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Forord 
 
Narviksgården AS ønsker å utarbeide en områdeplan for Narviksfjellet. I den forbindelse er 
Sweco Norge AS blitt bedt om å vurdere de trafikale konsekvensene en utbygging vil få. 

Narviksgården AS har i prosjektet vært representert gjennom DBC AS v/Ingar Dalen.   

Hos Sweco er arbeidet med trafikkanalysen for Narvikfjellet utført av Karl Arne 
Hollingsholm. 
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1 Innledning 

I forbindelse med områdeplan for Narvikfjellet har Narviksgården AS engasjert Sweco Norge 
AS til å utføre en enkel trafikkanalyse. Narviksgården er Narvik kommunes eiendomsselskap 
og grunneier i Fagernesfjellet samt hovedaksjonær i driftsskapet Narvikfjellet AS.  

1.1 Planområde 

Planområdet ligger på nordvest siden av Fagernesfjellet, mellom bykjernen og toppen av 
fjellet. Området som skal reguleres er på omtrent 4000 daa, og grenser mot bebyggelse i 
nedre del og høyfjell i øvre del.  

 
Figur 1 Utsnitt av planområdet (kilde: planprogram – Områdeplan Narvikfjellet). 
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2 Beskrivelse av området – dagen situasjon 

2.1 Arealbruk 

I dag blir området brukt til skianlegg med tilhørende funksjoner, friluftsaktiviteter og liknende. 
Skianlegget inkluderer 15 nedfarter, aktivitetspark, barneskitrekk, lysløyper, sykkelløyper, 
turstier, fjellrestaurant og aktiviteter som paragliding. Innenfor planområdet ligger det også 
noen spredte enkelthytter og eneboliger. 

Området ligger i nær tilknytting til Narvik sentrum, noe oversiktsbildet på figur 2 viser. 

 
Figur 2 Oversiktsbilde som viser områdets beliggenhet i forhold til Narvik sentrum (kilde: finn.no) 

2.2 System for gang- og sykkeltrafikk 

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 det enkelte separerte gang- og sykkelveier 
gjennom deler av eksisterende bebyggelse. 

Gang- og sykkeltrafikken fra en evt. utbygging i vest vil ledes inn på Fjellheim / Skistua, hvor 
det i dag er vekselsvis ensidig og tosidig fortau. Gang- og sykkeltrafikken fra en evt. utbygging 
i øst vil ledes inn på Reinveien / Mårveien, hvor det i dag ikke eksisterer fortau.   

Brannbakken 

Fjellheim 

Skistua 

Mårveien 

Reinveien 

Tøttaveien 
Stasjonsveien 

Skistua skole 

Høyskolen i 
Narvik 

Snorres gate 
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Fra krysset Skistua x Snorres gate har fotgjengere tosidig fortau ned til sentrum. 

2.2.1 Skolebarn til / fra nærliggende skoler 

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 videregånde 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.  

2.3 Veisystem 

Eksisterende veisystem fra E6 til planområdet er av varierende kvalitet. 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. 

Kryssene med Stasjonsveien og Brannbakken kan nevnes. Fra disse veiene kommer man inn 

på Tøttaveien fra bl.a. Håreks gate og Tore Hunds gate.  

Figur 3 viser de nevnte kryssene med E6 som blå ringer. Stasjonsveien lengst i nord og 

Brannbakken lengst i sør vest. Hovedatkomsten, Tøttaveien, er markert som den midterste 

sirkelen. Pilene på figur 3 viser hvor trafikken fra en evt. utbygging i øst og vest føres sammen 

og ned på Snorres gate.  
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Figur 3 Bildet viser de viktigste kryssene fra Narvikfjellet og inn på E6. 

De kommende figurene viser noen bilder av kryssene mellom E6 x Stasjonsveien og E6 x 

Tøttaveien, da disse kryssene ansees som de mest naturlige innkjøringspunktene til 

planområdet. Det er også vist noen bilder av krysset Skistua x Mårveien. Alle bildene er hentet 

fra finn.no.  

Figurene 4, 5 og 6 viser et mer detaljert bilde av hovedatkomsten fra E6 og mot Narvikfjellet. 

Krysset E6 x Tøttaveien.  

 

N 

Skistua x Mårveien 

Snorres gate x Skistua 
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Figur 4  Krysset E6 x Tøttaveien 

 
Figur 5  Krysset E6 x Tøttaveien, sett fra E6 mot sør vest. 
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Figur 6  Krysset E6 x Tøttaveien, sett fra E6 opp Tøttaveien. 

Figurene 7, 8 og 9 viser et mer detaljert bilde av krysset E6 x Stasjonsveien. 

 
Figur 7 Krysset E6 x Stasjonsveien 
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Figur 8 Krysset E6 x Stasjonsveien, sett fra Stasjonsveien. 

 
Figur 9 Krysset E6 x Stasjonsveien, sett fra E6 mot sør vest. 

Figurene 10, 11 og 12 viser bilder fra krysset Skistua x Mårveien. Det er i dette punktet 

trafikken fra en evt. utbygging både øst og vest for skianlegget møtes. 
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Figur 10 Krysset Skistua x Mårveien 

 
Figur 11 Krysset Skistua x Mårveien, sett fra Skistua mot nord. 
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Figur 12 Krysset Skistua x Mårveien, sett fra Skistua mot sør. 

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.  

I arbeidet med kommunedelplan for E6 Sjømannskirka – Ornes er det utført CONTRAM-

beregninger som har beregnet de trafikale virkningene ett tunnelalternativ vil ha på dagens E6 

gjennom Narvik og enkelte kryss langs E6.  

For å kartlegge virkningene av et tunnelalternativ ble det i CONTRAM beregnet eksisterende 

situasjon for referanseveinettet for 2006. ÅDT for referansealternativet vises i figur 13. 
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Figur 13  ÅDT for dagens veinett år 2006 (kilde: KDP E6 Sjømannskirka-Ornes) 

Det er hverken gjennomført trafikktellinger eller kjørt CONTRAM beregninger i forbindelse 

med denne trafikkanalysen. NVDB tallene og ÅDT tallene fra figur 13 brukes derfor som 

utgangspunkt i trafikkanalysen for områdeplan Narvikfjellet.   
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Tallene fra NVDB og CONTRAM beregningene viser en viss konsistens på E6, fra krysset 

med Tøttaveien og nord for Stasjonsveien. CONTRAM beregningene viser også en ÅDT i 

hovedatkomsten (Tøttaveien) til Narvikfjellet på ca. 4700 kjt/døgn. 

Skiltet hastighet på E6 er 50 km/t gjennom Narvik. I boligområdet fra E6 og opp til Narvikfjellet 

er det 30 km/t i boliggatene og 40 km/t langs hovedatkomsten til skianlegget.  

2.3.1 Andre reguleringsplaner 

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 postitivt for 
områdeplan Narvikfjellet.  

Kommunedelplanen ble vedtatt 27.09.2013 og Statens vegvesen har nylig startet på 
reguleringsplanfasen.  

Figur 14 viser planområdet hvor tunnelløsningen er tenkt etablert.  
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Figur 14 Planområdet 
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2.4 Kollektivtrafikk 

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.  

Bussrute 18-639 går 1 gang i timen fra kl. 07.15 til 18.30.  

Nærmeste holdeplasser til en evt. utbygging vil ligge i Fjellheim og Skistua. 

 
Figur 15 Bilde som viser bussholdeplasser i eksisterende område (kilde: finn.no) 
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2.5 Trafikksikkerhet 

Narvik kommune har en gjeldende trafikksikkerhetsplan, sist revidert den 26.10.2012, hvor det 
vises til at kommunen har et hovedmål om «Færre drepte og skadde i trafikken uten hensyn til 
trafikkveksten». Planen viser også til bl.a. følgende mål: 

 Unngå ulykker som involverer myke trafikanter 

 Redusere antall kryssulykker 
 

Figur 16 viser en oversikt, hentet fra NVDB, over antall politirapporterte personskadeulykker 
registrert i perioden 2003 – 2012. Dagens trafikksituasjon viser at de fleste politirapporterte 
personskadeulykkene som ligger inn i NVDB inntreffer i kryssene på E6. Alle ulykkene, foruten 
en (dødsulykke, rød prikk i Brugata), er ulykker med lett skade.  

 Ulykken i krysset E6 x Stasjonsveien var en sykkelulykke i 2008 

 Ulykkene i krysset E6 x Tøttaveien var en fotgjengerulykke i 2009 og en MC-ulykke i 
2008 

 

Fra E6 og opp mot Narvikfjell viser NVDB at det har skjedd ulykker i Tøttaveien, Snorres gate 
og Skistua. Alle ulykkene resultert i lette skader (grønne prikker).  

 Ulykkene i Skistua er en MC-ulykke i 2005, en fotgjengerulykke i 2003 og en bilulykke i 
2006.  

 Ulykkene i Snorres gate er en fotgjengerulykke i 2010 og en MC-ulykke i 2009.  

 Ulykken i Tøttaveien var en bilulykke i 2006. 
 

 



 

  

 

 

15 

 

 
Figur 16 Ulykkeskart fra NVDB for perioden 2003 – 2012 

2.5.1 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Av de nevnte ulykkene, er myke trafikanter involvert i 4 av 9 ulykker. Det er viktig å ivareta 

trafikksikkerhetsaspektet rettet mot de myke trafikantene ved økt trafikkbelastning i området.  

Skiltet hastighet på 40 km/t og 30 km/t er positivt. Den faktiske hastigheten  på 

hovedatkomsten til skianlegget er ikke målt, men det er bygd et par opphøyde gangfelt i 

området, som kan indikere at farten er høyere en skiltet hastighet.  
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3 Planforslaget 

Planforslaget Sweco Norge AS har blitt bedt om å vurdere de trafikale konsekvensene av, er 

av DBC Arkitekter skissert som følger: 

 Felt BFR 1 – 23. Områdene planlegges for til sammen ca. 500 fritidsboliger. 

 Felt B1 – 12. Områdene planlegges for ca. 100 boliger. 

 Felt BFT 1 – 7. Områdene planlegges for ca. 25 000 m2 næring og ca. 150 

fritidsboliger og 50 boliger. 

 Felt BKB-B/FR1-4. Områdene planlegges for ca. 10 boliger og ca. 90 fritidsboliger. 
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Figur 17 Forslag til reguleringsplan for Narvikfjellet (kilde: DBC Arkitekter) 
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4 Trafikale konsekvenser av planforslaget 

I dette kapitlet vurderes de trafikale konsekvensene planforslaget vil få på de eksisterende 
veiene. Utfordringen er at det er gjennomført få analyser av denne typen, så det foreligger få 
erfaringstall for en slik utbygging. Sweco har gjennomført liknende trafikkutredninger i 
forbindelse med utbygging av Norefjell og har gjennom den prosessen gjort noen 
forutsetninger som vi ser kan benyttes i denne trafikkanalysen også.  

De presenterte trafikktall i denne utredningen er derfor basert på antagelser knyttet til antall 
senger/fritidsboliger, boliger og kvadratmeter næring som planlegges innenfor planforslaget.  

Videre er det foretatt en del antagelser basert på trafikkmønster, køsituasjoner i dag etc. 
Trafikktallene er derfor å regne som grove og er ment som en indikasjon på hvor stor trafikk 
planforslaget vil generere og hvor stor mertrafikk kryssene E6 x Tøttaveien og E6 x 
Stasjonsveien vil kunne få som følge av planforslaget.   

4.1 Forutsetninger 

4.1.1 Fritidsbolig 

Trafikken til/fra Narvikfjellet vil variere over ukedagene og tid på året. Trafikken vil være 
atypisk i forhold til vanlige veier hvor trafikkbelastningen er størst på vanlige hverdager, mens 
det her vil være stor trafikk i forbindelse med helgeutfart (fredag kveld og søndag 
ettermiddag). Vinterhalvåret vil være høysesong for Narvikfjellet. Maksimal belastning vil være 
i forbindelse med påske og vinterferie.  

Trafikktall for en vei oppgis som årsdøgntrafikk (ÅDT). Det vil si det antall kjøretøy som 
passerer et snitt av en vei pr. døgn i gjennomsnitt over året. Dette er et begrep som ikke 
passer helt i denne sammenheng med såpass stor variasjon i trafikkbelastning over uka og 
året, men på bakgrunn av datagrunnlaget som er tilgjengelig og det overordnede nivået denne 
analysen skal beskrive, er ÅDT likevel valgt som sammenlikningsgrunnlag. ÅDT på lokale og 
overordnede veier er tatt fra CONTRAM beregningene gjennomført i forbindelse med 
kommunedelplan E6 Sjømannskirka – Ornes.  

Trafikken til fritidsboligene kan deles inn i 3 grupper: 

- Inn/utreise 
- Reiser under oppholdet 

 

Trolig vil trafikkbelastningen være størst i forbindelse med inn/utreise. Reiser under oppholdet 
vil hovedsakelig skje på tidspunkt over døgnet hvor trafikkbelastningen ikke er så stor. Hvor 
stort dette innslaget vil bli er helt avhengig av tilbudet som vil bli på stedet.  

Dagsturisme antas å vokse noe med bedret tilbud, men dette er uvisst.   
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Det antas i de videre beregningene at fritidsboligene som bygges har en gjennomsnittlig 
sengekapasitet på 5 senger pr. fritidsbolig. Videre tas det også hensyn til følgende:  

 Anslår et gjennomsnittsbelegg på 2,5 personer pr bil (mye familiekjøring) 

 Antar at man ved maksimalbelastning har 90 % belegg på sengekapasiteten 

 Antar at man ved vanlig helgeutfart vinterstid har 50 % belegg på sengekapasiteten 

 Antar at hver fritidsbolig i snitt belaster området med 1,5 biler pr. døgn når den er 
bebodd, ved maksimalbelastning 

 Antar at ved maksimalbelastning forgår ca. 75 % av trafikken på den høyest belastede 
dagen.  

 Antar at hver fritidsbolig i snitt belaster området med 1,25 biler pr. døgn når den er 
bebodd, ved helgeutfart 

4.1.2 Bolig 

Det antas at boligene som ligger inne i planforslaget har en størrelse som tilsvarer enebolig. I 
forbindelse med trafikk generert av boligene er det tatt utgangspunkt i PROSAM-rapport 137 
Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. I vurderingen er det tatt hensyn til nærhet til 
Narvik sentrum og kollektivdekning.  Sweco har på bakgrunn av dette vurdert det som 
sannsynlig at de planlagte boligene genererer 5 bilbevegelser per hushold (sum til / fra) per 
døgn.  

Iht. til Narvik kommunes parkeringsvedtekt §4-3, vil det være behov for minimum 2 
biloppstillingsplasser per bolig.  

4.1.3 Næring 

For å vurdere genereringsfaktoren på næringsvirksomheten er gjeldende parkeringsvedtekter 
lagt til grunn. Planforslaget legger opp til 25 000 m2 næring, bestående av restauranter, 
forretninger og serviceareal til turistområdet. Planområdet ligger i sone C iht. 
parkeringsvedtektene og har et krav om 1 biloppstillingsplass pr. 40 m2 for detaljhandel.  

Kravet til antall biloppstillingsplasser blir da minimum 625 plasser. Det antas at næringen er 
rettet mot områdets fritidsboliger og boliger og det er betydelig usikkerhet rundt behovet for 
antall p-plasser. Belastningsgraden pr. p-plass regnes å være lav, da p-plassenes bruk er 
rettet mot skituristene. Det antas da at hver av de 625 næringsparkeringsplassene i 
gjennomsnitt benyttes av 2 biler i døgnet. Det vil si 4 bilturer i døgnet pr. p-plass.  

Det foreligger ikke detaljert plan for næringsarealene i forhold til andel forretning, restaurant 
og serviceareal. Det er derfor betydelig usikkerhet ved beregning av næringstrafikk. 

På normale dager, dager utenom adkomst- og avreisedager og ferier, vil det være usikkert 
hvor mye trafikk næringsparkeringen genererer. Det antas at 50 % av p-plassene er belagt på 
en vanlig hverdag. Dette medfører en ÅDT på ca. 1 250 kjt/døgn. 

4.2 Trafikkgenerering 

Med bakgrunn i forutsetningene i kapittel 3 og 4.1 vil dette gi entrafikkgenerering innenfor de 

ulike feltene. Tabellene 1 og 2 viser hhv antall bilturer planforslagets fritidsboliger vil generere 
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på en ankomst eller avreisedag og bilturer generert under oppholdet. Tabellene viser også 

hva bolig og næringsandelen i planforslaget genererer av biltrafikk i løpet av et døgn.  

 Fritidsboliger Boliger Næring 

 Bilturer 
ankomst- eller 

avreisedag 

Bilturer 
under 

opphold  

Antall bilturer   Antall 
bilturer 
næring 

Maksimalbelastning 
1
 

2
   

Felt BFR 1 – 23 
500 fritidsboliger 

700 675    

Felt B1 – 12 
100 boliger 

  500  

Felt BFT 1 – 7 
25 000 m

2
 næring, 150 

fritidsboliger og 50 
boliger 

200 225 250 ca. 2500 

Felt BKB-B/FR1-4 
90 fritidsboliger og 10 
boliger 

120 120 50  

SUM 1020 1020 800 2500 

Tabell 1 Trafikk generert av planforslaget.   

 Fritidsboliger Boliger Næring 

 Bilturer 
ankomst- eller 

avreisedag 

Bilturer 
under 

opphold  

Antall   
bilturer  

Antall 
bilturer 
næring 

Helgeutfart 
3
 

4
   

Felt BFR 1 – 23 
500 fritidsboliger 

500 310    

Felt B1 – 12 
100 boliger 

  500  

Felt BFT 1 – 7 
25 000 m

2
 næring, 150 

fritidsboliger og 50 
boliger 

150 95 250 ca. 2500 

Felt BKB-B/FR1-4 
90 fritidsboliger og 10 
boliger 

90 60 50  

SUM 740 465 800 2500 

Tabell 2 Trafikk generert av planforslaget 

                                                

1
 Utregning: antall fritidsboliger x antall senger / 2,5 personer pr. bil x 0,9 x 0,75. 

2
 Utregning: antall fritidsboliger x 0,9 x 1,5 

3
 Utregning: antall fritidsboliger x antall senger / 2,5 personer pr. bil x 0,9 x 0,75. 

4
 Utregning: antall fritidsboliger x 0,9 x 1,5 
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I de videre beregningene er ikke økningen i trafikk på bakgrunn av en mulig økt dagsturisme 
tatt med. Det antas at ikke denne trafikken vil være utslagsgivende for de trafikale 
beregningene, da denne trafikken antas å belaste veisystemet uten om rushtidene. 

Tabell 1 og 2 viser fritidsboligtrafikken ved høyeste belastning enten ved ankomst eller ved 
avreise. De planlagte fritidsboligene vil generere en samlet trafikk ved ankomst og avreise på 
ca. 2 7005 biler i maksbelastninsperioder og ca. 15006 biler ved helgeutfart. 

Beregningene viser at planforslagets bolig og næringsutvikling vil generere en ÅDT på ca. 
33007 kjt/døgn. Denne trafikken er uavhengig av fritidsboligtrafikken på ankomst- og 
avreisedager.  

Det antas at det meste av trafikken forbundet med bilturer under oppholdet kan relateres til 
trafikk til den planlagte næringen. For å unngå dobbelttelling av trafikk legges ikke bilturer 
under oppholdet til næringstrafikken. Da trafikken relatert til bilturer under oppholdet enten 
skjer i helgen eller i ferier er denne trafikken ikke tatt med ved vurdering av ÅDT belastningen 
planforslaget vil påføre veinettet. 

Det meste av næringstrafikken vil belaste lokalveinettet i maksbelastnings- og helgeperioder.   

4.3 Veitrafikk 

I kommunedelplan E6 Sjømannskirka – Ornes er fremtidige trafikkprognoser vurdert i 
CONTRAM. Kommunedelplanen utarbeidet fremtidige trafikktall for 2036, over 20 år frem i tid. 
Da områdeplan Narvikfjellet er en relativ stor utbygging antas det at området ikke er fult 
utbygd på mange år. Det vurderes derfor som fornuftig å forholde seg til kommunedelplanens 
fremtidige trafikktall i 2036, som fremtidig dimensjonerende nivå. Som figur 18 viser ligger det 
inne noen nye veilenker i referanseveinettet for 2036. 

 

 

                                                

5
 Utregning: antall fritidsboliger x antall senger / 2,5 personer pr. bil x 0.9 x 2 (inn og ut). 

6
 Utregning: antall fritidsboliger x antall senger / 2,5 personer pr. bil x 0.5 x 2 (inn og ut). 

7
 Den største usikkerhetsfaktoren i dette ÅDT tallet er næringsparkering og belegg på disse 

parkeringsplassene 
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Figur 18 ÅDT på referanseveienettet i år 2036. 
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Dataene viser ÅDT på E6 på ca. 14 200 kjt/døgn fra Tøttaveien og nordøstover. E6 sør for 
krysset med Tøttaveien vises med en ÅDT på ca. 18 000 kjt/døgn. I Tøttaveien har en 
beregnet ÅDT på ca. 6 700 kjt/døgn. 

I forhold til dagens situasjon (2006) er dette en økning på ca. 3 000 kjt/døgn på E6 nørdøst for 
krysset med Tøttaveien. På E6 sør for krysset med Tøttaveien er det en økning på ca. 3 000 
kjt/døgn. I Tøttaveien viser beregningene en økning av trafikken på ca. 2 000 kjt/døgn. 

Beregningene viser at det vil bli til dels store forsinkelser på de fleste av veiene som krysser 
E6. Forsinkelser på 3-4 minutter i bl.a. Tøttaveien og Brannbakken vil forekomme.  

4.3.1 Planforslagets påvirkning på veitrafikken 

Ukedag, helg og maksdag  

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.  

På en vanlig hverdag vil planområdets bolig- og næringstrafikk generere ca. 1400 kjt/døgn. 
Denne trafikken fordeler seg på flere kryss inn mot E6. Vi antar at 60 % av trafikken belaster 
krysset Tøttaveien x E6 og 30 % av trafikken belaster krysset Stasjonsveien x E6. De 
resterende 10 % av trafikken fordeler seg på andre adkomster. Krysset Tøttaveien x E6 vil da 
få en ekstra belastning på grunn av planforslaget på ca. 850 kjt/døgn. Krysset Statsjonsveien 
x E6 vil få en ekstra belastning på ca. 420 kjt/døgn.  

Dataene som er presentert på døgnnivå er høyst usikre, noe som medfører at det blir lite 
hensiktsmessig å presentere timestrafikktall og vurdere hvordan denne trafikken påvirker det 
overordnede veisystemet.  

Men for å gi en indikasjon på hva døgntallene kan medføre av ekstra timestrafikk på en 
hverdag, maksbelastningsdag og en helgeutfartsdag, kan man anta at høyeste timestrafikk 
tilsvarer ca. 10 % av døgntrafikken.  

På en vanlig hverdag kan da krysset Tøttaveien x E6 få en ekstra belastning på ca. 85 kjt/t. 
Krysset Stasjonsveien x E6 kan få en ekstra belastning på ca. 42 kjt/t.  



 

  

 

 

24 

 

På en maksbelastningsdag kan krysset Tøttaveien x E6 få en ekstra belastning på ca. 60 kjt/t. 
Krysset Stasjonsveien x E6 kan få en ekstra belastning på ca. 30 kjt/t.  

På en adkomst- og avreisedag i en vinterhelg kan krysset Tøttaveien x E6 få en ekstra 
belastning på ca. 45 kjt/t. Krysset Stasjonsveien x E6 kan få en ekstra belastning på ca. 23 
kjt/t.  

Generelt vil en økt trafikk gi en økt forsinkelse og dårligere kapasitet i kryssene.  

4.4 Overordnede tiltak som påvirker trafikkbildet 

Kommunedelplan E6 Sjømannskirka – Ornes beskriver et tunnelalternativ inkl. noen nye 
veilenker, som vil medføre en trafikkreduksjon for E6 gjennom Narvik på ca. 5 000 kjt/døgn. 
Dette vil ha konsekvenser for kapasiteten i kryssene og generelt medføre en bedre 
trafikkgenerering fra planområdet og inn på E6. 

Beregningene viser at det kan forventes en reduksjon i trafikken, nordøst for Tøttaveien, på 
ca. 2 000 kjt/døgn. Nordøst for Stasjonsveien viser beregningene en reduksjon på ca. 4 000 
kjt/døgn. Sør for Tøttaveien viser beregningene en reduksjon på ca. 6 000 kjt/døgn. 

I Tøttaveien viser beregningene en reduksjon på ca. 1 300 kjt/døgn.  

Tunnelen vil medføre vesentlig mindre tungtrafikk gjennom kryssene Tøttaveien x E6 og 
Stasjonsveien x E6, noe som igjen vil påvirke kapasiteten positivt. 

Figur 19 viser CONTRAM-beregningenes resultater på veinettet.   
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Figur 19 Tunnelalternativets påvirkning på ÅDT  
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4.5 Gang- og sykkeltrafikk 

Av det Sweco har fått informasjon om, legger ikke planforslaget opp til et forbedret gang- og 
sykkeltilbud fra planområdet og ned mot Narvik sentrum. Unntaket er ved krysset Skistua x 
Mårveien, hvor det tilrettelegges for nytt fortau langs deler av Mårveien. 

Med utbyggingen vil det naturlig nok føre til flere fotgjengere vinterstid og flere fotgjengere og 
syklister sommerstid.  

Det anbefales at det videre i prosessen vurderes sikre gangløsninger for fotgjengere langs de 
mest trafikkerte veiene inn til de foreslåtte planområdene.  

4.6 Kollektivtrafikk 

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.  

Av det Sweco har fått informasjon om, legger ikke planforslaget opp til justeringer rundt 
eksisterende kollektivtilbud. I utgangspunktet ants 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.   

4.7 Trafikksikkerhet 

Generelt sett vil økt trafikk føre til økt fare for trafikkulykker. Trafikkgenereringen fra 
planforslaget er avhengig av om man legger til grunn en vanlig hverdag, adkomst- og 
avreisedag i vinterhelg eller maksimalbelastning i vinter- og påskeferie. Døgntrafikken varierer 
mellom ca. 1400 kjt/døgn på hverdag, ca. 750 kjt/døgn ved adkomst- og avreisedag i 
vinterhelg og ca. 1000 kjt/døgn ved maksimalbelastning.  

Skiltet fartsgrense varierer mellom 30 km/t og 40 km/t. Faktisk hastighet er ikke målt. At et lavt 
fartsnivå generelt sett gir færre trafikkulykker og lavere alvorlighetsgrad, er godt dokumentert i 
trafikksikkerhetsmessige sammenhenger.  

Som figur 20 viser er, sannsynligheten for å bli dødelig skadet liten når farten er lav. Hvis 
faktisk hastighet er nærmer seg 50 km/t ser man av figur 20 at sannsynligheten for å bli 
dødelig skadet er meget stor.  
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Figur 20 Dødsrisiko for fotgjengere ved påkjørsel (Kilde: Svv Håndbok 270) 

 

Planforslaget kobler ny bebyggelse på eksisterende veinett i to punkter i vest. I krysset 
Skistua x Fjellheim og Fjellheim x Fjellveien. I øst kobler planforslaget seg inn på Mårveien 
som ender opp i krysset Skistua x Mårveien 

Disse kryssene må vurderes i forhold til trafikksikkerhet i den videre planprosessen. Det bør 
være et fokus på sikkerheten til myke trafikanter i disse kryssene.  

4.7.1 Trafikk i anleggsfasen 

Ved utbyggingen av planområdet må det være fokus på sikkerheten til de myke trafikantene. 
Det ligger både skoler og barnehager i nær tilknytning til planområdet som vil bli berørt i 
anleggsperioden med ekstra tungtrafikk, luft- og støyproblematikk, etc.  

I den videre prosessen bør utfordringene i anleggsfasen fokuseres på.  
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5 Konklusjon 

Nedenunder vises en enkel sammenstilling av den trafikale informasjonen som har 
fremkommet i rapporten.  

 

Konsekvenser ved utbygging 

 

Døgntrafikk 

Døgntrafikk generert av planforslaget varierer avhengig av tidspunkt det ønskes å 
fokusere på: 
Døgntrafikk fra bolig og næring på vanlig hverdag utgjør ca. 1400 kjt/døg 
Døgntrafikk fra fritidsbolig på adkomst- eller avreisedag vinterhelg er ca. 750 
kjt/døgn 
Døgntrafikk fra fritidsbolig ved maksimalbelastning vinter- og påskeferie er ca.1000 
kjt/døgn 
Fritidsboligtrafikken antas å ikke belaste de kritiske rushtidsperiodene.  

Timetrafikk – kjt/t 

Det er gjort mange antagelser for å beregne døgntrafikk og timestrafikk. Til sammen 
medfører dette stor usikkerhet i beregningene.  Planforslagets trafikk fordeler seg på 
flere kryss på E6, men med hovedvekt på krysset med Tøttaveien. Rundt regnet kan 
man anta at høyeste timestrafikk ligger på rundt 10 % av ÅDT.  

Andre planer 

Kommunedelplan E6 Sjømannskirka – Ornes viser at det ligger et potensial til 
følgende reduksjon i biltrafikken på E6: 
Sør for Tøttaveien – ca. 6 000 kjt/døgn 
Nordvest for Tøttaveien – ca. 2 000 kjt/døgn 
Nordøst for Stasjonsveien – ca. 4 000 kjt/døgn 
I Tøttaveien – ca. 1 300 kjt/døgn 

Gang- og sykkel 
Tiltaket legger ikke til rette for et bedret tilbud for gang- og sykkeltrafikken. Med 
unntak av nytt ensidig fortau langs deler av Mårveien.  

Kollektiv 
Tiltaket gir et potensiale for økt antall busspassasjerer på eksisterende rute, men det 
er ikke tenkt at rutebussen skal føres inn i planområdet.   

Trafikksikkerhet 
Bør ha fokus på sikkerheten til myke trafikanter gjennom å tilrettelegge for trygge 
forbindelser for myke trafikanter. Fartsreduserende tiltak bør gjennomføres hvis 
faktisk fart er 5 km/t høyere enn skiltet hastighet i 30 og 40 soner.  

Anleggstrafikk 
Ha fokus på sikkerheten til de myke trafikantene, spesielt rette mot skolevei og 
krysningspunkter.  

Tabell 3 Sammenstillingstabell 
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