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1 Innledning

Om analysen
Multiconsult har fått i oppdrag fra Alpinveien Bolig AS å vurdere trafikale forhold i forbindelse med
etablering av boliger i Skistua. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av boliger i
Alpinveien 1, hovedsakelig blokkbebyggelse med leiligheter. Det er planlagt å etablere 50
boenheter innenfor planområdet.

Denne analysen vil fokusere på dagens situasjon, trafikale konsekvenser av tiltaket og hvordan
transportbehovet og trafikksikkerhet kan ivaretas ved ferdigstillelse.

Bakgrunn
For å vurdere utbygging av nye boliger i Alpinveien 1 er det behov for å utføre en trafikkanalyse av
området, med fokus på konsekvenser av nyskapt trafikk på vegnettet, samt hvordan
trafikksikkerheten skal ivaretas.
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2 Planområde og lokalisering 

Planområdet ligger i Narvik, i Narvik kommune. Alpinveien ligger litt over en kilometer øst for 
Narvik sentrum. Kjøreavstand er 1,6 kilometer til torget i Narvik sentrum. Gangavstand vil kunne 
være kortere, da en vil kunne ta noen snarveier som gående. 

 

Figur 1 avstand mellom planområdet og torget i Narvik, målt til 1,6 km i Finn kart. 

I umiddelbar nærhet til planområdet ligger Skistua skole, som er en grunnskole. Skistua barnehage 
ligger også i umiddelbar nærhet til planområdet (Multiconsult, 2019). 

 
Figur 2 Målpunkter i nærheten av planområdet. Kartkilde: Norgeskart 
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3 Dagens situasjon

Arealbruk
Det er i dag ett bygg på planområdet, en tidligere barnehage som er planlagt revet. Det har tidligere
også vært fire lavblokker med hybelleiligheter i planområdet. Disse er nå revet (Multiconsult, 2019).

Figur 3: Ortofoto med eksisterende og tidligere bygg i planområdet. (Multiconsult, 2019)

Med utgangspunkt i ortofoto fra Norgeskart, ser det ut til at det er ca. åtte parkeringsplasser
innenfor planområdet.

Figur 4: Ortofoto hentet fra Norgeskart som viser Alpinveien med gjenstående barnehagebygg og parkeringsplass i
planområdet. Kartkilde: Norgeskart / Kartverket
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Trafikale forhold

3.2.1 Vegløsning
3.2.1.1 Skistua

Alpinveien har adkomst fra veien Skistua. Skistua er en kommunal vei med veibredde ca. 6 meter
ved kryssområdet (Skistua x Alpinveien). Det er en forkjørsregulert vei med fortau på østsiden av
veien. Frem til avkjørsel til Alpinveien fra nord, er det også fortau på vestsiden av veien Skistua. Det
er ikke etablert gangfelt over Skistua ved planområdet. Fartsgrense er 30 kilometer i timen.

3.2.1.2 Alpinveien

Alpinveien er en kommunal vei, like sør for Skistua barnehage og Skistua skole, se Figur 2. Veien vil
bli regulert til privat vei i planforslaget. Alpinveien er ca. 4,4 meter bred, uten fortau. Alpinveien er
en adkomstvei og benyttes aveiendom gnr./bnr. 40/974. Alpinveien har fartsgrense 30 km/t.

Trafikkmengde

3.3.1 Skistua

Det er ikke registrert ÅDT på veinettet rundt planområdet. I planforslaget utarbeidet av Sweco i
2019, for Fosseveien 4, er det benyttet en ÅDT på 6500 kjt/døgn for Skistua. Fosseveien ligger 250
meter nord for Alpinveien. ÅDT er estimert på bakgrunn av bebyggelse i området og planlagt
utbygging av Fagernesfjellet.

3.3.2 Høgskolebakken

Det foreligger ikke ÅDT tall for høgskolebakken i NVDB. Kommunen har heller ikke ÅDTtall for
veien. Som følge av Covid-19 situasjonen er det ikke gjennomført trafikktelling, da disse trolig ville
hatt for stort avvik fra en normal trafikksituasjon. ÅDTfor Høgskolebakken derfor estimert basert
på antall boliger i området, antall parkeringsplasser på UiT og treningssenter, og antall barn og
ansatte i Soria Moria barnehage.

Trafikkvolum i Høgskolebakken forventes ikke å bli påvirket av utbyggingen i Alpinveien 1, men
trafikkmengden er allikevel vurderti denne rapporten som grunnlag for støyberegninger.

UiT og treningssenter
Trafikken til/fra UiT og treningssenteret er estimert basert på antall parkeringsplasser. Det er antatt
at parkeringsplassene fylles 2,5 ganger per døgn. Det er antatt at 70% av turene fra UiT og
treningssenteret skjer via Lodve Langesgate, og 30% via Høgskolebakken. Lodve Langesgate er
enveisregulert i retning mot nord.

Boliger
Det er antatt 5,5 bilturer per døgn per enebolig og 2 bilturer per døgn per bolig for Skistua
omsorgsbolig. Det er antatt 3 bilturer per bolig for fireroms studentboliger, 1,6 bilturer per døgn for
toroms studentboliger og 1 biltur per døgn for hybler. Det er antatt at 50% av turene fra boligene
skjer via Lodve Langesgate og 50% via Høgskolebakken.

Soria Moria Studentbarnehage
Soria Moria barnehage har plass til 72 barn. Det er antatt 5,9 barn per ansatt. Det er antatt at alle
ansatte kjører til jobb. Det ligger to studentboliger i gangavstand fra barnehagen, derfor er det
antatt at 50% av barna kjøres. Det er antatt at 50% av turene fra barnehage skjer via Lodve
Langesgate.

Det er antatt et tillegg på 50 kjøretøy som benytter Høgskolebakken og Lodve Langesgate som
«snarvei» til sentrum fra Skistua. Basert på dette er ÅDT i Høgskolebakken estimert til å være på
900.
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Kollektivtrafikk
Det er 80 m til nærmeste holdeplass for kollektivtrafikk. Det er fortau mellom planområdet og
holdeplassen, men det mangler gangfelt over Skistua (Multiconsult, 2019).

Planområdet ligger mellom holdeplassene Fjellheisen og Skistua skole. Begge holdeplassene
betjenes av ruta 18-636 som går mellom Håkvik skole og Bregnetunet.

Figur 5: oversikt over holdeplassene ved Alpinveien, hentet fra EnTur.no

For tirsdag 24. mars 2020 er det ifølge Tromskortet.no 4 avganger i timen mellom 07:30 og 08:30
fra holdeplassen Skistua skole.
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Figur 6: Bussavganger fra Skistua skole tirsdag 24. mars 2020(troms fylkeskommune, 2020).

Trafikksikkerhet
Det er ikke registrert noen politirapporterte ulykker med personskade i området den siste
tiårsperioden, i Norsk Vegdatabank.

I 2005 er det registrert en motorsykkelulykke med lettere skade og i 2003 er det registrert én
ulykke med en gående eller akende involvert, som medførte lettere skade (Statens vegvesen, u.d.).

Figur 7: Trafikkulykker i området før siste tiårsperiode.
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4 Fremtidig situasjon

Utbyggingsplaner
Tiltakshaver ønsker å etablere inntil 50 leiligheter i blokk. Disse vil ha varierte størrelser og være to-
, tre-, og fireroms. Utbygger ønsker å legge til rette for etablering av boliger for eldre og yngre. Det
vil legges til rette for bilparkering og sykkelparkering i tråd med kommuneplanens bestemmelser.

Figur 8: Tegning av planlagt utbygging med blokker og fortau fram til gangfelt over Skistua veien.

Oversikt over nye boenheter med tilhørende antall rom, iht. foreliggende konsept fra arkitekt, er
oppsummert i tabellen under:

Tabell 1:Oversikt over planlagte boenheter i planområdet

Toroms Treroms Fireroms

Antall leiligheter 26 22 2

Parkering
Planområdet er i parkeringssone C
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Figur 9: oversikt over parkeringssoner hentet fra Vedtatte planbestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens 
arealdel, for Narvik kommune. Planområdets lokalisering er markert med blå sirkel 

  

Figur 10 utsnitt fra planbestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2017-2028, som viser minimumskrav 
for parkering. 

Planbestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2017-2028 har krav til minimums 
antall biloppstillingsplasser og sykkelparkeringsplasser per boenhet i sone C. For boenhet over 50 
m² er det krav til 1,75 bilparkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser i sone C. For boenhet 
under 50 m² er det krav til 1 bilparkeringsplass per boenhet og 1 sykkelparkeringsplass i sone C. 
Fem prosent av bilparkeringsplassene skal være reservert for personer med forflytningshemninger. 

Foreliggende konsept fra arkitekt, med 50 boenheter av ulik størrelse, utløser et krav om 68 
parkeringsplasser og 75 sykkelplasser. 
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Turproduksjon og trafikkmengder
I Prosam-rapport nr. 137 er erfaringstall for bilturer fra boliger i Oslo og Akershus samlet. Denne er
benyttet for å vurdere sannsynlig trafikkmengde som skyldes boligutbyggingen.

Ved vurdering av sannsynlig turproduksjon/biltrafikk tar vi utgangspunkt i at området har middels
tetthet og ligger 1,6 km fra Narvik sentrum.

Tabell 2: Bilturproduksjon for boliger. Prosam-rapport nr. 137

Det er både barneskole og barnehage i gangavstand fra planområdet. Rema 1000 Skistua ligger i
Snorres gate, som er 500 meter i gangavstand fra planområdet. I tillegg ligger UIT Norges arktiske
universitetet, Narvik 500 meter fra planområdet (se Figur 2). Dette kan bidra til å redusere behovet
for personbil.

Basert på dette er det tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsverdi av bilturproduksjon per hushold
fra PROSAM-rapport, se Tabell 3.

Hvis vi slår sammen gruppene «alene-boere» og «par uten barn» i Narvik kommune (fra SSB sin
database), utgjør andel alene-boere 62%, mens andelen par uten (hjemmeboende) barn utgjør
38%. Ut fra disse tallene vil vi anta at toroms leiligheter vil bebos av aleneboere. Treroms leiligheter
antas å bebos av 2 eller 3 personer per hushold. For 3-roms leiligheter er det antatt at 60% av
boenhetene vil bebos av 2 personer og 40% av 3 personer. 4-roms leiligheter antas å bebos av 4
personer.
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Ved å ta hensyn til planområdets beliggenhet og andre faktorer som kollektivtilbudet og kort
avstand til skole/barnehage, samt antall parkeringsplasser, har vi benyttet følgende
bilturproduksjon for de ulike boenhetene.

Tabell 3Turproduksjon og ÅDT for de ulike boligstrukturene

Antall boliger Antall bilturer per bolig per
døgn

YDT

2.roms leiligheter 26 2 52
3.roms leiligheter 22 4,2 for hushold med 2 personer

5,9 for hushold med 3 personer
108

4.roms leiligheter 2 7 14
Total 50 175

Totalt beregner vi en YDTpå ca. 175 bilturer per virkedøgn til/fra Alpinveien, ved utbygging av 50
boliger. ÅDT beregnes med faktor på 0,9, da ÅDT er tall på gjennomsnittlig trafikk gjennom alle
dager per år, mens virkedøgn-trafikk er trafikk fra mandag til fredag. ÅDT i Alpinveien er beregnet
til å være på ca. 160 kjt/døgn.

Generell trafikkvekst
ÅDT for Skistua oppgitt i avsnitt 3.3 er fremskrevet frem til år 2035. Det er antatt atbiltrafikk i
Alpinveien vil ha null generell trafikkvekst i perioden. Her vil tillegget i trafikkvolum –trafikkveksten
–komme fra boligutbyggingen.

Trafikkvolumet i Høgskolebakken er fremskrevet ved å benytte prognoser fra NTP for Nordland
fylke. Det er benyttet en generell trafikkvekst på 0,7% frem til år 2035. Basert på prognosene om
generell trafikkvekst er ÅDT i Høgskolebakken beregnet til å være på 1000 i år 2035.

Adkomst
Adkomst til planområdet er fra Alpinveien, som igjen har adkomst fra veien Skistua.

Begge veiene har fartsgrense på 30 kilometer i timen (Statens vegvesen, u.d.). Men en fartsgrense
på 30 kilometer i timen vil det være egnet for å sykle i veibanen sammen med andre kjørende. For
de gående er det fortau langs Skistua-veien, som er skiltet som gang-og sykkelvei lengre nord. Ved
etablering av mange boenheter i Alpinveien bør det etableres gangfelt over Skistua ved Alpinveien.

4.5.1 Tilkobling til gang-og sykkelveinett

Områdetvil få tilkobling til fortau/gang-og sykkelvei langs veien Skistua i østvia gangfeltog
tilkobling til gang-og sykkelvei i vest via gangvei gjennom området.
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Figur 11: gang-og sykkelveier på begge sider av planområdet, markert med rosa. Steder der planområdet vil få tilkobling
til gang-og sykkelveinetter markert med gul sirkel. Kartgrunnlag hentet fra Norgeskart

Trafikksikkerhet
Fartsgrense på 30 kilometer i timen reduserer risiko for, og skadepotensialet ved, påkjørsel.

Gangfelt over Skistua vil kunne bedre både trafikksikkerhet og framkommelighet for gående,
spesielt om det gjøres opphøyd eller med refuge mellom kjørefeltene (Høye, 2019).
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Figur 12: illustrasjon av fortau fram til gangfelt over Skistua veien. Laget av Multiconsult 

5 Oppsummering og konklusjon 
Det er beregnet en trafikkgenerering på 175 kjt/virkedøgn som følge av planlagt boligutbyggingen i 
Alpinveien 1. Denne trafikken vil fordele seg i vegnettet og vil gi en liten trafikkvekst. Det er ikke 
utført egne kapasitetsberegninger for kryssene, da den økte trafikken er liten og vil gi marginalt 
utslag i kapasitetsberegninger. Verken kapasiteten eller trafikksikkerheten vil påvirkes av 
utbyggingen i nevneverdig grad.   
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