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§ 1  Avgrensning 

 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 12.06.14. Planen 

består av to plankart med bestemmelser. 

 

 

§ 1.1 Reguleringsformål 

 

Det er i reguleringsplanen avsatt områder med følgende formål: 

 

 

PBL § 12-5, nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Felles veg 

- Trasé for jernbane 

- Annen banegrunn - tekniske anlegg 

- Annen banegrunn - veg 

 

PBL § 12-5, nr. 5  Landbruks-, natur- og friluftsformål - LKF 

- Landskapsvern, kulturminnevern og friluftsområde  

 

PBL § 12-6   Hensynssoner 

- Flomfare H320_Flom 

- Høyspenningsanlegg H370_Høysp 

- Bevaring av kulturmiljø H570 

- Båndlegging etter lov om kulturminner H730 

 

PBL § 12-7  Bestemmelsesområder 

- Midlertidig anleggs- og riggområde, MAR 

- Midlertidig anleggsveg, MAV 

- Massedeponi/redningsplass 

 

 

§ 2   Fellesbestemmelser 

 

§ 2.1  Estetikk og landskap 

Ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak skal hensyn til estetikk, byggeskikk, kultur og 

landskap vies spesiell oppmerksomhet. 
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§ 2.2  Tekniske inngrep 

 

a) Tekniske inngrep som ikke er vist i reguleringsplanen og som varig endrer landskapets art 

eller karakter, herunder massetak, graving, fylling, vegbygging, oppføring av bygninger 

samt fjerning av særpreget vegetasjon, er ikke tillatt. 

 

b) Nødvendige inngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. Eksisterende løsmasser og 

vegetasjon som berøres, skal så langt som mulig tas vare på og tilbakeføres i området. 

Overgangen mellom nytt og eksisterende terreng skal bearbeides og skråninger og andre 

tiltak skal tilsåes der det er naturlig. Bekker og stikkrenner må ivaretas. 

 

c) Etter at anlegget er ferdigstilt, og senest ett år etter at nytt kryssingsspor er åpnet for 

trafikk, skal områdene være satt i stand og tilbakeført til det langsiktige arealbruksformålet. 

Områdene skal tilsåes eller revegeteres etter prinsipp om naturlig revegetering. 

 

§ 2.3  Byggverk og konstruksjoner 

Det skal tas estetiske hensyn ved ombygging og utforming av nye bygg og konstruksjoner. 

Nye bygg og konstruksjoner skal så langt det er mulig ligge tett opp til det opprinnelige 

formspråket til det kulturhistoriske miljøet langs jernbanetraseen. Stasjonsområdet med 

plattform skal ha universell utforming. Gangvei ut av stasjonsområdet skal i den grad det er 

mulig tilfredsstille kravene til universell utforming.  

 

§ 2.4  Byggegrenser 

a) Byggegrenser er vist på plankartet. For jernbanen gjelder en byggegrense på 30 meter 

fra senterlinjen for hvert spor. Byggegrense mot jernbane gjelder ikke for eksisterende 

bebyggelse på Rombak stasjon. 

 

b) Det er ikke tillatt å føre opp bygning, konstruksjoner eller andre installasjoner som ikke er 

jernbanerelatert, utgraving eller oppfylling innenfor byggegrensen uten tillatelse fra 

planmyndighet og Jernbaneverket. Jernbanerelaterte bygg, konstruksjoner, installasjoner, 

utgraving eller fylling tillates innenfor byggegrensen. 

 

§ 2.5  Støy 

a) Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 

disse, gjøres gjeldende for tiltak i henhold til denne reguleringsplanen. Eventuelle 

nødvendige støyskjermer kan settes opp i området. 

 

b) Eventuelle nye støyskjermer skal gis en utforming som estetisk er tilpasset den 

tradisjonelle stedegne byggeskikken. 

 

§ 2.6  Snøskjerm, snø-/rasoverbygg  

a) Det kan rives og oppføres nye snøskjermer, snø- og rasoverbygg i området. 

 

b) Eventuelle nye snøskjermer, snø- og rasoverbygg skal gis en utforming som estetisk er 

tilpasset den tradisjonelle stedegne byggeskikken. 

 

§ 2.7  Sikringsgjerder 

Nødvendige sikringsgjerder kan settes opp i planområdet. 
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§ 2.8  Kulturminner 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Nordland fylkeskommune omgående, jf.lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem 

som skal utføre arbeidet i marken. 

 

§ 3  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

§ 3.1  Felles veg, f_veg_1 og f_veg_2 

Vegene tillates disponert etter avtale med hjemmelshaver. F_veg_ 1 skal sperres med låsbar 

bom. Det kan etableres nye møteplasser langs f_veg1dersom nødvendig. 

 

§ 3.2 Annen banegrunn - veg 

 Vegene tillates disponert etter avtale med hjemmelshaver.  

 

§ 3.3  Trasé for jernbane, annen banegrunn – tekniske anlegg 

a) I områder regulert til trasé for jernbane og annen banegrunn kan det bygges 

kryssingsspor og sidespor med tilhørende bygg, konstruksjoner, installasjoner, 

nødvendige parkeringsplasser og driftsveger.  

 

b) Eksisterende plattform kan utvides og ombygges slik at den er i henhold til gjeldende 

krav. Det tillates etablert plattform med lengde inntil 220 meter.  

 

c) Det kan etableres nødvendige fyllinger/ skjæringer, støyskjermer, snøskjermer, 

sikkerhetsgjerder og gjøres nødvendige jernbanerelaterte tiltak i området. 

 

d) Eksisterende snø- og rasoverbygg i området kan rives. Eventuelle nye snø- og 

rasoverbygg skal gis en utforming som estetisk er tilpasset den tradisjonelle stedegne 

byggeskikken og så langt det er mulig ligge tett opp til det opprinnelige formspråket. 

 

e) Det skal etableres en planfri kryssing av jernbanesporet som skal være tilgjengelig for 

allmennheten. 

 

f) Det kan etableres en driftsveg for Jernbaneverket langs sørsiden av jernbanesporet i hele 

planområdet.  

 

g) Områder som ikke benyttes til jernbaneformål skal opprettholdes i sin naturlige 

landskapsform. 

 

 

§ 4  Landbruks-, natur- og friluftsformål 

 

§ 4.1  Landskapsvern, kulturminnevern og friluftsområde - LKF 

a) Området er regulert til landskapsvern, kulturminnevern og friluftsområde. Formålet er å 

sikre kulturminnene knyttet til bygging og drift av Ofotbanen å ta vare på landskapet de 

ligger i, samt sikre områdets verdi som friluftsområde. 
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b) Mindre fysiske tiltak som rydding av vegetasjon, utbedring og bygging av gangbroer/ 

klopper, oppsetting av benker, skilting, gangvegarbeider, tiltak for synliggjøring av 

kulturminner, fjerning av vegetasjon, mindre kanaliseringsarbeid,, telting og bålbrenning, 

oppsetting av toalettanlegg, hvilebu og redskapsbu kan iverksettes uten 

bebyggelsesplan. Oppregningen er ikke uttømmende. Farger og materialvalg skal 

tilpasses omgivelsene. 

 

c) Ordinær skogsdrift er i utgangspunktet ikke tillatt. Kommunen kan tillate skånsom 

skogsdrift i henhold til skjøtselsplan. Hogst som har til hensikt å fremheve verneformålet 

er tillatt. Treslagsskifte/ skogplanting er ikke tillatt, med unntak dersom hensikten er å 

rehabilitere kulturminner. 

 

 

§ 5  Hensynssone 

 

§ 5.1  Bevaring kulturmiljø H570  

a) Arealet er vist med skravur på plankartet. Området er en del av det kulturhistoriske 

miljøet på Rombak stasjon. 

 

b) Eksisterende bygninger som inngår i bevaringsområdet, kan istandsettes under 

følgende forutsetninger:  

 
 Eksteriør skal beholdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig/eldre utførelse.  

 Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer 
skiftes ut. Er utskifting nødvendig, skal kopier være mest mulig nøyaktige.  

 Restaurering/tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates hvis dette 
ivaretar kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende.  

 Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap og utføres i samråd 
med regional kulturminnemyndighet.  

 Regional kulturminnemyndighet er høringsinstans i byggesaker innenfor 
hensynssonen.  

 

Stasjonsbygningen tillates ikke revet eller flyttet.  

 

c) Kommunen kan etter søknad tillate istandsetting, tilbygg, ombygging eller nybygg etter 

uttalelse fra regional kulturminnemyndighet 
 

d) Byggverk og konstruksjoner knyttet til jernbanedrift, som ikke er av tilfredsstillende 

standard i forhold til nåtidens tekniske krav, tillates ombygd helt eller delvis. Det tillates 

oppført nye byggverk og konstruksjoner som er nødvendig for jernbanedriften. Synlige 

deler skal mest mulig utføres i samsvar med tradisjonell stedegen byggeskikk. 

 

e) Stasjonsområdet tillates benyttet til riggområde, og stasjonsbygningen tillates benyttet 

som hvilerom, spiserom, kontor og sanitærbygg. Riggområdet skal være ryddet og satt i 

opprinnelig stand senest 3 måneder etter åpning av kryssingssporet. 

 

 

§ 5.2  Båndlegging etter lov om kulturminner H730 
Arealet er vist med skravur på plankartet. I området står Rombak vanntårn som er 

vedtaksfredet etter 

https://www.google.no/url?q=http://www.arkivinordland.no/artikkel.aspx?MId1=583&AId=24300&Back=1&sa=U&ei=PgMoU-6aE8aU4ATXkYDwDA&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNEU-7xjnY0h7NcAJGOTP3NBAByhsA


 NARVIK KOMMUNE 

kulturminneloven. Kulturminnet skal ivaretas i henhold til kulturminnelovens bestemmelser. 

Kulturminnet må spesielt ivaretas og ikke utsettes for ytre påvirkning i anleggsfasen. 
 

§ 5.3 Høyspenningsanlegg, H370_Høysp 

Fareområdet rundt høyspenningsanlegg er vist med skravur på plankartet. 

 

§ 5.3  Flomfare, H320_Flom 

Flombekker må ivaretas. Ved bygging av nye/forlengning av kulverter må flomforhold, erosjon, 

vanngjennomstrømming og eventuell oppstuving vurderes.  

 
 

§ 6  Midlertidig anleggsområde 

 

§ 6.1 Midlertidig anleggsområde, MAR1, MAR2, MAR4, MAR6, MAR7, MAR8, MAR9, MAR10 

Områdene er vist med skravur på plankartet. De kan brukes til midlertidig anleggsområde, 

kjøreareal og annet som er nødvendig for gjennomføring av anlegget. Etter at anlegget er 

ferdigstilt, og senest ett år etter at nytt kryssingsspor er åpnet for trafikk, skal områdene være 

satt i stand og tilbakeført til det langsiktige arealbruksformålet. 

 

§ 6.2  MAR 3 / redningsplass  

Området er vist med skravur på plankartet. Det kan brukes til midlertidig anleggsområde, 

riggområde, kjøreareal og annet som er nødvendig for gjennomføring av 

anlegget. Etter at anlegget er ferdigstilt tillates området benyttet som permanent 

redningsplass. Redningsplassen tillates inngjerdet.  

 

§ 6.3  MAR 5 / massedeponi 

Området er vist med skravur på plankartet. Det kan brukes til midlertidig anleggsområde, 

riggområde, massedeponi, kjøreareal og annet som er nødvendig for gjennomføring av 

anlegget. Etter at anlegget er ferdigstilt, og senest ett år etter at nytt kryssingsspor er åpnet for 

trafikk, skal områdene være satt i stand og tilbakeført til det langsiktige arealbruksformålet. 

 

§ 6.4  Midlertidig anleggsveg, MAV 

Områder som er regulert til midlertidig anleggsveg ligger på regulert felles veg er vist med 

skravur over formålet i plankartet. Anleggstrafikken skal ikke hindre annen trafikk på vegen 

mer enn nødvendig. Eventuelle skader påført vegen i anleggsperioden skal utbedres senest 

innen et år etter at anlegget er ferdigstilt. 
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