
Status Narvik kommune, Hålogaland kraft og Narvik havn



Status Narvik kommune

● Beredskapsplan er revidert, presentert for bygdeutvalget og ligger nå til endelig godkjenning i 

rådmannens ledergruppe. 

● Planen tar høyde for kortvarig og langvarig stenging av vei

● Planens hovedpunkter og kommunens ansvar er:

○ Ansvar for liv og helse

○ Ivareta innbyggere i Beisfjord

○ Ivareta innbyggere som er utestengt

● Etablert egen innsatsgruppe. Beisfjord bygdeutvalg bistår i arbeidet

● Alt vil skje med utgangspunkt i Beisfjord skole

● Psykososialt team og psykolog med i planverk

● Har arbeidsavtale med ansatt på UNN som trer inn ved behov



Status Narvik kommune forts.

● Skoleelever som er utestengt blir ivaretatt gjennom planen

● Brannvogn vil bli plassert i Beisfjord

● Avtale om agregat etablert

● Har hatt statusgjennomgang med SVV

● Har hatt statusgjennomgang med Narvik havn

● Har hatt møte med Beisfjord sement

● Har hatt statusmøte med operasjonssentralen (Politiet)

● Har styrket ressursene ved en eventuell evakuering

● Steder for evakuering etablert. Narvik kommune tar hotellkostnad 1. døgnet, resten på forsikring. Avtales 

med Narvik kommune



Hålogaland kraft

● Sjøkabelen som ble etablert er inspisert hele strekningen  av dykkere. Kabelen ligger 
meget godt,  for sikkerhet skyld skal vi  montere ett lodd på kabelen (liten bukt etter 
utleggingen)

● Ny nettstasjon blir etablert utenfor rasoverbygget( mot Beisfjord) i løpet av 
høsten -22. Når denne er på plass (tilkoblet) blir HSP-kabelen langs veien utkoblet og 
fjernet.

● Vi skal i møte med fylke neste uke, dette for avklaring om legging av sjøkabel fra ny 
nettstasjon til Smalnesset. (Strømforsyning til ras-varslingssystemet.)

● Forprosjektering og kostnadsestimat for ny sjøkabel fra Millerjord til Beisfjord , 
planlegges utført i løpet av 2023. Når denne jobben er ferdig, avgjøres veien videre 
med evt å etablere redundans til Beisfjord (dobbel strømforsyninger)



Narvik havn

● Narvik havn har utarbeidet forslag til beredskaps «kaier» (to stk inne i 
Beisfjord og en ved Øra)

● Narvik havn vurderer å forskuttere dette under forutsetning at beløpet 
refunderes

● Arbeidet om tiltaket kan unntas plan og bygningsloven er igangsatt. Det er 
helt avgjørende at tiltakene betegnes som tidsbegrenset beredskapsløsning, 
frem til utbedring av Beisfjordveien er gjennomført.

● Narvik havn har på eget initiativ sjekket om det finnes luftputebåt for 
leie/beredskap, men har ikke lykkes å finne alternativer.

 


