsene er det tatt med krav om utforming av bebyggelse i henhold til
støy. Det er ingen støykilder i området som medfører at man ikke bør planlegge
hyttefelt i området, eller gjøre andre tiltak utover de kravene som er satt i
bestemmelsene.

7.2.3 Fritids- og turistformål

Her kan det settes opp bygninger i forbindelse med fritids- og turistformål.
Utnyttingsgraden er satt til mellom BYA= 25 – 40 % for de ulike feltene (se tabell
nedenfor). Ved fastsettelse av høyder og plassering i forbindelse med
detaljregulering må en blant annet ta i betraktning visuelle virkninger og

Beskrivelse

Feltet ligger nord i planen. Området er i dag
sentralområdet og bunnstasjon i alpinanlegget.
Stedet kan utvikles med service- og
næringsbygninger knyttet opp mot aktiviteter
innenfor planområdet.
Det er ikke krav om detaljregulering av disse
områdene. Feltene BFT2A/B og BFT3 A/B/C
ligger vest i planen. Områdene skal utvikles til
nytt sentralområde for alpinanlegget og andre
aktiviteter knyttet opp til området. Det er laget
bestemmelser for områdene. Innenfor feltene
kan det oppføres bygninger med formål som
knytter seg opp mot aktiviteter innenfor
planområdet. Dette kan være forretning,
næring, service, camping, fritidsbolig, boliger og
parkering osv (se §3.1 og 3.13 til 3.15).
Det er ikke krav om detaljregulering av disse
områdene. BFT4A og BFT 4B ligger vest i
planområdet og knytter seg opp mot veien til
toppen. Det er laget bestemmelser for
områdene. Innenfor områdene kan det oppføres
utleieenheter til fritidsformål. I området BFT4A
kan det legges til rette for bygg med intensiv
utleie og for visningshytter osv (se § 3.16 til
3.18)
BFT5 ligger vest i planområdet og knytter seg
opp mot veien til toppen. Innenfor områdene
kan det oppføres utleieenheter til fritidsformål.
Feltet ligger sør i planen på toppen av
heisanlegget. Her kan det oppføres enheter for
fritidsbebyggelse, utleieenheter og bevertning.

DBC AS - Side 47 av 57 – Områdereguleringsplan for Fagernesfjellet – PLANID 2012015

Nærmere beskrivelse av fritids- og turistformål BFT 2A/B, BFT 3A/B/C og BFT
4A/B.
Områdene er i områdeplanen detaljert slik at det ikke stilles krav om
detaljregulering. Det er lagt til rette for fritids- og turistformål fordelt på 7
områder. Tomtene er mellom ca. 1,7 – 12,5 daa og tillatt bebygd areal for de
ulike område må ikke overstige 40% (%BYA)
Den planlagte bebyggelsen vil utgjøre hjertet i anlegget. Bebyggelsen starter ca.
200 meter over havet og strekker seg opp til ca. 315 meter over havet. I
hovedsak vender bebyggelsen seg mot nordvest.
Samlevegen til boligfeltet og det nye «baseområdet» for Narvikfjellet vil starte
fra krysset Skistuaveien/ Fjellheimveien, som er iht. overordna og gjeldende plan
for området, og strekke seg ca. 600 meter oppover, med fortau, før den kobler
seg på den eksisterende Fjellveien. Langs vegen er det regulert inn adkomster til
de forskjellige områdene.
Bebyggelse
BFT 2B er anlagt som nytt sentralområde for alpinanlegget. Innenfor formålet kan
det oppføres og etableres funksjoner med tilknyttning til fritids- og
turistformålet, som forretning, næring, service, fritidsbolig og heistekniske
anlegg. Ved prosjektering ønskes det at det blir lagt til rette for torgkvaliteter i
sonen mellom bygninger og alpinområder. Det er angitt maksinal mønehøyde for
bygg i tillegg til bestemmelser for materialbruk og plassering. Høydene er angitt i
meter målt over planert terrengs gjennomsnittshøyde.

BFT 2A og BFT 3A ligger i tilknytning til parkering og sentralområdet. Det er lagt
til rette for frittliggende bebyggelse i områdene for utleie og salg. Det er angitt
maksimal mønehøyde for bygg i tillegg til bestemmelser for materialbruk og
plassering. Høydene er angitt i meter målt over planert terrengs
gjennomsnittshøyde.
BFT 3B og BFT 3C ligger i tilknytning til parkering og sentralområdet. I områdene
er det lagt til rette for fritidsbebyggelse i rekke for utleie og salg. Det er angitt
maksimal mønehøyde for bygg i tillegg til bestemmelser for materialbruk og
plassering. Høydene er angitt i meter målt over planert terrengs
gjennomsnittshøyde.
BFT 4A og BFT 4B ligger i tilknytning til veien til fjells. I områdene er det lagt til
rette for fritidsbebyggelse og camping for utleie. Det er angitt maksimal
mønehøyde for bygg i tillegg til bestemmelser for materialbruk og plassering.
Høydene er angitt i meter målt over planert terrengs gjennomsnittshøyde.
Parkering
For BFT 2A/B og BFT 3A/B/C skal parkering ivaretas på egen tomt eller på
parkeringsplass SPA2.
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For BFT 4A skal parkering ivaretas på egen tomt eller på felles parkering på tomt
merket med P.
For BFT 5B skal parkering i varetas på egen tomt.
Krav til antall parkeringsplasser er angitt i § 2.10 med; 2 p-plass for boenheter
over 60 m2, 1.75 p-plass for boenheter mellom 30-60 m2 , 1 p-plass for hybel
under 30 m2, 1 p-pl pr. 50 m2 for næringsareal og 1 p-pl pr. 100 m2 for lager.
Renovasjon
Det skal etableres felles renovasjon i område BRE eller felles renovasjon i
forbindelse med hvert enkelt område.
Infrastruktur
Veg til sentrumsområdet og tilgrensende områder er offentlig utenom SKV 18.
Det er regulert samleveg med fortau opp til Skistua. Ut fra samlevegen er det
regulert atkomstveger.
Støy
I bestemmelsene er det tatt med krav om utforming av bebyggelse i henhold til
støy. Det er ingen støykilder i området som medfører at man ikke bør planlegge
hyttefelt i området, eller gjøre andre tiltak utover de kravene som er satt i
bestemmelsene.

7.2.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Her kan det settes opp bygninger i forbindelse med bolig- og fritidsbebyggelse.
Antall enheter for bolig skal ikke overstige 10 boenheter i hvert av feltene. I
detaljplanen skal boenheter for bolig reguleres i eget område. Formålet med fast
bosetning innenfor området er for å sikre helårs tilstedeværelse, samt sikre
boliger for personale og drivere i området. Slike bygninger skal ha mulighet for
etablering av utleieenhet.
Utnyttingsgraden er satt til 30 % for de ulike feltene. Ved fastsettelse av høyder
og plassering i forbindelse med detaljregulering må en blant annet ta i
betraktning visuelle virkninger og bakenforliggende bebyggelse. Byggene kan
føres opp i inntil to etasjer.

Felt
Nr.
BKBB/FR2
BKBB/FR3
BKBB/FR4

Areal
Daa.
8,5

Utnytting
BYA
30 %

5

30 %

10,5

30 %

Beskrivelse
Feltene ligger vest i planen langs veien til
toppen i anlegget
Feltet ligger Nord i planen og danner en
”overgang” mellom bolig og fritidsformål i
området.
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7.2.5 Skianlegg

7.2.7 Landbruksformål

I området kan det oppføres skiheiser med tilhørende bygninger. I forbindelse
med heisanleggene er det også mulig å etablere nødvendige servicebygg med
servering.

Innenfor landbruksformålet kan det ikke gjøres tiltak som hindrer
framkommeligheten. Tekniske anlegg som trafoer, fordelingsskap, brønner,
ledningstraseer osv. kan etableres innenfor området. Bygninger tilknyttet
tekniske anlegg skal skjermes med vegetasjon.

Område for skiheis/gondol, løyper, turstier, sykkelstier, sykkelparker,
aktivitetsområder, skianlegg, hoppanlegg, friluftsområde og anlegg for
kommunalteknikk.

Vegetasjon kan ryddes i alpintraseer og terrengarbeider kan utføres for å oppnå
ønskede løypekvaliteter. Etter terrengarbeid skal det tilsås med lokalt tilpassede
arter for å sikre et godt visuelt uttrykk.
Det kan settes opp lysanlegg for løyper.
Det kan settes opp sikringstiltak for alpinløyper i form av gjerde eller annet
stengsel.
Det kan settes opp snø- og vindskjermer.
Det kan settes opp anlegg for snøproduksjon. Støy fra snøproduksjon og drift av
anleggene skal ikke kunne danne grunnlag for støydempende tiltak mot
bebyggelse og oppholdsareal.
Det skal innenfor planområdet kunne etableres nye trekk og stolheiser/gondoler i
anlegget foruten de som er vist i plankartet. Ved bygging skal disse omsøkes iht
PBL.

7.2.6 Grønnstruktur
I planforslaget er det lagt inn to grønnstrukturer nordvest i planen i tillegg til
arealer mellom utbyggingsformål og arealer mellom nedfarter i skianlegget.
Grønnstrukturene mot nordvest er lagt inn for å etablere et skille mellom
eksisterende og ny bebyggelse. Innenfor formålet grønnstruktur kan det etableres
traseer for tur-, sykkel- og skitraseer. Det kan også etableres anlegg for rassikring
og grøfter til nedgravning av teknisk infrastruktur i området.

Store deler av arealet innenfor områdeplanen er satt av til landbruksformål. Mye
av arealet sør og vest i planen inngår som minimumsbeiter for reineiere i
området.

Innenfor området kan det etableres traseer for tur-, sykkel- og skitraseer.
Eller gjelder de generelle reglene for LNRF-områder.

7.2.8 Naturområde

Taraldsvikelva. Overvann fra Fagernesfjellet vil samles opp, og
ledes i rørgate for utslipp i Taraldsvikelva. Innenfor området
tillates det ikke utover dette etablert konstruksjoner eller
gjennomført andre fysiske tiltak med unntak av tiltak direkte
knyttet til aktiviteter, infrastruktur og samferdselsanlegg.
Det skal kunne etableres mindre tiltak for å gjøre det mulig å krysse elva i
forbindelse med stier.

7.2.9 Angitte hensynssoner

Ras- og skredfare: Hensynsone H310_1 – H301_40 er regulert inn som rasfarlige
områder. Avgrensningen er hentet fra aktsomhetskartet i skredatlaset til NVE. I
forbindelse med bygge- og anleggstiltak i eller i nærheten av disse hensynssonene
må «Skredvurdering Fagernesfjellet, rapportnr 477711-01-A01» fra Sweco legges
til grunn for å avklare eventuelle rassikrende tiltak.
For arealer innenfor disse hensynssonene som ikke tas i bruk til veg skal dagens
tetthet på vegetasjonen bestå så langt det er mulig.
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler): Faresone H370_1 – H370_3 er
regulert inn som trase for høgspenningsanlegg. Regulert bredde 15 meter.
Frisikt: H140 er regulert inn som sikringssone. Frisiktsone i veikryss og i
krysningspunkter mellom skiløype/kjøreveg skal være fri for sikthindrende
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vegetasjon, gjerder og byggverk m.m. som rekker mer enn 0,5 m over de
tilstøtende vegers nivå.
Andre sikringssoner: H190_1 – H190_ 4 er regulert inn som sikringssone for
taubane – herunder skitrekk og gondol. Regulert bredde 10 meter.
Hensyn reindrift: H520_1 er regulert inn som angitt hensynssone. Denne viser
trekklei for reindrift. Regulert bredde 50 meter.
Bevaring naturmiljø: H560_1 er regulert inn som angitt hensynsone
Bevaringsområde langsmed vassdrag. Regulert bredde 100 meter.

7.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Byggene skal planlegges og utformes med hensyn til stedets kvaliteter, terreng,
sol – og utsiktsforhold. Innenfor delområder skal det være et enhetlig
arkitektonisk uttrykk.
I fasaden på bygningene skal det, i tillegg til konstruksjonsmaterialet (for
eksempel betong, stål) benyttes naturmaterialer som tre og/eller naturstein.
Taktekking skal holdes i naturmateriale (torv, tre, skifer) eller i andre
byggematerialer i matt svart eller gråtoner.

Snitt leiligheter med en helling på 1:2,5. Dette viser at med brattere terreng, vil
bakenforliggende leilighet bli liggende rundt en etasje høyere enn når hellingen er 1:4.
Dette gir bedre utsyn, men gjør byggene mer visuelt eksponert

I detaljplanen skal det fastsettes bestemmelser for grunnmurshøyder. Det
tillates ikke bygg på synlige pilarer. Bygningers høyder skal fastsettes i
detaljplan, og det skal søkes å oppnå en samhørighet mellom bygninger innad i
felt. Høyde på bygning skal også avpasses ut i fra visuell dominans i feltet og for
bakenforliggende bebyggelse.
Detaljplan skal fastsette endelig maksimal mønehøyde for de ulike feltene.
Detaljplan skal fastsette plassering av frittstående bygninger, bygninger i rekke
eller terrasserte bygninger.
Bygninger kan ha innredet loftsetasje. I områder med hellende terreng kan
bygninger ha underetasje for å få en bedre tilpasning til terrenget, og dermed
unngå store fyllinger.
Der terrenget tillater det kan områder bebygges med terrasserte bygninger.
Velges slike løsninger for leilighetsbygg skal denne type bygg samles i egne soner,
og ikke blandes inn mellom frittstående bygningskropper.
Se for øvrig § 2.1 i planbestemmelser.

Snitt leiligheter med en helling på 1:4
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7.4 Parkering
Følgende nøkler for utregning av parkeringsbehov skal benyttes:
•
•
•
•
•

1 p-plass for hybel/boenhet under 30 m2.
1 3/4 p-plass for boenhet mellom 30 m2 og 60 m2
2 p-plasser for boenhet over 60 m2.
1 p-plass pr. 50 m2 for næringsareal.
1 p-plass pr. 100 m2 for lager.

7.5 Tilknytning til infrastruktur
Bygninger og installasjoner skal knytte seg til fremført forsyning for strøm, vann
og avløp. Renovasjonsløsninger skal etableres gjennom offentlig eller annen
felles løsning.

7.6 Trafikkløsning
Trafikken til / fra planområdet vil være styrt av både nærings-, bolig- og
fritidsboligtrafikk.
Mye av næringstrafikken belastes kun det kommunale veinettet i området. Det
antas at rundt 50 % av næringstrafikken kommer utenfra området. Dette
medfører at ca. 600 kjt/døgn vil belaste kryssene langs E6, hvor Tøttaveien og
Stasjonsveien anses å motta det meste av denne trafikken. Mye av denne
trafikken foregår utenfor rushtidsperiodene.
Boligene genererer en ÅDT på ca. 800 kjt/døgn. Fritidsboligtrafikken vil generere
mest trafikk ved adkomst- og avreisedager. Ved en maksimalbelastning vil
planforslaget føre til en ekstra trafikkbelastning på ca. 1000 biler ankomst eller
avreisedagen. I forbindelse med helgeutfarten vil det føre til en ekstra
trafikkbelastning på 750 biler ankomst- eller avreisedagen. Dette medfører en
ekstra trafikk i adkomstkryssene med E6 på ankomst- og avreisedagene.
Som avbøtende tiltak for den økte trafikken er det i planen satt krav om at det
skal gjennomføres flere trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veier.

7.6.1 Kjøreadkomst
Bolig- og fritidsbebyggelse mot nordvest i planen (BF 1-19, B7, BK1, BB 1-2, BFR6BFR32, BKB-B/FR4, BFT 2A/B, BFT 3A/B/C og BFT 4A/B) vil få adkomst fra
Skistua. De øvrige områdene med unntak av B1-B3 og BFT1 vil få adkomst fra
Reinveien.

7.6.2 Utforming av veger

Offentlige hovedveier i planen har regulert bredde på 12-15 meter inklusive
skulder og tekniske arealer. Veibredden er 6 meter. Der det er fortau er dette
henholdsvis 2,5 og 3 meter. Teknisk vegareal er regulert med 3 meter på hver
side.
Offentlige internveier i planen har regulert bredde på 8 meter inklusive skulder
og tekniske arealer. Veibredden er 4,5 meter inklusive 0,25 meter skulde på hver
side. Teknisk vegareal er regulert med 1,5 meter på hver side. Der det er fortau
er dette regulert med 2,5 meters bredde.
Private adkomstveier i planen har regulert bredde på 8-9 meter inklusive skulder
og tekniske arealer. Veibredden er 4,5 meter inklusiv 0,25 meter skulder på hver
side. Teknisk vegareal er regulert med 1,75- 2 meter på hver side.
For alle nye veger tilstrebes det å holde stigningskravet i skogsbilveg klasse III.
Eksisterende fjellveien til toppen av skianlegget har partier som er brattere enn
dette.

7.7 Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal for privat og felles bruk skal reguleres i detaljplaner. Krav til
arealene skal følge kommunale krav og krav i PBL. I forbindelse med søknad om
tiltak vil det bli satt krav om utarbeidelse av utomhusplan. Sti- og turveier vil bli
regulert i detaljplaner. I områder hvor det ikke skal detaljreguleres skal det
utarbeides egen sti- og turplan.

7.8 Landbruksfaglige vurderinger
Planlagt tiltak har middels negativ konsekvens for reindriften til
Skjomenreindistrikt.
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Konsekvensene av tiltaket vil avhenge av i hvilken grad det tas hensyn til
reindriften. Reindriften i området er allerede berørt av aktivitet i
Fagernesfjellet, og det finnes i dag gode ordninger der reineier møter på
utfordringer for sin drift. Det anbefales at den gode sambruken av området, hvor
det tas hensyn og det gis forrang for reinen når den er i området, videreføres.
Rettigheter og plikter kan formaliseres i tinglyste dokumenter.
Reindriften i området har også andre forstyrrelser i dag. I samarbeid med
reindriftsnæringen bør det til enhver tid vurderes hvordan de samlede effekter av
tiltakene er for reinen. God planlegging i nært samarbeid med reindriftsnæringen
vil kunne minske negative effekter av tiltak i anleggsfasen.

7.9 Kollektivtilbud
Det eksisterende rutetilbudet vil ikke betjene interntrafikk i planområdet, men
både bolig og fritidsboligeiere kan benytte eksisterende rutetilbud. Avstand til
eksisterende holdeplasser er varierende og noe langt unna fra deler av
planområdet.

Det må vurderes om det i forbindelse med detaljplaner skal utarbeides en
overordnet vann- og avløpsplan for området.

7.12 Plan for avfallshenting
Renovasjonsløsninger skal etableres gjennom offentlig eller annen felles løsning.

7.13 Rekkefølgebestemmelser
I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn rekkefølgebestemmelser for å sikre
gjennomføring av tiltak. Disse er;
§

Området skal bygges ut mht infrastruktur etter følgende rekkefølge:
o Byggetrinn 1: BF1-7, BK1, BFT2A, BFT2B
o Byggetrinn 2: BF8-16, BB1-2, BFT3A, BFT3B, BFT3C, BFT4A,
BFT4B, BFR24-33
o Byggetrinn 3: B3-6, BF17-19, BFT5, BKB-B/FR2-3, BFR6-8,
BFR10-12
o Byggetrinn 4: BFR1-4, BKB-B/FR4
o Byggetrinn 5: BFR5, BFR14, 15 og 18, BFR22-23
o Område BFT6 vurderes ut ifra markedet, og kan bygges ut
uavhengig av øvrige områder.
o All infrastruktur i foregående byggetrinn skal være ferdig
utbygd før nytt byggetrinn kan påbegynnes.

7.10 Sosial infrastruktur

§

Planforslaget legger ikke opp til at det skal bygges ut sosial infrastruktur. Det tas
utgangspunkt i å eksisterende skoler og barnehager har kapasitet.

§

Rassikrende tiltak skal være iverksatt/utført før det kan gis midlertidig
brukstillatelse innenfor området.
Det skal utarbeides en skriftlig avtale om heisstopp når reinen trekker
gjennom området.
Før det gis igangsettingsløyve til BF1-19, BK1 og BB1-2 skal
overvannshåndtering være avklart med ansvarlig myndighet.
Fordrøyningsanlegget må etableres i forkant av utbyggingen. Gjelder ikke
for snøproduksjonsanlegg, utbygging av felt B1-B7 og BK1.
Før det gis brukstillatelse til boligene i feltene BF1-19, BK1 og BB1-2 skal
lekeplassene være opparbeidet ihht. godkjent situasjonsplan og
utbyggingsplan for lekeplassene. Utbyggingsplanen skal si hvor mye av
lekeplassene som må være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til

Planforslaget legger ikke opp til justeringer rundt eksisterende kollektivtilbud. I
utgangspunktet antas det at reiser til / fra både næring-, bolig- og
fritidsboligutbyggingen vil være bilbasert.
Ved en økt kollektivsatsing i området kan det være rom for at noe av den
eksisterende trafikken, samt nyskapt trafikk av planforslaget, kan reduseres til
fordel for en økt kollektivandel.

§

7.11 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig
nett
Bygninger og installasjoner skal knytte seg til fremført forsyning for strøm, vann
og avløp.

§
§
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§

§

boligene i det enkelte felt. Det skal være det enkelte boligfeltet som styrer
størrelsen på lekearealet som må opparbeides. Utbyggingsplanen skal sikre
at eksisterende lek kan foregå uberørt, så langt det er mulig, ved utvidelse
av lekeområdene.
Før det gis brukstillatelse til boligene i feltene BF1-7 og BK1 skal
trafikksikkerhetstiltak gjennomføres på eksiterende veger. Dette gjelder
utbedring av krysset Skistua – Fjellheim / Reinroseveien i henhold til
reguleringsplanen og stenging av avkjørsel fra BFT 1 til Skistua. I tillegg skal
det gjennomføres trafikksikkerhetstiltak ved skole / barnehage i Skistua i
samråd med Narvik kommune.
Før det gis brukstillatelse til boligene i feltene BF8-19 og BB1-2 skal krysset
Skistua – Mårveien utbedres i henhold til reguleringsplanen.

§
§
§

Det skal utarbeides en flomskredrapport før vedtak av planforslaget.
Eventuelle begrensninger og/eller tiltak skal innarbeides i planforslaget.
Flomskredrapporten datert 27.10.2015 er godkjent av NVE.
SKV4 skal være bygget i full bredde før SPA1 tas i bruk.
Overvannsledning skal være ferdigstilt før det gis tillatelse til å føre opp
bygninger i planområdet.
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8 Innkomne innspill
8.1 Merknader
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut til lokale og regionale høringsinstanser, samt berørte parter den 28.02.2013 med frist til 15.04.2013 for å komme med innspill
til planarbeidet og planprogrammet. Innenfor fristen har det kommet 10 innspill. Disse er referert og vurdert i skjemaet under.
Fremstiller

Mottatt

Merknad

Kommentar

01
Statens Vegvesen

Brev
18.04.13

Krever utredning som følge av økt trafikk på E6. Universell
utforming må ivaretas. Kollektiv transport må belyses. Hensyn
gående/syklende. Evnt. berøring av dagens/fremtidens E6 må
avklares.

Trafikkforhold og kollektivløsning (4.2) i området er tema i
planprogrammet under utredningsbehov og vil bli ivaretatt
gjennom planlegging av området.

02
Reindriftsforvaltningen
Nordland

Brev
16.04.13

Det er beiteområder innenfor planområdet (Skjomen
reinbeitedistrikt). Ulike beiter som er innenfor området blir
direkte berørt – vårbeite, sommerbeite, høstbeite. Området
berører litt innom i nordøst og trekklei ved Fagernesfjellet.
Særverdiområdene må med i en utredning som hensynstas i
planen.

Punkt 4.11 i planprogrammet omhandler samisk natur-og
kulturgrunnlag. Hvilke konsekvenser planarbeidet får for
reindrift i området er et av temaene som skal utredes
gjennom planen.

03
Narvik kommune – Veg og
park

Brev
23.04.13

Naturlige og menneskeskapte anlegg for overflatehåndtering må
være en del av den tekniske infrastrukturen. Vurdering
flom/rasfare gjennom NVE i ROS analysen. Eksist.
overvannsledning maksimalt utnyttet (Skistua).
Overvannshåndtering må utredes før detaljregulering.

Punkt 4.15 i planprogrammet handler om utredningsbehov i
forhold til overvann. Rasvurdering vil bli gjort som en del av
ROS-analysen.

Mail 22.04.13
Steinar Lillefloth

Eventuell stolheis må ta hensyn til elektrifisert jernbane.
Ber om å bli tatt med på råd i den videre prosessen.
ROS-analyse må avklare evnt påvirkning av togfremføringen, og
evnt avbøtende tiltak som må gjøres.

Innspillet vil bli tatt med i den videre planleggingen. Avstand
mellom stolheis og jernbane må avklares i dialog med
jernbaneverket.

Mail
15.04.13
Baard Mikalsen

Poengterer registreringsarbeid Narvik kommune gjorde slutten av
1990-tallet. Øvre del av Fagernesfjellet (over skoggrensa) ble
beskrevet som artsrikt og spennende med ulike arter. Godt egnet
til undervisnings- og ekskursjonsformål. Ber om at det ikke gjørs
inngrep i dette området. Tilrettelegge sti mot Mørkholla.
Poengterer naturopplevelsen sammen med en fin
naturopplevelse/aktiv ferie. Viktig at turområdene skilles fra
kommersielle områder. Har lagt ved kart som viser stier/artsrike
områder.

Planprogrammets punkt 4.10 omhandler naturens mangfold.
Forhold i innspillet vil bli vurdert gjennom planlegging av
området.

04
Jernbaneverket

05
Naturvernforbundet i
Narvik
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06
Fylkesmann Nordland

Mail
18.04.13

Bemerker at hoveddelen av KDP er avsatt for idrettsanlegg,
mindre områder i øvre del av Skistua byggeområde for boliger.
Planområdets nordøstlige del ikke omfattet av delplanen. Viktige
naturtyper – ”kalkrike områder i fjellet” og ”bjørkeskog med
høgstauder” vestlig grense langs Fagerneslia. Krever utredning
mht planens virkning på dette. Planprogrammet må justeres mht
etterprøvbarheten ifht valg av metodikk.

Planprogrammets punkt 4.10 omhandler naturens mangfold.
Forhold i innspillet vil bli vurdert gjennom planlegging av
området. Konsekvensutredning blir gjort som en del av
planbeskrivelsen. Metodikk i forbindelse med utarbeidelse av
denne er tatt inn i planprogrammet. Friluftsinteresser er
premissgiver i forhold til planen.

07
Nordland Fylkeskommune

Brev
18.04.13

Arealpolitikken må hensynstas. Sårbarhet skal vektlegges i ROS.
Alternative energikilder bør vurderes. Hensyn til barn og unge.
Universell utforming. Berørte parter skal trekkes inn i prosessen.
Bruk ”Planskjema for Nordland”. Ellers ingen merknader til
planarbeidet.

Arealpolitikken i kommune vil være førende for planarbeidet.
Punkt 4.9 i planprogrammet omhandler Ros-analyse,
sårbarhet i forbindelse med klimaendringer er tatt inn i
punktet. Punkt 4.4 omhandler bærekraft. Punkt 4.13
omhandler barn og unges interesser. Punkt 4.7 omhandler
tilgjengelighet for alle. Alle punkt over vil utredes i forbindelse
med konsekvensutredningen som følger planbeskrivelsen.
Punkt 5.3 samarbeid og medvirkning viser hvordan
medvirkning planprosessen skal løses.

08
Narvik Skiklubb
hoppgruppa

Brev
17.04.13

Ønsker etablert skihoppanlegg iht kartskisse (ovenfor
Asbjørnsstua).

Innspillet vil bli vurdert gjennom planlegging av området.

09
Per Inge Lyngvær/ Trude
Johnsen

Mail
15.04.13

Ønsker tiltak/avgrensninger til ny bebyggelse. Diverse
kommentarer:
1) ”Støyvurdering T-1442”.
2) Økonomiske følger for kommunen (pga
teknisk infrastruktur).
3) Turstier og atkomster til fjellet må ivaretas.
4) Krav til estetikk (jmfr Marihandstien).
Ønsker ikke store leilighetsbygg.
5) Støyanalyse for eksist. boliger.
6) Randsone mellom ny og eksisterende
bebyggelse kan brukes til
rekreasjonsområde.
7) Sol-/skyggediagram visst ny bebyggelse tett
inntil eksisterende.
8) Føler mangel på alternative løsninger.
9) Ønsker folkemøte iht PBL.

Punkter i innspill vil bli tatt med i den videre planleggingen av
området.

DBC AS - Side 56 av 57 – Områdereguleringsplan for Fagernesfjellet – PLANID 2012015
10
Steinar Ursin

Mail
03.04.13

Påberoper seg rettslig arving på store deler av arealet. Skal innen
kort tid fremlegge bevis for dette. Vil kreve stopp i alt arbeid.

Ingen kommentar

11
NVE

Brev
02.05.13

Skredfare: Store deler av planområdet er skredutsatt. Det må
lages bestemmelser som setter vilkår i forbindelse med
hensynssone for skredfare. Mener at skredfare bør være eget
tema i konsekvensutredningen. Vassdrag, flomfare og overvann:
Planområdet grense inn til Taraldsvikelva. Plandokumentet skal
vise hvordan vassdragsrelatert fare er vurdert. Ber om at det
opprettholdes urørt vegetasjons langs elva. Det er i dag
flomproblem i flere bekker som drenerer fra planområdet. Tema
overvann må tas med i videre planlegging. Energianlegg:
Eksisterende høyspenningsanlegg må avsettes med hensynssone.

Skredfare er tema under punkt 4.9 og vil bli godt i varetatt
gjennom dette punktet. Etter skredvurdering av området vil
det bli tegnet inn hensyssoner der det er skredfare. Gjennom
punktene 4.10 naturens mangfold, 4.5 allmenhetens
ferdselsmuligheter og 4.15 overvann vil det bli gjort
utredninger i forbindelse med bekker og elver innenfor
planområdet. Tiltak, utbyggingsområder og hensynssoner vil
bli tegnet inn med bakgrunn i utredningene.

12
Kolbjørn Ramstad, Dag
Arne Wessel, Svein-Arild
Franzen og Are Johnsen

Mail
30.07.15

Merknaden omhandler merknader til feil varsling i forbindelse
med planarbeidet.
Videre ber eierne av gnr 40 bnr 1027 til 1030 ber om at
grønnstrukturbelte bak nevnte eiendommer (mot ny bebyggelse)
reduseres. Bakgrunnen for dette er at de mener at
grønnstrukturbeltet er blitt redusert i ny Områdeplan.

Feil i forbindelse med oppstartsvarsel er tatt til etterretning,
og nytt oppstartsvarsel ble sendt ut 30.06.15.
Når det gjelder grønnstrukturbeltet er vi ikke enig i slik det
hevdes i merknaden at dette er redusert. Vi har ikke klart å få
tak i SOSI-grensen for KDP, men har gjort en sammenligning
mellom KDP og områdeplanen ved hjelp av pdf-kartutsnitt av
KDP og digitalt underlag for Områdeplanen.
Denne viser følgende bredde på grøntbeltet:
Bredde vestlig grense 40-1027 i KDP:
ca 23 meter
Bredde vestlig grense 40-1027 i Områdeplan:
ca 26 meter
Bredde felles grense 40-1027/1028 i KDP:
ca 21 meter
Bredde felles grense 40-1027/1028 i Områdeplan: ca 23 meter
Bredde felles grense 40-1028/1029 i KDP:
ca 20 meter
Bredde felles grense 40-1028/1029 i Områdeplan: ca 21 meter
Bredde felles grense 40-1029/1030 i KDP:
ca 20 meter
Bredde felles grense 40-1029/1030 i Områdeplan: ca 19 meter
Grøntbeltet sør for 40-1030 er utvidet.
Med bakgrunn i dette kan vi ikke se grunn til å endre på det
regulerte grøntbeltet.
Se også vedlagt illustrasjon på bredder.
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Innspillene i sin helhet følger som vedlegg til planbeskrivelsen.

9 Vedlegg
Plankart med revisjonsdato 26.04.2016
Reguleringsbestemmelser med revisjonsdato 26.04.2016
Narvikfjellet energinotat, datert 16.03.2014
Narvikfjellet landskap og estetikk, datert 06.08.2014
Infrastruktur områdeplan Narvikfjellet, datert 23.04.2014
KU for reindrift Narvikfjellet, datert juni 2014
Skredfarevurdering, datert 03.07.2012
Notat vannforsyning til snøkanonanlegg i Fagernesfjellet, datert april 2008
Trafikkanalyse, datert 13.12.2013
Innspill/merknader til planarbeidet (se kapittel 8 i Planbeskrivelse)
Illustrasjoner lengdeprofil TP1 – TP4 (4 stk), datert 19.01.2015
Illustrasjon bredder Grøntbelte, datert 07.08.15

Plan- og lengdeprofiler på vegene SKV 9-10-11-12-13-15-20 (8 stk), datert
08.04.2015
Illustrasjonsplaner (3stk)
Temakart løyper og stier, datert 27.11.2013

Usnitt plankart detaljerte områder med revisjonsdato 26.04.2016
Notat: Sol- og skyggeillustrasjoner for planlagt utbygging i Narvikfjellet datert
26.01.2016
Rapport: Beregninger av støy fra vegtrafikk datert 15.10.2015
Rapport: Vurdering av jord- og flomskredfare Detaljreguleringsplan Narvikfjellet
datert 27.10.2016

