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Uttale med innsigelse: Forslag til detaljregulering for Nordre Bjerkvik 

næringsområde - Narvik kommune 

 

Statens vegvesen viser til kunngjøring om offentlig ettersyn datert 14.06.2016. 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.  

Planområdet ligger langs E6 og vi gir i denne omgang uttale som forvalter av europaveg og 

som statlig fagmyndighet innenfor vegtransport, med bakgrunn i trafikksikkerhet og 

framkommelighet. 

 

 
Statens vegvesen fremmer innsigelse til forslag til reguleringsplan for Nordre 
Bjerkvik næringsområde. Vi vurderer planforslaget slik at det er krav om 
opparbeidelse av kryss E6/Nordmoveien og gang- og sykkelveg på et tidligere 
tidspunkt enn hva rekkefølgebestemmelsene hjemler. 
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Saksopplysninger 

Planforslaget har til hensikt å legge til rette for næringsareal med ulike krav og egenskaper. 

Utbygging av planområdet vil generere økt trafikk langs E6 og vil medføre en merkbar 

endring av trafikkforholdene i området. 

Vi har hatt god dialog med konsulent for planarbeidet gjennom planprosessen og videre 

dialog med Narvik kommune etter at planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

Innsigelser skal samordnes hos Fylkesmannen i Nordland, men på grunn av ferieavvikling har 

dette ikke latt seg gjøre denne gangen. Statens vegvesen har fått utsatt frist og vi sender vår 

innsigelsen som eget brev direkte til Narvik kommune. 

 

Vår vurdering av planforslaget 

 

Trafikkberegninger 
Vi ser behov for at det gjennomføres nye trafikkberegninger for området før videre 
behandling, som viser klar kopling mellom rekkefølgen på utbygging og behov for tiltak på 
vegnettet. En beregning av samlet trafikkmengde inn til planområde vil være avgjørende for 
når krysset skal utbedres med trafikkøy, venstresvingefelt og høyresvingefelt.  
I trafikkberegningen er det lagt til grunn at området for bensin og vegserviceanlegg - BV1 vil i 
hovedsak betjene passerende trafikk. Selv om denne næringstypen ofte ikke genererer 
ny/økt trafikk langs E6, vil denne trafikken likevel ha påvirkning på trafikken inn og ut av 
krysset – og dermed ha betydning for kapasiteten i krysset. 
 
I trafikkberegningen skal alle områder som har tilknytning til samme atkomst/kryss tas med. 
Dette gjelder også området øst for E6, som har atkomst via samme kryss, via Normoveien og 
i undergang under E6. Bruken av dette området har endret seg de siste årene, og dermed 
også trafikken. 
 
Ved å legge til trafikken som BV1 generer, samt dagens bruk av atkomsten, vil behovet for 
venstresvingefelt komme raskere enn rekkefølgebestemmelsene stiller krav om. Vi ser 
derfor behov for å endre rekkefølgekravet for etablering av venstresvingefelt. 
 
Atkomsten til planområdet vil få en annen funksjon, og skal dermed utformes som kryss. 
Etablering av trafikkøy i sekundærvegen er derfor et krav før området tas i bruk.  
 
Gang- og sykkelveg 
Ved etablering av et næringsområde i kort avstand fra boligområder, må det tilrettelegges 
for at en kan gå og sykle trygt og sikkert til og fra arbeid. Det er dermed fare for at foreslåtte 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av gang- og sykkelveg trer for seint i kraft. 
 
Tidspunkt for når det er behov for å etablere gang- og sykkelvegen vil kunne avdekkes med 
en utbyggingsrekkefølge for planområdet, samt at en differensierer de ulike underformålene 
innenfor næringsområdene.  
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Rekkefølgekrav 
For å sikre at atkomstforholdene er tilfredsstillende når planområdet tas i bruk, må 
rekkefølgekravene tre i kraft på et tidligere tidspunkt enn foreslåtte rekkefølgebestemmelser 
legger opp til. 
 
Dette gjelder utbedring av kryss E6/Nordmoveien, med trafikkøy, venstresvingefelt og 
høyresvingefelt, samt etablering av gang- og sykkelveg fra Nylund til eksisterende gang- og 
sykkelveg ved Bjørnberget. 
 
Felles bestemmelser og dokumentasjonskrav 
Byggeplan – Statens vegvesen skal godkjenne alle byggeplaner før oppstart på tiltak på og 
langs europavegen. Her strykes følgende del av setningen; ...etter at halvparten av BYA 
innenfor planområdet er bygget ut,. 
 
Parkering 
Det må tas inn en bestemmelse som sikrer etablering av sykkelparkering – trygg og sikker 
parkering, helst under tak. 
 
 
Forslag til endringer av planen 

For at Statens vegvesen skal kunne trekke sin innsigelse og planforslaget skal kunne tas opp 
til sluttbehandling, har vi følgende forslag til hvordan Narvik kommune skal kunne komme 
seg videre i prosessen; 

 Det må gjennomføres nye trafikkberegninger som også tar med området BV1, samt 
eksisterende område øst for E6.  

 Områdene BN1 - BN6 må ha klarere bestemmelse som fordeler andelen av de ulike 
underformålene. 

 Krysset skal utbedres med trafikkøy/dråpeøy i sekundærveg før midlertidig 
brukstillatelse gis – endres i rekkefølgebestemmelsene. 

 Krysset E6/Nordmoveien skal være ferdig opparbeidet med venstresvingefelt og 
høyresvingefelt på et tidligere tidspunkt enn foreslått rekkefølgebestemmelser stiller 
krav om – Nye trafikkberegninger vil klargjøre etableringsbehovet. 

 Behovet for gang- og sykkelveg fra Nylund til eksisterende gang- og sykkelveg ved 
Bjørnberget må knyttes til bruk av området, samt andel av underformålene som 
tillates etablert innenfor planområdet. 

 
 
Konklusjon 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til forslag til reguleringsplan for Nordre Bjerkvik 
næringsområde. Vi vurderer planforslaget slik at det er krav om opparbeidelse av kryss 
E6/Nordmoveien og gang- og sykkelveg på et tidligere tidspunkt enn hva 
rekkefølgebestemmelsene hjemler. 
 



  

 

4 

 

 

 

 

 

 

Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

Seksjonsleder Helga Elisabet Instanes 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Fylkesmannen i Nordland, Statens hus Moloveien 10, 8002 BODØ 

Narvik Kommune, Serviceboks, 8512 NARVIK 

 

Kopi 

Nordland Fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ 

 


