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Konsekvensutredning og ROS analyser 

Utbyggingsformål som skal utredes 
Foreslått formål som skal utredes er formål under bebyggelse – og anlegg, blandet formål næring/ 
forretning. Konsekvensutredningen gjelder for områdene på kartet avsatt som NO3 og NO5.  
 
Områdene merket NO2 og NO6 er foreslått til formålet næring, og er uendret fra 1. gangs offentlig 
ettersyn. De konsekvensutredes derfor ikke her.   
 
Valg av utredningstema 
Rammene for konsekvensutredningen, og valg av utredningstema er gitt i Forskrift om 
konsekvensutredninger, § 4 og vedlegg III, og vedtatt planprogram for KDP Bjerkvik.   
 
Tema i vedlegg II, forskrift om konsekvensutredning: 
1. Forurensning (klimagass, annet utslipp til luft, forurensning av jord og vann, støy) 
2. Transportbehov, energiforbruk og – løsninger 
3. Kulturminner og kulturmiljø 
4. Naturmangfold (naturens mangfold) 
5. Landskap 
6. Sikring av jordressurser (jordvern) 
7. Samisk natur- og kulturgrunnlag 
8. Folkehelse  
9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett 
10. Kriminalitetsforebygging 
11. Beredskaps og ulykkesrisiko 
12. Risiko ved havstigning 
13. Barn og unges oppvekstsvilkår 
 
Noen tema som var aktuell under i 1. gangs offentlig ettersyn er ikke relevante, og er derfor tatt ut. 
Dette gjelder: 
  Reindrift 
 
Følgende tema menes tilstrekkelig utredet under 1. gangs offentlig ettersyn: 
  Sikring av jordressurser 
  Kulturminner og kulturmiljø 
  Kriminalitetsforebygging  
  Bjerkvik som trafikknutepunkt og regionalt handelssentrum 

 
Beskrivelse av valgte tema for konsekvensutredning 
Tema utredet i konsekvensutredningen og grunnlagsdata/ kunnskapsgrunnlaget.  Noen av temaene 
er slått sammen. Nummerering viser tema relatert til vedlegg III i forskrift om konsekvensutredning.  
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Utredningstema Punkt nr. i 
tema vedlegg 
III i 
forskriften 

Grunnlagsdata/ kunnskapsgrunnlag 
 

Folkehelse 
(befolkningens helse) 
Hemmer/ fremmer tiltaket 
helsemessige forhold mht. 
rekreasjon og aktivitet, tilgang 
på gang/ sykkelveg, g/s- 
avstand mellom bolig og skole/ 
nærmiljøfunksjoner, støy, 
luftforurensning evt. helsefare 
mm 

1 og 8 1. Støy: Støysonekart utarbeidet fra Forsvaret 
legges til grunn. Andre støyvurderinger er mer 
skjønnsmessig. 

2. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, 
Aurland Naturverkstad 

3. Luftforurensning: Luftforurensning og støv. 
Ingen rapporter foreligger. Lokalkunnskap og 
skjønnsmessig vurdering. 

4. sammenstilling av relevante data fra øvrige 
relevante tema 

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 
Tiltakets konsekvenser for 
summen av artsmangfold, 
naturtyper, genetisk og 
økologisk mangfold. Geologiske 
forhold. 

4 1. Naturbase.no – Direktoratet for 
naturforvaltning 

2. Kommunens egne registreringer – biologisk 
mangfold 

3. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, 
Aurland Naturverkstad 

4. Inngrepsfrie naturområder (INON) 

Friluftsliv/ tilgjengelige 
uteområder 
Verdivurderingen av 
konsekvenser for utøvelse av 
friluftsliv på bakgrunn av 
friluftskartlegging i Narvik. 
Vurderes ut ifra eksisterende 
og potensiell verdi. 

5,6, 9 og 13 1. Registrering og verdisetting av 
friluftslivsområder i Narvik – 2012 

2. Barnetråkk – registrering av barn og unges 
bruk av arealer i Bjerkvik - 2010 

3. Kommunens kartdatabase over turløyper og 
viktig grønnstruktur etc.  

4. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, 
Aurland Naturverkstad 

Landskap 
Landskapskarakterene er 
vurdert og verdisatt i 
stedsanalyse. Kovesekvensen 
vurderes ut fra hvordan ny 
arealbruk vil innvirke på disse 
hensynene. 

5 og 6 1. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, 
Aurland Naturverkstad 
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Trafikksikkerhet 
Verdi vurderes ut fra 
eksisterende vegsituasjon som 
vegstandard, trafikksikkerhet 
for gående, 
skoleveg, atkomstmulighet, 
forhold til sentrale målepunkt, 
snarveger, parkering, kollektiv 
forbindelse osv.  
 
Kovesekvensen vurderes ut fra 
hvordan ny arealbruk vil 
innvirke på disse hensynene. 

13 1. Trafikksikkerhetsplan for Narvik kommune 
2. Barnetråkk – registrering av barn og unges 

bruk av arealer i Bjerkvik – 2010 
3. ÅDT – målinger utført i 3 måleperioder i 2011 
4. Kommunedelplan for E6/E10 – 1995. 
 

Teknisk og sosial infrastruktur 
Verdi vurderes utifra dagens 
situasjon 
med hensyn til nødvendig 
infrastruktur 
som vei, parkering, vann, 
avløp, kloakk, 
elektrisitet. 
Konsekvens vurderes ut fra 
- Belastning pa eksisterende 
anlegg 
- Konsekvenser ved evt. behov 
for oppgradering / 
tilrettelegging av ny 
infrastruktur. 

2 og 9 Eksisterende planer/ kartdata/ informasjon for 
bl.a. eksisterende bygninger, veier, anlegg, strøm, 
vann og avløp 

Næringsutvikling 
Verdi vurderes ut ifra dagens 
situasjon med utgangspunkt i 
områdets beskaffenhet som 
næringsområde. (Nærhet til 
infrastruktur, størrelse, 
landskap og boliger) 
 
Konsekvenser ved ny arealbruk 
sett i forhold til landskap, 
landbruk, kulturminner, 
friluftsliv mm  
 

 1. Eksisterende planer/ kartdata/ informasjon for 
bl.a. eksisterende bygninger, veier, anlegg, 
strøm, vann og avløp  

2. Mulighetsvurdering, lokalisering av Truck-Stop 
i Bjerkvik 

3. Stedsanalyse Bjerkvik, Rapport 13-2010, 
Aurland Naturverkstad 
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ROS/ samfunnssikkerhet 
Fare/ sannsynlighetsgrad mht. 
skade og ødeleggelse: 

1. Ras/ skredfare 
2. strålefare (radon og 

strålefare fra kraftlinjer) 
3. Flomfare  
4. Havnivåstigning 
5. Geoteknikk – geotekniske 

utfordringer knyttet til 
byggegrunn. 

11 og 12  1. Ras og skredfare er eneste relevante 
innenfor tema.  NGU – rapport 2011.048 – 
kvartærgeologisk kartlegging av Bjerkvik.’ 
En kvartærgeologisk kartlegging av Bjerkvik, Nordland, 
er utført i målestokk 1:15 000. Kartleggingen har som 
formål å gi en oversikt over utbredelsen og typen av 
løsmasser i området samt prosesser som virker på disse 
og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere 
skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon er 
vektlagt 
Rapporten ble først tilgjengelig etter at 
planen var til 1. gangs behandling. 

Rikspolitiske retningslinjer/ 
rikspolitiske bestemmelser  
 
Det vurderes hvorvidt tiltaket 
kan komme i konflikt med 
rikspolitiske bestemmelser 
(RPB) eller rikspolitiske 
bestemmelser (RPB) 

Flere  
1. RPR for samordnet areal- og 

transportplanlegging 

2. RPR for barn og planlegging 

3. RPR for universell utforming 

4. RPB for etablering av kjøpesenter 
 
 
 
Vurdering av påvirkning og konsekvenser 
Konsekvenser ved det enkelte utbyggingsformålet vurderes i forhold til de ulike utredningstemaene 
som angis i tabellen under. Konsekvensen beskrives ut fra hvilken påvirkning (eks. trafikkmengde) 
den nye arealbruken vurderes å ville få for dagens bruk og eksisterende verdier. 
 
Konsekvensene skal i tillegg tallfestes i henhold til følgende skala: 
 
-3 = store negative konsekvenser 
-2 = middels negative konsekvenser 
-1= små negative konsekvenser 
 0= ingen konsekvenser 
+1= små positive konsekvenser 
+2= middels positive konsekvenser 
+3= store positive konsekvenser 
 
Avbøtende tiltak 
Utredningen skal si noe om planmessige grep i form av retningslinjer og bestemmelser, valg av 
arealbruksformål og avgrensninger av dette som kan være aktuelle for å redusere eventuelle 
negative konsekvenser/ øke positive konsekvenser av utbyggingsformålet for å oppnå 
tilfredsstillende løsninger.  
 
Samlet vurdering 
Oppsummering og samlet vurdering gis på bakgrunn av hovedpunktene som framkommer i 
utredningen. 
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Elve- og bekkeavsetning i hovedsak for området. Områdene grenser i øst mot Prestjordelva med hav- 
og fjordavsetninger, og det er flere bekker i området. Deler av området Skoglund består av hav- og 
fjordavsetninger.  Det er viktig å være oppmerksom på områder hvor elver/bekker renner 
gjennom hav- og fjordavsetninger og eroderer i disse i forbindelse med utbygging/inngrep i 
disse områdene. Her bør geotekniske undersøkelser i forkant vurderes. 
 
 
Butikker og varehandel kan etter plan- og bygningsloven lokaliseres i områder for 
«forretning» og i områder for «sentrumsbebyggelse». Med utgangspunkt i utredningen og 
tidligere stedsanalyse som også ligger til grunn for deler av utredningen, anbefales at 
forretning  
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Dybfestjordet FO/N 1 og N 12 
 
Dagen
s 
formål 

Næring/ bolig/ 
friområde/ ny 
trase E6/ 
forretning og 
kontor 

Arealstørrelse  

Foresl
ått 
formål 

Næring/ 
forretning/ 
truckstop/ 
døgnhvileplass 

Forslagstiller Narvikgården AS 

Beskrivelse av 
utbyggingsområdet: 
Dybfestjordet er eneste 
areal innenfor 
industriområdet som i 
dag driver 
grasproduksjon. 
Området markerer 
avslutningen av de 
sentrumstilknyttede 
boligområdene. 
Trafikken er i hovedsak 
ut mot E6. 
 
Statens vegvesen har 
planer om å regulere 
deler av området til 
Døgnhvileplass.  

 
 

  

 
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Konsekv
ens 
(verdi og 
omfang) 

Beskrivelse Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
 

-1 Vil i stor grad bli bilbasert.  Økt trafikk i 
området, og mer støy til boligområdet 
Bjørkvang. Dersom Døgnhvileplass vil 
trafikk døgnet rundt kunne skape 
merkbar støy for nabobebyggelsen. 

Felles avkjørsel fra E6 til 
NO2,N12, FO/N 1 og FO/ 
N2, N04, N03, N06 og 
FO04  
 
Avbøtende tiltak som 
skjerming mot bebyggelse.  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen 
kjente  

Ingen kjente  
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Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

 
-1 

Viktig område som ”korridor ”med 
beliggenhet mellom skole, 
boligområder på Sletta og ned mot 
strandsonen.  Mange stier/ tråkk er 
registrert i Barnetråkk. Dybfestjordet 
registrert som viktig lekeområde vinter 
og sommer i Barnetråkk. 
 
 

 

Ved ”opprydding” og 
strukturering av trafikale 
forhold kan området bidra 
til videreutvikling av 
næringsområdet, og bedre 
tilgjengelighet mellom 
områdene.  
Opprettholde og etablere 
gode gang/ sykkelveier. 
Viktig å opprettholde deler 
av eksisterende 
grønnstruktur. 
Sikres gjennom 
bestemmelser.  
 

Landskap 0 Området har redusert landskapsverdi. 
 
Visuell fjernvirkning: Området er synlig 
fra boligområdene Bjørkvang, men 
boligene ligger til dels godt skjermet. 
Størrelse og omfang på utbygging vil 
øke synligheten.  
 
Nærvirkning: Brudd i 
sammenhengende grøntområder, men 
liten nærvirkning for boligområder. 
Nærmeste 2 boliger vil påvirkes. 
 

Arealene anses som 
velegnet for 
videreutvikling til næring/ 
forretning 
Det er viktig å 
videreutvikle 
sammenhengende 
nærings- og 
forretningsarealer og søke 
å unngå for mange 
frittstående 
nyetableringer.  
 
Sikres gjennom 
bestemmelser.  

Trafikksikkerhet – 
inkl. betydning for 
barn og unge 

-1 Økning i biltrafikk- negativ konsekvens 
 
Veinettet oppgraderes, og gang- og 
sykkelvei etableres/ forbedres – positiv 
konsekvens 

Bedre trafikale forhold og 
sikkerhet for barn og 
unge. Trafikken, og særlig 
tungtrafikken bør styres 
på en god måte. 
Grønnstruktur mellom 
næring og bolig/ skole 
skjøttes og opprettholdes.  
Felles avkjørsel fra E6.  
Sikres gjennom 
bestemmelser 

Teknisk og sosial 
infrastruktur 

-1 Området har beliggenhet langs E6 
Kryss fra E6 er ikke dimensjonert for 
Truck stop/ døgnhvileplass, næring/ 
forretning slik det er utformet nå.   
 

Utbedring av kryss. 
Bestemmelser som sikrer 
felles avkjørsel fra E6 til 
NO2, N12, FO/N 1 og FO/ 
N2, N06, N04, N03, FO04  
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Næringsutvikling +2 Eksisterende næringsområde og 
dyrkbar mark.  Egnet til videreutvikling 
av næring og forretning. 
Trafikknutepunkt tilsier strategisk 
beliggenhet for Døgnhvileplass. Godt 
skjermet fra boligområdene rundt. 
Avstand fra sentrum av Bjerkvik er ikke 
for stor.  
Verdi: Stor 
 
Avhengig av % BYA og plassering av ny 
bebyggelse. Kan bidra til positiv 
utvikling og ”opprydding” i området. 
Konsekvens: Middels positiv  

Skape god avskjerming 
mellom næring og skole og 
boligområder. 
Opprettholde/ forbedre 
god tilgjengelighet mellom 
ulike funksjoner.  
 
Sikres gjennom 
bestemmelser. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

 Ingen kjente  

Rikspolitiske 
retningslinjer 

 1. RPR for samordnet areal- og     
 transportplanlegging 
2. RPR for barn og planlegging 
3. RPR for universell utforming 
RPB for etablering av kjøpesenter 

Tilrettelegge for god 
kommunikasjon til 
kollektive 
transportformer. Sikres 
gjennom bestemmelser. 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som noe negativt. I hovedsak 
bygger dette på støyplage fra eventuell Døgnhvileplass.  

 
 
Avbøtende tiltak: Viktig å ivareta grønnstruktur for avdeling/ skjerming av næringsarealer mot gang/ 
sykkelveg og boligområder og skole.  Opprettholde/ etablere nye gangforbindelser og sykkelveg.  
 
Konsekvensene kan reduseres om detaljreguleringen tilpasses området og sørger for å ivareta viktige 
områder og funksjoner.  Det er utarbeidet bestemmelser om hensyn som skal ivaretas før en 
reguleringsplan kan vedtas i kommunen. Dette gjelder også for støyreduserende tiltak.  
 
Truck Stop/ Døgnhvileplass 
Trafikk til ulike tider gjennom hele døgnet kan skape merkbart mer støy for nabobebyggelsen. Det er 
viktig å vurdere avbøtende tiltak mot støy. Dette ivaretas gjennom bestemmelser for støyreduserende 
tiltak.  Støyreduserende tiltak skal utføres i henhold til T-1442.  
«Retningslinjer for behandling av støy i Arealplanlegging», tabell 2. Nødvendige støyskjermingstiltak 
skal være etablert før det gis brukstillatelse. Støyreduserende tiltak under bygge- og anleggsperioden 
skal utføres ihht. T-1442, kap 4. 
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget En av Bjerkviks største 
landskapsressurser er knyttet til god infrastruktur/ knutepunkt for transport, og store arealer som er 
opparbeidet og kan benyttes til næringsutvikling og forretning. Området FO/N 1 og N12 har en 
strategisk beliggenhet i forhold til transport, samtidig som de ligger tilbaketrukket i landskapet.  
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Enrum FO/N 2 
 
Dagens 
formål 

Næring/ 
bolig/ 
friområde/ ny 
trase E6/ 
forretning og 
kontor 

Arealstørrelse  

Foreslått 
formål 

Næring/ 
forretning 

Forslagstiller Narvikgården AS 

Beskrivelse av 
utbyggingsområdet: 
Området ligger opp mot 
idrettsanlegget i vest og E6 i 
øst, og er en viktig 
funksjonell sammenheng 
mellom boligområdene på 
Sletta og ned mot stranden.  
 
Delområdet ligger på de 
flatere partiene av den 
smalnende elvedalen og har 
et sterkt preg av 
”industrilandskap”. Samtidig 
er området variert med 
idrettsanlegg, dels store 
grønnstrukturer, gårdstun 
omkranset av 
jordbruksarealer og 
løypenett. 

 

 
Tema for 
konsekvensutredning 
 

Konsekvens 
(verdi og 
omfang) 

Beskrivelse Forutsetninger for 
videre planlegging 

Folkehelse 
 

-1 Vil i stor grad bli bilbasert.  Økt 
trafikk i området, og mer støy til 
boligområdet Bjørkvang. 

Felles avkjørsel fra E6 til 
N02,N03,N04, N12, FO/N1 
og FO/N2, N06 og FO 04  

Naturmangfold 
(dyre- og planteliv) 

Ingen 
kjente  

Ingen kjente  
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Friluftsliv/ 
tilgjengelige 
uteområder 

 
-1 

Viktig område som ”korridor ”med 
beliggenhet mellom skole, 
idrettsanlegg, nærturområde, 
boligområder på Sletta, i øst og ned 
mot strandsonen.  Mange stier/ 
tråkk er registrert i Barnetråkk.  
 

 

Ved ”opprydding” av 
lagerområder og 
strukturering av trafikale 
forhold kan området bidra 
til videreutvikling av 
næringsområdet, og 
bedre tilgjengelighet 
mellom områdene.  
Opprettholde og etablere 
gode gang/ sykkelveier. 
Viktig å opprettholde 
deler av eksisterende 
grønnstruktur. 
Sikres gjennom 
bestemmelser.  
 

Landskap 0 Området har redusert 
landskapsverdi. Det oppleves 
uryddig og uoversiktlig og har preg 
av store bruksendringer og tilfeldige 
planløsninger. Noe forsøpling og 
forfall.   
 
Visuell fjernvirkning: Området er 
synlig fra boligområdene Bjørkvang, 
men boligene ligger til dels godt 
skjermet. Størrelse og omfang på 
utbygging vil øke synligheten.  
 
Nærvirkning: Brudd i 
sammenhengende grøntområder, 
men liten nærvirkning for 
boligområder. Nærmeste 2 boliger 
vil påvirkes. 
 

Arealene anses som 
velegnet for 
videreutvikling til næring/ 
forretning/ truckstop 
Det er viktig å 
videreutvikle 
sammenhengende 
nærings- og 
forretningsarealer og søke 
å unngå for mange 
frittstående 
nyetableringer.  
 
Sikres gjennom 
bestemmelser.  
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Trafikksikkerhet – 
inkl. betydning for 
barn og unge 

-1 Økning i biltrafikk- negativ 
konsekvens 
 
Veinettet oppgraderes, og gang- og 
sykkelvei etableres/ forbedres – 
positiv konsekvens 

Bedre trafikale forhold og 
sikkerhet for barn og 
unge. Trafikken, og særlig 
tungtrafikken bør styres 
på en god måte. Det er 
viktig å få styre 
tungtrafikk bort fra skole-/ 
fritidsområder og 
boligfelt. Grønnstruktur 
mellom næring og bolig 
må skjøttes og 
opprettholdes.  
Felles avkjørsel fra E6 til 
N02,N03,N04, N12, FO/N1 
og FO/N2, N06 og FO 04 
 
Sikres gjennom 
bestemmelser 

Teknisk og sosial 
infrastruktur 

-1 Området har beliggenhet langs E6 
Kryss fra E6 er ikke dimensjonert for 
forretning slik det er utformet nå.   
 

Utbedring av kryss. 
Bestemmelser som sikrer 
felles avkjørsel fra E6 til 
N02,N03,N04, N12, FO/N1 
og FO/N2, N06 og FO04 

Næringsutvikling +2 Eksisterende industri og 
næringsområde.  Egnet til 
videreutvikling av næring og 
forretning. Trafikknutepunkt tilsier 
strategisk beliggenhet. Godt 
skjermet fra boligområdene rundt. 
Avstand fra sentrum av Bjerkvik er 
ikke for stor.  
Verdi: Stor 
 
Avhengig av % BYA og plassering av 
ny bebyggelse. Kan bidra til positiv 
utvikling og ”opprydding” i 
området. 
Konsekvens: Middels positiv  

Skape god avskjerming 
mellom næring/ 
forretning og 
boligområder. 
Opprettholde/ forbedre 
god tilgjengelighet 
mellom ulike funksjoner.  
 
Sikres gjennom 
bestemmelser. 

ROS/ 
samfunnssikkerhet 
Beredskap og 
ulykkesrisiko.  

-1 Ras/ skred: Dominerende løsmasser 
er elve- og bekkeavsetninger med 
enkelte områder av marin 
strandavsetning.  
 
Elve- og bekkenedskjæringer langs 
hele vassdraget langs Prestjordelva. 
Ravine/ terrassekant for deler av 
området FO/N 2 

Bestemmelser som sikrer 
gode buffersoner mot 
Prestjordelva og hindrer 
tiltak nær elve- og 
bekkenedskjæringer.  
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Rikspolitiske 
retningslinjer 

 1. RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging 
2. RPR for barn og planlegging 
3. RPR for universell utforming 
RPB for etablering av kjøpesenter 

Tilrettelegge for god 
kommunikasjon til 
kollektive 
transportformer. Sikres 
gjennom bestemmelser. 

Samlet vurdering: Samlet konsekvenser av arealinnspillet vurderes som positivt. 
 
 
Avbøtende tiltak: Viktig å ivareta grønnstruktur for avdeling/ skjerming av næringsarealer mot gang/ 
sykkelveg og boligområder.  Opprettholde/ etablere nye gangforbindelser og sykkelveg.  Videreutvikle 
sammenhengende næringsarealer og unngå frittstående nyetableringer.  
 
Konsekvensene kan reduseres om detaljreguleringen tilpasses området og sørger for å ivareta viktige 
områder og funksjoner. Det er utarbeidet bestemmelser om hensyn som skal ivaretas før en 
reguleringsplan kan vedtas i kommunen.  
 
Reguleringsformål Forretning vil knyttes til en rekkefølgebestemmelse om etablering av rundkjøring 
evt. utbedring av eksisterende kryss E6/ Nordmoveien før tiltak i området iverksettes.  Dette 
begrunnes med trafikksikkerhet.  
 
Næringsarealene skal tilrettelegges for adkomst til fots og på sykkel, og adkomstsoner skal være 
trygge og adskilt fra biltrafikk. Det skal i reguleringsplan eller byggesøknad for ny bebyggelse 
redegjøres for materialbruk, farger og belysning. Næringsbebyggelse skal ha en innbydende 
eksponering mot offentlig veg og adkomstsone. Det bør også tilrettelegges med felles 
uteoppholdsarealer for flere næringsbygg. Utendørs lagerområder anbefales plassert slik at de 
skjermes mot innsyn.  
 
Det settes krav til estetisk utforming av fremtidige bygninger for å få til et helhetlig område for 
forretnings- og næringsvirksomhet.   
 
Samlet tilrådning: Tiltaket anbefales tatt med i planforslaget.  Området er godt egnet for lettere 
næring og forretning. 
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