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FORORD 
 
Bjerkvik næringsområde omfatter i dag tidligere Skoglund leir som ligger på eiendommene – gnr 
10/ bnr 1, 3, 6, 271 og 274. Næringsområdet ligger like inn til E6 ca. 2,5 km nord for Bjerkvik 
sentrum.  

Forestående planlegging har som hensikt å utvikle nytt næringsområde i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 

Planarbeidet er varslet med brev til berørte rettighetshavere, naboer og myndigheter. 
Planarbeidet ble kunngjort med annonse i Fremover 21. mars 2014, og på Narvik kommunes 
hjemmeside.  

Det kom inn 5 uttalelser fra berørte myndigheter. Sammendrag av høringsuttalelsene med 
kommentarer om hvordan disse er hensyntatt i planen, er tatt med i planbeskrivelsen i kapittel 8. 
Det er gjort støyvurdering spesielt mot boligbebyggelsen som ligger like sør for planområdet. Det 
skal primært være støysvak virksomhet sør i planområdet. Noe støyende virksomhet kan 
imidlertid tillates etablert lengre mot nord i planområdet.   

Det legges opp til å benytte eksisterende avkjørsel ved E6 som atkomst til fremtidig 
næringsområde, og gamle Nordmovegen reguleres som kommunal veg fra avkjørselen og sørover 
gjennom planområdet. 

Tiltakshaver som er eierne av de berørte eiendommene, er ansvarlig for utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan og for gjennomføring av nødvendige tiltak i samarbeid med kommunen og 
andre aktører slik at næringsvirksomhet kan etableres på området. 

Arbeidet med detaljreguleringsplan for Bjerkvik næringsområde nord er utført av 
landskapsarkitekt John Lie. 

Det konkluderes med at tiltaket med etablering av Bjerkvik næringsområde nord ved tidligere 
Skoglund leir ikke har særlige negative virkninger på miljø, naturressurser og samfunn. 

Detaljreguleringsplan for Bjerkvik næringsområde nord blir behandlet i Narvik kommune og 
sendt ut på høring til offentlige instanser, naboer og berørte parter. Frist for merknader vil gå fram 
av avisannonse og brev. 
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1. Sammendrag 
Detaljreguleringen sikrer etableringen av et nytt næringsområde på eiendommene – gnr 10/ bnr 1, 3, 6, 271 
og 274. Bjerkvik Næringsområde Nord er satt av til formålet i kommuneplanens arealdel og omfatter 
området som tidligere var militærleiren «Skoglund leir». 
Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490, og belyser virkningene av tiltaket 
med hensyn på følgende tema: 

• Landskapsbilde 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven – herunder naturverdier, biologisk 

mangfold, verdifull vegetasjon og økologiske funksjoner 
• Friluftsliv 
• Trafikkforhold 
• Barns interesser 
• Universell tilgjengelighet 
• Energibehov - energibruk 
• ROS – herunder biologisk mangfold, støy, forurensning i grunnen/ utslipp til vann og grunn, 

ras- og skredfare, flomfare, og ulykkesrisiko. 
• Naturressurser 
• Teknisk infrastruktur – herunder vann og avløp, trafo med mer 
• Samfunnsmessige konsekvenser 

 
Med bakgrunn de virkninger/ konsekvenser tiltaket vil ha på omgivelsene, konkluderes det med at tiltaket 
ikke er til særlig ulempe for miljø og samfunn i området.  
 

2. Bakgrunn 

 
Planens geografiske avgrensning i forhold til omgivelsene – influensområde er de nære områdene til næringsområdet 
(nærvirkning) og landskapsrommet mot fjellsidene i øst, nord og vest. Planområdet har liten eller ingen visuell fjernvirkning mot 
omgivelser der mennesker er etablert. 
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2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsplanen er å sikre en høyere beredskap med næringsområder for Narvik 
kommune. Bjerkvik har strategisk lokalisering i regionen og med ny bru over Rombaken som er under 
etablering, er vegen kort til markedene sentralt i Narvik.  
I denne planen legges det opp til å tilby næringsareal med ulike krav og egenskaper – og områdene skal 
inneholde både mindre virksomhet som ikke er til sjenanse for omgivelsene, og mer arealkrevende 
virksomhet der det er behov for større/ høyere bygninger eller mer utendørs lagring – med bedrifter som 
kan støye, og bilbasert handel. 
 
2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Grunneierne er forslagsstiller for prosjektet. 

Landskapsarkitekt John Lie er ansvarlig planlegger. 

Følgende eiendommer inngår i planområdet: 
 

Gnr Bnr Navn Hjemmelshaver 

10 1 
 Bjørn Ingebrigtsen, Dalnesveien 10, 8530 Bjerkvik 

Ulf Ingebrigtsen, Bjørnberget 16, 8530 Bjerkvik  

10 3  Rolf Bjarne Normann, Lomveien 4, 8516 Narvik 

10 6  Ørjan Dybfest, Nordmoveien 54, 8530 Bjerkvik 

10 271  Ingolf Thune AS, 8530 Bjerkvik 

10 274  Ingolf Thune AS, 8530 Bjerkvik 

94 1 E6 Statens vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 Bodø 

Tabell: Berørte eiendommer 

 
 
2.3  Krav om konsekvensutredning 
En vurdering av om planen og tiltaket faller inn under KU-forskriften § 3 og 4, Vedlegg II, gjelder planer 
og tiltak som kan tenkes å få vesentlige virkninger på miljø og samfunn.  
Tiltaket vil ikke få særlige negative virkninger på miljø og samfunn. Dette begrunnes ut fra at det er drevet 
militær virksomhet på området i tidligere Skoglund leir, dets beliggenhet i landskapet begrenset av 
fjellsider mot øst, nord og vest, og lang avstand til større boområder.  

Ved at det gjøres grundige utredninger og vurderinger av konsekvensene av tiltaket i planbeskrivelsen, 
konkluderes det med at det ikke er nødvendig å konsekvensutrede tiltaket i hht til KU-forskriftens § 3, 4 
Vedlegg II.  
 
  

3. Planprosessen 
 
3.1  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeid ble annonsert i Fremover 21. mars 2014.  
 
Det ble sendt varsel om oppstart den 20. mars 2014, i form av brev, til: 
• Grunneiere som er berørt av planarbeidet samt berørte og tilgrensende naboeiendommer 
• Fylkesmannen i Nordland 
• Nordland fylkeskommune 
• Sametinget 
• Statens vegvesen 



Detaljreguleringsplan for Bjerkvik Næringsområde Nord 

Beskrivelse, sist revidert 12.05.16  Landskapsarkitekt John Lie 

Side 6

• NVE 
• Narvik Energinett 
• Narvik kommune - Enhet for vei og park 
• Med flere 
Frist for merknader ble satt til 02.05.2014. 
 
3.2 Avklaring med offentlige myndigheter 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Narvik kommune 21.11.2013. Referat fra møtet foreligger og er datert 
22.11.2013. 
 

3.3 Brukermedvirkning 
Det er avholdt møter med tiltakshaver og grunneiere under arbeidet med planen. 
 

 
 
Fig. 2: Annonsen for varsling av planarbeid –  
slik den fremstod i Fremover21.03.14. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer – føringer og retningslinjer for planarbeidet 
Kommunedelplanen for Bjerkvik 
Området som reguleres er avsatt til framtidig næringsområde i arealdelen til kommunedelplanen for 
Bjerkvik som ble godkjent 2012. 
Det videre reguleringsplanarbeidet vil etterkomme kommunedelplanens tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer. 

Statlige planretningslinjer (SPR) 
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging – 2014 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.  
- Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål 

og effektiv samordning mellom ulike transportmåter.  
- Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder.  
- Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder.  
- Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer og 

retningslinjer for miljøkvalitet.  
- I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et 

miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og 
transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer.  

- Regionale publikumsrettete offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional 
helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter.  

 

SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene - 2009, skal legges til grunn for planleggingen av 
næringsområdet. 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og 
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å 
redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd 
med denne retningslinjen. 
Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert 
fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi. 
 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen – T-2/08, skal også legges til grunn. 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og 
styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 
annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager. Ved 
omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

 
4.2 Gjeldende reguleringsplan 
Det er ingen gjeldende reguleringsplan for området. 
 

4.3 Tilgrensende planer 
Det er ingen tilgrensende planer til Detaljreguleringsplanen for Bjerkvik Næringsområde Nord. Det pågår 
ikke annet planarbeid i nærområdet. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet – Dagens arealbruk 
Planområdet ligger ved E6 ca. 2,5 km nord for sentrum av Bjerkvik.   

 
Flyfoto viser dagens arealbruk med store åpne plasser og med større bygninger i spredt struktur. Mellom de åpne 
plassene med bebyggelse og planavgrensningen mot vest – Prestjordelva, og mot nord – Tverrelva, er det sprang i 
terrenget ned mot elveløpene – her vokser skog i et bredere belte. Plangrensen er vist med stiplet lysgrønn linje. 

 
5.2 Historikk – Forurenset grunn 
Skoglund leir ble bygd opp av okkupasjonsmakten under siste krig, og er siden krigen blitt benyttet som 
militærleir av det Forsvaret. 
Leiren ble nedlagt i 2005 og området ble overdratt til grunneierne. Fire delområder med deponier av avfall 
– mest metallskrot, ble gravd opp og sollet ut. Det ble også påvist forurensede masser på noen av 
delområdene. Disse massene ble fjernet, og området ble klarert fritt for forurensning i 2008. 

 
5.3 Landskap og topografi, stedets karakter 
Planområdet ligger i et markert landskapsrom begrenset av bratte fjellsider i øst, nord og vest. I sør åpner 
landskapet seg i daldraget mot Bjerkvik og sjøen. Landskapet har middels variasjon i terreng- og 
vegetasjonsbilde, er endret av forsvarets virksomhet i dette området, og har således middels til lavt 
kontinuitetspreg. Terrenget er slakt hellende mot vest, fra E6 som utgjør planområdets avgrensning mot 
øst. Områdene langs Prestjordelva som utgjør planens yttergrense mot vest, er lite preget av inngrep og har 
således naturlig topografi og vegetasjon. Deler av Tverrelvas løp nord i planområdet er endret for å gi plass 
til fylling av fjellmasser fra tunnelen som Forsvaret tidligere har anlagt på østsiden av E6. 
 
5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjente kulturminner eller spesielt kulturmiljø innenfor planområdet. 
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5.5 Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet.  

 
5.6 Landbruk - skog 
Det er hovedsakelig bjørkeskog innenfor planområdet. Langs Prestjordelva er skogen tett. Det er foretatt 
flatehogst langs Tverrelva nord i planområdet. Skogen benyttes ved hogst hovedsakelig til vedproduksjon.   
 

5.7 Trafikkforhold 
Avkjørselen fra E6 – Nordmoveien, som er samleveg for planområdet, har i dag tilfredsstillende frisikt og 
vertikal- og horisontalkurvatur. Det er 80 km-sone etter E6 forbi avkjøringen til planområdet. E6 har i dag 
en års-døgntrafikk (ÅDT) på 2000 kjøretøy. 

 
5.8 Barns interesser 
Det er ikke spesielle forhold ved eller innenfor planområde som er av betydning for barns lek og opphold i 
friluft.  
 

5.9 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk 
Innenfor planområdet er det ikke registrert stier som benyttes til allmenn ferdsel. Det går bilveger ut av 
planområdet i nord mot grusuttak og områder som Forsvaret har benyttet til sitt bruk, og friluftsområdene 
som strekker seg opp til fjellene i vest. Disse er ikke mye benyttet til allment friluftsliv. Vegen i sør er 
knyttet til Gamle Nordmoveien og går ned til skytebanen som ligger like inntil planområdet i sørvest. 
Det er ikke sterke allmenne friluftsinteresser knyttet til noen områder innenfor planområdet.  
  

  
Bildene viser friluftsområdene mot fjellene i vest 
 

5.10 Teknisk infrastruktur – vann og avløp, strømforsyning 
Det er etablert eget vann- og avløpssystem innenfor planområdet. Dette var i drift så lenge Forsvaret hadde 
sin virksomhet i området. 
Det er ført strøm fram til trafokiosk som ligger sentralt øst i planområdet - oppe ved Gamle Nordmoveien.  
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5.11 Grunnforhold 
Det er stabile grunnforhold innenfor planområdet. Løsmasse over fjellgrunnen består av faste morenelag i 
forskjellig dybde. Laveste nivå ved Prestjordelva i sør ligger på ca. kote 53 moh. I nordøst er høyeste 
kotehøyde 104 moh. 
 

5.12 Risiko og sårbarhet 
Ras- og skredfare 
NVE har i sine merknader til varsel om planarbeid skrevet at deler av planområdet i vest er markert som 
skredutsatt. Ny bebyggelse skal plasseres slik at sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. For alle 
nye byggeområder må det vurderes om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan utløses skred i 
planområdet eller om planområdet kan bli utsatt for skred som utløses utenfor planområdet. 
Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar 
2/2011.  
Av menneskeskapte innretninger i området er Skytebanen som ligger like inntil planområdet og nede ved 
Prestjordelva i sørøst, særlig utsatt for stein- og snøskredfaren. I april 2014 ble banen varslet stengt på 
grunn av stor fare for snøskred.  
Spranget i terrenget opp til næringsområdet – med ca. 20 meters høydeforskjell, vil hindre skred i å nå 
dette område.  

Flomfare 
Et bekkedrag – som er en flombekk fra Kvanndallia, går gjennom sørlige del av planområdet, langs vegen 
til skytebanen og ned til Prestejordselva.    

 Kart fra Skrednett som viser faresonene for stein- og snøskred i lia vest for planområdet. Skytebanen som ligger nede 
ved Prestjordelva er utsatt. Selve Skoglund leir ligger med sitt laveste parti ca. 20 meter høyere enn Prestjordelva og 
høydeforskjellen tas opp i en bratt skrent som ligger ca. 80 meter øst for elva. 
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Utdrag fra kommunedelplanen for Bjerkvik viser faresonen for ras- og skred fra lia vest for planområdet - Storfjellet. 
Skytebanen som ligger nede ved Prestjordelva er utsatt. Selve Skoglund leir og område avsatt til næringsformål ligger 
med sitt laveste parti ca. 20 meter høyere enn Prestjordelva og høydeforskjellen tas opp i en bratt skrent som ligger 
ca. 80 meter øst for elva. Sonen for skred – H310 med rød skravur, er vist ca. 130 m inn på område avsatt til 
næringsområde – lilla felt. 
 
Utslipp til vann og grunn 
På Skoglund leir var det fire delområder med deponier. Deponiene er gravd opp og avfall (metallskrot) 
sollet ut. Det ble også påvist forurensede masser på noen av delområdene som også er fjernet. Dette ble 
gjort av Forsvaret i 2007, og området ble erklært forurensningsfritt i 2008. 
 
Fareområde - Høyspenningsanlegg 
Det går en kraftlinje inn i planområdet fra Kvanndallia øst for planområdet. 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 
Planen er utformet som detaljreguleringsplan. Plankartet er i A1 format med målestokk 1:2000. Det er 
laget et sett bestemmelser som knytter seg til detaljreguleringsplanen. 

Planforslaget har navnet: Detaljreguleringsplan for Bjerkvik Næringsområde Nord. 

Planområdet omfatter eksisterende Skoglund leir, deler av E6, og arealene ned mot Prestjordelva og 
Tverrelva. 

I vest og nord avgrenses planområdet av Prestjordelva og Tverrelva, i øst mot E6, og i sør avgrenses 
planområdet ved et lite sidevassdrag til Prestjordelva.  
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6.1 Planlagt arealbruk 
Hovedformålet i reguleringsplanen vil være Næringsbebyggelse. Sentralt ved innkjøringen til området skal 
det legges til rette for et område for Bensinstasjon og Veiserviceanlegg. 
 

6.1.1 Reguleringsformål 
Planen omfatter et areal på omkring 218 dekar, der område for næringsformål utgjør ca. 102 dekar, 
bensinstasjon og veiserviceanlegg ca. 8,5 dekar, og veiareal ca. 29 dekar. Naturområde som ligger ned mot 
Prestjordelva i vest og Tverrelva i nord og et bekkedrag sør i planområdet, utgjør til sammen ca. 78 dekar. 
Resten er grønnstruktur innenfor planområdet som skal sikre løp for overvann og vegetasjonssoner/ 
skråningsutslag mellom byggeområder. 

Planområdet omfattes av følgende formål: 
REGULERINGSFORMÅL, PBL § 12-5    
1. Bebyggelse og anlegg - § 12-5 nr. 1  Kartkode Kode Rp Areal - daa 
Næringsbebyggelse  BN 1300 102,30 daa 
Bensinstasjon og veiserviceanlegg BV 1360 8,50 daa 
Energianlegg BE 1510 0,03 daa 
Vann- og avløpsanlegg BVA 1540 0,08 daa 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - § 12-5 nr. 2    
Kjøreveg 
Fortau 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Annen veggrunn – grøntareal 
Léskur 
Kollektivholdeplass 

SKV 
SF 
SVT 
SVG 
SP 
SKH 

2011 
2012 
2018 
2019 
2026 
2073 

10,85 daa 
0,77 daa 
12,8 daa 
3,45 daa 
0,01 daa 
0,10 daa 

3. Grønnstruktur - § 12-5 nr. 3    
Grønnstruktur G 3020 2,75 daa 
4. Landbruks natur og friluftsområder samt reindrift    
Friluftsformål 
Naturformål 

LF 
LNA 

5130 
5120 

51,1 daa 
26,6 daa 

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag    
Naturområde VN 6600 3,1 daa 
HENSYNSSONER, PBL 11-8 og § 12-6    
1. Sikringssone    
Frisikt H140_1-2 H140 0,28 daa 
2. Faresoner    
Ras- og skredfare H310_1 H310 87,8 daa 
Høyspenningsanlegg – kraftlinje og trafo H370_1 H370 0,86 daa 
3. C – soner med angitte særlige hensyn    
Bevaring naturmiljø H560_1-3 H560 22,6 daa 
Formål og arealoversikt 

 
6.2 Gjennomgang av reguleringsformål 
6.2.1 Bebyggelse og anlegg 
Næringsbebyggelse – BN 
Område for næringsbebyggelse er vist med 6 delområder – BN1-6, som knytter seg til eiendoms-
inndelingen. Områdene har felles avkjørsel fra E6 og felles regulerte atkomstveger. Områdene kan 
arealmessig utnyttes felles over formålsgrensene når dette vurderes som hensiktsmessig og kan tilfredsstille 
et markedsmessig behov. 
 
Bensinstasjon og veiserviceanlegg – BV 
Sentralt ved innkjøringen til næringsområdet foreslås regulert Bensinstasjon og veiserviceanlegg. Dette 
område har strategisk beliggenhet 2 km nord for sentrum av Bjerkvik. Det vil ligge på omtrent samme 
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høydenivå som nivået på E6. Det kan etableres betjent bensinstasjon med tilhørende virksomhet som 
bevertning, vaskehall, område for trailere, tømmestasjon for camping-vogner og campingbiler, osv. 
 
Energianlegg – BE 
Område BE1 skal sikre areal for plassering av transformatorkiosk. Eksisterende transformatorkiosk som 
ligger nærmere E6, må derfor flyttes til dette området. Dersom kiosken som blir lokalisert til område BE1 
ikke vil dekke fremtidig behov, skal evt. nye transformatorer innenfor planområdet, tilpasses dette behovet 
der lokalisering avklares med lokalt el-verk som er Nordkraft. 
 
Vann- og avløpsanlegg – BVA 
Område BVA1 sikrer eksisterende avløpsanlegg. Det er kommunal vannforsyning til området. Dette har 
vært i funksjon for Forsvaret og er relativt nytt. Opplegget er at vann- og avløp skal tilpasses fremtidig 
utvikling av næringsområdet, og bygges ut etter behov i samsvar med Teknisk plan som blant annet skal 
vise vann- og avløpsnettet, og som skal utarbeides i henhold til dokumentasjonskravene i bestemmelsene 
til planen. Denne planen skal godkjennes av kommunen.  
 
6.2.2 Samferdselsanlegg  
Kjøreveg – SKV 
Område o_SKV1 gjelder E6 som er samleveg for planområdet. Avkjørselen fra E6 er regulert der denne 
ligger i dag – område o_SKV2. Vegen føres videre sørover gjennom planområdet og erstatter Gamle 
Nordmoveien med noe justering av veglinjen. Vegen reguleres som offentlig veg i tråd med kommunens 
anbefaling og har bredder slik kommunen krever. Avkjørselen er vist med horisontalgeometri og siktlinjer i 
henhold til krav fra Statens vegvesen. Avkjørselen er regulert med kanalisering av E6 med ventefelt for 
innkjøring fra sør. 
Øvrige veger – f_SKV3-8, er regulert som felles private atkomstveger og skal sikre tilfredsstillende 
atkomst til de regulerte byggeområdene. 
 
Fortau – SF 
Område o_SF1 er offentlig område og fortau langs Gamle Nordmoveien. Ved områdene o_SP1 og 
o_SKH1, skal det i område o_SF1 kunne etableres belegning som er universelt utformet. Områdene f_SF2-
3 er felles privat områder som sikrer hensiktsmessig intern forlengelse av fortauet – langs felles private 
veger f_SKV3-5 og f_SKV7. 
 
Annen veggrunn – tekniske anlegg – SVT 
Annen veggrunn skal sikre ledeøyer, og grøfteprofil for drenering av vann og opplagring av snø med mer. 
Områdene o_SVT1-9 er offentlige områder og er knyttet til E6 og Gamle Nordmoveien. o_SVT3-4 er 
ledeøyer i E6 (o_SKV1), og o_SVT9 er lede-øy i avkjørselen til Gamle Nordmoveien (o_SKV2). 
 
Annen veggrunn – grøntanlegg – SVG 
Områdene o_SVG1- offentlig område, og f_SVG2 – felles privat område, er og en del av vegformålet 
langsetter E6 og Gamle Nordmoveien. Områdene er lokalisert i større skjæringer eller fyllinger og omfatter 
større sammenhengende grøntarealer med trevegetasjon. 
 
Léskur – SP 
Områdene o_SP1 skal sikre etablering av offentlig léskur knyttet til kollektivholdeplassen o_SKH1. 
 
Kollektivholdeplass – SKH 
Områdene o_SKH1 er offentlig kollektivholdeplass internt i planområdet lokalisert sentralt ved Gamle 
Nordmoveien. 
 

6.2.3 Grønnstruktur 
Grønnstruktur – G 
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Område G1 skal sikre gjennomrenning av overflatevann som kommer fra overkant av E6 – fra fjellsiden 
opp mot Kvanndallia, og skal ledes sørover til et lite bekkedrag sør i planområdet, og som leder mot 
Prestjordelva. 
 

6.2.4 Landbruks- natur og friluftsområder samt reindrift 
Friluftsformål – LF1-2 
Innenfor områdene LF1-2 skal terrengendringer ikke skje. Vegetasjon kan avhogges til nødvendig bruk for 
grunneier.  
Friluftsområdene kan benyttes til lagring av snø fra etablerte veger og plasser innenfor planområdet. 
 
Naturformål – LNA1-2 
Områdene LNA1-3 er naturområde for sikring og bevaring av naturmangfoldet langs Prestjordelva/ 
Tverrelva – områdene LNA1-3, i en bredde på omkring 20 meter fra elvekant. 
 
6.2.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Naturområde – VN1-3 
Områdene VN1-3 viser vannføringssonen for Prestjordelva og Tverrelva, og sikrer elveløpene mot inngrep. 
 

6.2.6 Hensynssoner 
Sikringssone – Frisikt – H140_1-2 
Innenfor sonene skal det ikke være sikthindring som går høyere enn 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. Det 
er 80 km-sone på E6 forbi planområdet. Frisiktkravet er satt til 10x140 meter. 
 
Faresoner 
Ras- og skredfare – H310_1 
Område H310_1 viser faresone for ras- og skred fra Storfjellet vest for planområdet – slik dette er avsatt i 
kommunedelplanen for Bjerkvik. 

Høyspenningsanlegg – Trafostasjon og kraftlinje – H370_1 
Område H370_1 viser faresone på 10 meter til hver side av kraftlinjen som kommer inn i planområdet fra 
Kvanndallia ovenfor E6 øst for planområdet. Faresonen er vist i en avstand på 6 meter fra formålslinjen for 
område BE1 som viser byggeområdet for trafostasjonen. 
 
C – Soner med angitte særlige hensyn – Bevaring naturmiljø – H560_1-3 
Område H560_1-3 viser sone for bevaring av naturen langs vassdragene Prestjordelva og Tverrelva i en 
bredde på omkring 20 m fra elvekant. Hogst er ikke tillatt innenfor bevaringssonene.  
 

6.3 Tilknytning til infrastruktur 
Det er lokalisert én transformatorkiosk innenfor planområdet i dag. Denne må flyttes til regulert område for 
formålet av hensyn til omlegging av Gamle Nordmoveien forbi transformatorkiosken. Behov for og 
lokalisering av nye transformatorer innenfor planområdet for å sikre tilstrekkelig strømforsyning, skal 
tilpasses behovet og avklares med lokalt el-verk som er Nordkraft. Det er ikke vist lokalisering av disse i 
forslag til plan, men de skal gis hensiktsmessig plassering innenfor byggeformålene i planen – i samsvar 
med Teknisk plan som viser det interne strømnettet som jordkabler innenfor planområdet. Plan for 
strømnettet som jordkabler sammen med annet kabelnett, skal være et dokumentasjonskrav i 
bestemmelsene til planen – vist i Teknisk plan. 
Når det gjelder vann- og avløpsløsning for området så skal dette tilpasses fremtidig utvikling av 
næringsområdet, og bygges ut etter behov i samsvar med Teknisk plan som skal utarbeides i henhold til 
dokumentasjonskravene i bestemmelsene til planen.  
 

6.4 Vei og trafikkforhold 
Trafikkmengde 
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Det vil skje en trafikkøkning til og fra det regulerte området. Trafikkmengden vil øke i avkjørselen i takt 
med utbyggingen av næringsområdet. Dette vil innebære en økning i av timetrafikken for E6 – og fra 
krysset både sørover og nordover. 
Type næringsvirksomhet som blir etablert i området vil være avgjørende for hvor stor økning i 
trafikkmengden en vil få for området.  
Dagens trafikk på E6 forbi planområdet har en ÅDT på 2000 kjøretøy/ døgn. 
 
Trafikkberegninger 
En antar 40 % utnyttelsesgrad ved utbygging i henhold til planen. Næringsarealet har et areal på 97 daa. 
Det er lite sannsynlig at alle felter blir utnyttet til grensen, så i beregningene legges det til grunn en 
gjennomsnittlig utnytting på 30 % av næringsarealet. 
Som grunnlag for å beregne turproduksjon til og fra planområdet benyttes erfaringsdata fra 
Vegdirektoratets håndbok 146 – ”Trafikkberegninger”.  
Hva gjelder generert trafikk av utbyggingen så tas ikke område fro Bensinstasjon og Vegserviceanlegg - 
BV1, med da den hovedsakelig vil betjene passerende trafikk. 
 

Formål 
 

Type bygg BRA (m2) Genereringsfaktor  Beregnet ÅDT  
Næring/industri/lager  Forretning  1 000 m2  45 turer/ 100 m2  450  
Næring/industri/lager Kontor 1 000 m2 8 turer/ 100 m2 80 
Næring/industri/lager  Industri/ lager  27 000 m2  3,5 turer/100 m2  945  
Sum  29 000 m2  1475 
 
Tabellen over angir turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Dette er generelle data som ikke 
nødvendigvis kan overføres direkte til de konkrete virksomhetene som planlegges, men er et utgangspunkt/ 
grunnlag for de konkrete vurderingene som er nødvendig. Grunnlaget i tabellen må derfor brukes litt 
skjønnsmessig. 
 
Trafikkbelastning på veinettet etter full utbygging  
Endring av trafikk på E6 og internt på området etter utbygging av Bjerkvik næringsområde vurderes i 
henhold til trafikkanalysen over. 
Trafikk oppgitt i tabellen under er framskrevet til 2035 nivå. 

 
Kjørevei ÅDT - 2025 etter 

utbygging 
Tungtrafikk 
 

Hastighet 

E6, uten utbygget felt 2750 18 % 80 km/ t 
Trafikk internt - regulert av 
full utbygging 

1475 18 % 30 km/ t 

E6, med fullt utbygget felt, 
sør for avkjørsel – antar 2/3 
av tilleggs-trafikk mot sør 

3750 18 % 80 km/ t 

E6, med fullt utbygget felt, 
nord for avkjørsel – antar 
1/3 av tilleggs-trafikk mot 
nord 

3250 18 % 80 km/ t 

 
Trafikkvekst på trafikken sør for innkjøring – mot sentrum av Bjerkvik, vil ligge på ca. 3750 i ÅDT i 2035. 
Nord for innkjøring vil ÅDT være 3250. 
Basert på denne veksten vil tiltaket bidra til merkbar endring av trafikkforholdene i området. Det må derfor 
gjennomføres tiltak for å bedre avviklingen av biltrafikken spesielt ved innkjøringen til næringsområdet, og 
for å bedre hensynet til myke trafikanter på grunn av tiltaket. 
 
Tiltak 
Planområdet ligger like inn til E6 og avkjørselen til næringsområdet skal være lokalisert slik den ligger i 
dag.  
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Basert på trafikkvurderingen er konklusjonen at foreslåtte regulering av Bjerkvik næringsområde på sikt vil 
skape kapasitetsmessige eller trafikksikkerhetsmessige konsekvenser.  
Det blir endringer i utformingen av krysset og det legges opp til kanalisering der trafikken fra både nord og 
sør ledes inn på egen avkjøringsfil/ ventefil. Siktforhold og geometrisk utforming med vertikal- og 
horisontalkurvatur slik Statens vegvesen krever – med friskt på 110x140 meter og svingradius på minimum 
13 meter i innersving. 
Bensinstasjon og veiserviceanlegget legges til området nærmest avkjørselen slik at anlegget skal fremstå 
godt tilgjengelig og mest mulig attraktivt for de kjørende langs E6. 
Gamle Nordmoveien legges noe om i midtpartiet innenfor planen for at den skal få hensiktsmessig avstand 
fra E6. De reguleres med en korridorbredde som anbefales av kommunen – dvs.12 m. Det legges fortau 
langs denne vegen og kollektivholdeplass med léskur på hensiktsmessig sted. Fortauet er vist forlenget 
etter regulerte internveier i nord og sør der en ser for seg større intern biltrafikk.  
Busser til og fra næringsområdet skal benytte avkjørselen ved E6 nordgående og Gamle Nordmoveien med 
utkjøring til E6 sørgående. Således kan av- og påstigning skje ved samme holdeplass – område o_SKH1.  
Gamle Nordmoveien skal stenges for gjennomkjøring – med unntak av buss, sør for planområdet ved 
Nylund. 
Alle internveger er regulert med totalbredde 10 m – med unntak av veg f_SKV3 som er gitt bredde 12 m. 
Dette har sammenheng med at veg o_SKV3 vil være sentral som hovedatkomst til byggeområder nordøst 
for planområdet. 
Det er ikke spesielle terrengmessige forhold som vanskeliggjør gjennomføringen av det nye veisystemet 
som er vist i reguleringsplanen. 
 

6.5 Miljøoppfølging - miljøtiltak 
Støy 
Virksomheter som skal etablere seg innenfor området må gjøre vurderinger av støyutslipp som viser at de 
ikke overskrider gjeldende støygrenser (retningslinje T-1442). Samlet tillatt utslipp fordeles mellom 
virksomhetene som etablerer seg innenfor områdene BN1-6. I den grad det er aktuelt, skal man ta hensyn 
til at støyutslippet kan være forskjellig i ulike retninger, slik at gjeldende støygrenser overholdes ved 
naboer.  
Enkeltkilder for støy skal rettes bort fra boligene som ligger sør for planområdet. Bestemmelsene gjelder 
både for planområdet og i eksisterende omkringliggende støyømfintlige arealer.  
Støyende virksomhet innenfor næringsområdene kan bare foregå i tidsrommet 07.00 til 18.00 på hverdager 
og fra 08.00 til 13.00 på lørdager. Det er tillatt å opparbeide nødvendig støyskjerming innenfor 
planområdet.  

 
Energiforsyning 
Ved prosjektering av og oppføring av bygg skal det velges miljøvennlige energiløsninger som gir lavt 
energiforbruk per bebygd areal. 
Forurensning 
Del av virksomhet som kan gi lukt eller annen lokal forurensning skal dokumenteres å skje innelukket og 
være teknisk effektivt ivaretatt.  

 
Utvendig lagring - Avfallshåndtering 
For områdene BN1-6 tillates utvendig lagring av materiell og utstyr som inngår i produksjonen. 
Lagringsareal skal framgå av landskapsplanen og skal ikke overstige 20 % av brutto tomteareal og skal 
ikke være i strid med byggegrenser og andre bestemmelser. Utelagring av råvarer, halvfabrikata, 
ferdigprodukter eller oppsetting av provisoriske eller midlertidige lagerkonstruksjoner (telt, halvtekker etc.) 
innenfor næringsområdene skal utføres på en slik måte at det ikke virker skjemmende for omgivelsene.  
Arealer som benyttes til utendørs lagring skal gjerdes inne med tilstrekkelig høyt gjerde - minimum 1,5 
meter høyt.  
Alt avfall innenfor næringsområdene skal oppbevares i innelukkede konteinere eller i særskilte bygninger. 
Avfall som pga. volum eller av andre årsaker må lagres ute, skal skjules med tett og tilstrekkelig høyt 
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gjerde. Plassering av miljøstasjon/avfallsboder vises i landskapsplan ved utendørs plassering. 
Avfallsdunker/containere skal samles og plasseres i tilknytning til varelevering. 
 

6.6 Universell utforming 
Det er regulert fortau langs Gamle Nordmovegen med nødvendig forlengelse langs tilstøtende internveier. 
Ved regulert kollektivholdeplass med léskur, skal det etableres belegning der universell utforming 
hensyntas. 
 

6.7 Landbruk – drift av skog 
Skogområdet som ligger langs Prestjordelva og Tverrelva sørvest, vest og nord i planområdet, foreslås 
regulert til naturområde – LNA1-3, i et belte ca. 20 meter fra elvekant. I denne sonen skal det ikke drives 
flatehogst, men det kan foretas nødvendig skjøtsel av vegetasjonen. I regulerte områder for friluftsformål) - 
områdene LF1-2, mellom naturområdene (LNA1-3) langs elveløpene og næringsområdene (BN1-6), kan 
det drives hogst for uttak av tømmer eller ved. 
 

6.8 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, og planen viser ingen hensynsone for vern av 
kulturminner. Meldeplikten etter kulturminneloven er tatt med i bestemmelsene til planen. 
 

6.9 Overordnet Teknisk plan 
Det skal for hele planområdet foreligge godkjent overordnet Teknisk plan som skal vise eksisterende 
bebyggelse, avkjørsler, veger og plasser, vann og avløpsledninger - avløpsanlegg, renovasjonsløsning, 
lavspentanlegg med kabelgrøfter, kabelnett for tele-/tv-/data-kommunikasjon, veglys, håndtering av 
overvann – takvann, overflatevann og drensvann.  
 

6.10 Avfallshåndtering 
Det skal gjennomføres kommunal ordning for avfallshenting ved Bjerkvik næringsområde.  
 

6.11 ROS-analyse 
Det er laget en egen Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet. Denne omhandler særlig forholdet til 
trafikk, støy, rasproblematikk, flomfare og biologisk mangfold. 
 

6.12 Rekkefølgebestemmelser 
Det er vist egne bestemmelser om infrastrukturtiltak, hensyn til ras- og skredfare med mer, som må 
gjennomføres før det gis byggetillatelse og midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for byggetiltakene 
innenfor byggeområdene BV1 og BN1-6: 
Det skal foreligge god plandokumentasjon før byggetillatelse gis; som Landskapsplan og Teknisk plan, der 
blant annet veger og parkeringplasser, vann- og avløpssystemet, kabelnettet, og overvannshåndteringen 
skal dokumenteres. 
I forhold til veitiltak legges det opp til at Gamle Nordmoveien gjennom planområdet skal være ferdig 
opparbeidet i henhold til reguleringsplanen – den skal også stenges for gjennomkjøring ved Nylund – 
unntagen for buss, før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for tiltak innenfor planområdet. 
Videre skal veger og parkering til omsøkt område være ferdig opparbeidet, og øvrige uteområder for 
omsøkt område skal være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent landskapsplan. 
Ledegrøfter for overvann med nødvendige nye stikkrenner som er dimensjonert for å ta flomvann fra 
overkant av E6 skal også være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent teknisk plan for området. 

Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for tiltak etter at halvparten av bebygd areal 
innenfor næringsområdet er bygget ut, skal GS-veg langs E6 fra eksisterende GS-veg sør for 
Bjørnberget og opp til Gamle Nordmoveien ved Nylund, være ferdig opparbeidet. Videre skal regulert 
kryss ved E6 med venstre- og høyresvingefelt og ledeøyer, være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
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Byggeplan. Det er samme krav til ferdigstillelse for regulert fortau langs Gamle Nordmoveien. Og ved 
boligene sør for planområdet skal støyskjerm mot E6 – ved Gamle Nordmoveien, være ferdig anlagt. 

 
 

7. Virkninger/ konsekvenser av planforslaget 
7.1 Ny bebyggelse 
Det skal legges stor vekt på å få et helhetlig arkitektonisk uttrykk i bebyggelsen innenfor hele planområdet. 
Dette er viktig for å unngå at området får et preg av mange mindre og mellomstore bygg med hvert sitt 
arkitektoniske uttrykk.  I reguleringsbestemmelsene kreves det at ”Ny bebyggelse skal i volum, takform, 
stiluttrykk, materialbruk og fargesetting, utformes slik at området samlet fremstår med et godt helhetlig 
preg”.  
Målet er å få et område med god arkitektur, grønstruktur og standard på utearealene.  
Næringsområdet er relativt stort. Det betyr at det kan bli bygget ut i flere etapper. 
Reguleringsbestemmelsene krever at det må vises en helhetsløsning i en landskapsplan for hele området, 
selv om det skal bygges ut i etapper. Dette er gjort for å sikre at det overordnede grepet vises og at 
utbyggingen av de første etappene ikke er til hinder for en god utnyttelse av de resterende arealene.  
 
7.2 Landskapsbilde 
Influensområdet for landskapsbilde vil være selve planområdet og arealene omkring som kan sies å utgjøre 
en landskapsmessig helhet- nærvirkning.  
Influensområdet gjelder også områder lengre unna der planområdet er synlig og har betydning for 
landskapsopplevelsen – fjernvirkning 
Det overordnete landskapet preges av de flatere-liggende områdene i bunnen av dalen og fjellsidene 
omkring - et storskala-landskapsrom. Storskala-landskapet har kvaliteter med variasjon i terreng- og 
vegetasjonsbilde, er lite endret og har således relativt høyt kontinuitetspreg. Innenfor planområdet ble 
landskapet endret ved etableringen av Skoglund leir under siste verdenskrig, ved utfylling og etablering av 
bebyggelsen som i står der dag. Nord og nord-øst for planområdet er det gjort terrengendringer ved uttak 
av grusmasser. 
Totalt sett gir landskapet med eksisterende bebyggelse og de terrenginngrep som er gjort allikevel et godt 
totalinntrykk.  
 
7.2.1 Nær- og fjernvirkning  
Planområdet er relativt lite eksponert i forhold til fjernvirkning mot omgivelser som er bebygd sørover mot 
Bjerkvik. 
Nærvirkningen gjelder de helt nære omgivelsene til planområdet som boligbebyggelsen med 4 boenheter i 
rekkehus like sør for planområdet, og etablert kontorbebyggelse øst for planområdet – på andre siden av 
E6. Kontorbebyggelsen vil bli visuelt eksponert for byggetiltakene spesielt i områdene for Bensinstasjon 
og veiserviceanlegg og næringsområdene som ligger i nord. 
Når det gjelder boligene i sør vil disse bli noe visuelt skjermet av vegetasjonen som ligger i regulert 
friluftsområde nord for boligene. Med hensyn på støy fra trafikken etter E6 vil det gjennomføres 
støyskjermingstiltak ved etablering av støyskjerm mellom E6 og bebyggelsen – over en strekning på 30 
meter. I forhold til næringsetableringen på nærmeste byggeområde nord for boligene, legges det her vekt 
på at det skal etableres støysvak virksomhet her. 
 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø  
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle 
området hvor tiltak planlegges. 
Imidlertid kan sannsynligheten for konflikt med automatisk fredete kulturminner kunne legge føringer på 
omfanget av tiltaket innenfor området. Gjennomføring av tiltak må avklares med 
kulturminnemyndighetene. 
Sametinget må kontaktes om en finner det sannsynlig at det kan være automatisk fredete kulturminner i 
området, for å ta befaring før endelig uttalelse gis. 
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For å ivareta meldeplikten etter Kulturminneloven § 8 er følgende tekst tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser:  
Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner i planområdet. Dersom det i samband med tiltak i marka 
blir funnet automatisk freda kulturminne som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det 
berører kulturminnet eller sikringssonen på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Nordland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre 
en befaring og klarlegge om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.  
 

7.4 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
7.4.1 Naturverdier - biologisk mangfold 
 

  
Bildene er tatt sør i planområde – ved Prestjordelva – med skog av bjørk og or og variert bunnvegetasjon 
 
Sør for planområdet ligger daldraget langs Prestjordelva, som har naturmessig interessante kvaliteter, et 
større biologisk mangfold med variert vegetasjon, myrdrag, urørt elvedrag og rikt fugleliv. I nord ved 
Tverrelva er skogen flatehogd, men området bærer preg av god gjenvekst. 
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. 
Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster eller 
trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap eller 
statlig sikrede friluftsområder.  
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte 
naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet. 
 
Vegetasjon og naturtyper 

  
Bildene viser Tverrelva der skogen er hogd 
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Vegetasjonen i området domineres av løvskog, med innslag av litt naturlige lyngarter på de høyeste og 
tørreste partiene. I områdene langs Prestjordelva og Tverrelva finnes småbregneløvskog og noe 
lågurtløvskog - av høy bonitet, samt noen områder med myr i de flatereliggende partiene.  Bjørk og or 
vokser opp inne på området som tidligere ble disponert av Forsvaret – og dette området har middels 
bonitet.  
 
Det er ikke gjort funn av særlig kravfulle planter i området. (Kilden, Skogoglandskap). Det er ikke 
registrert noen naturtype i området (Naturbase).  
Fauna 
Det er ikke dokumentert spesielle verdifulle viltbiotoper i det aktuelle området. 
 
Avbøtende tiltak: 
Eksisterende kantvegetasjon langs vassdragene skal bevares. Overflatevann skal håndteres i henhold til 
egen plan for overvannshåndtering.  
Håndtering av olje, kjemikalier og spesialavfall skal i anleggs- og driftsfase skje etter gjeldende forskrifter.  
 

7.5 Friluftsliv 
Det er ikke registrert spesielle verdier for allment friluftsliv innenfor planområdet, og det er lite eller ingen 
turaktivitet i dette området.  
Skytebanen like sørøst i planområdet er i bruk. 
Tiltaket vil ikke være til hinder for noen form for fritidsaktivitet i dette området.  
 

7.6 Trafikkforhold 
Trafikkbelastning på veinettet til/fra området  
Det vises til kap. 6.4.  
Trafikken langs E6 har i dag ÅDT 2000. 
Trafikkvekst på trafikken ved fullt utbygd næringsområde sør for innkjøring – mot sentrum av Bjerkvik, vil 
ligge på ca. 3750 i ÅDT i 2035. Nord for innkjøringen vil ÅDT være 3250. 
 
Kapasitets- og avviklingsmessige konsekvenser  
Basert på trafikkveksten vil tiltaket bidra til merkbar endring av trafikkforholdene i området. Det må derfor 
gjennomføres tiltak for å bedre avviklingen av biltrafikken spesielt ved innkjøringen til næringsområdet, og 
for å bedre hensynet til myke trafikanter på grunn av tiltaket.  
 
Trafikksikkerhet - Konsekvenser for fotgjengere og syklister 

  
Eksisterende avkjørsel ved E6 har gode siktforhold i begge retninger. Det er 80-sone på strekningen. 
 
Trafikksikkerhet påvirkes av trafikkmengdene. I dette tilfelle vil økning av andel trafikk ut på E6 øke slik 
at det er merkbart spesielt til og fra Bjerkvik sentrum.  
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Krysset med E6 er derfor vist kanalisert med nødvendige ledeøyer og avkjøringsfiler for nordgående og 
sørgående trafikk.  
Krysset har i dag gode siktforhold og vil tilfredsstille de krav som Statens vegvesen har satt til utformingen 
av dette. 
 
Det er i dag gang og sykkelvei langs E6 fra sentrum av Bjerkvik til ca. 230 meter nord for avkjørselen til 
Bjørnberget. Herfra er det en strekning på 660 opp til avkjørselen til Gamle Nordmoveien ved Nylund. 
Gamle Nordmoveien går opp og gjennom næringsområdet fram til regulert kryss med E6.  
Planen legger opp til at det skal sikres gang- og sykkelveiforbindelse fra sentrum av Bjerkvik og opp til 
Nylund - der aktuelt tiltak vil være å etablere gangfelt over E6 mot Gamle Nordmoveien som kan benyttes 
videre opp til næringsområdet – en strekning på ca. 700 meter. 
Videre skal det internt i planområdet etableres fortau etter Gamle Nordmoveien og tilstøtende internveger 
der biltrafikken gjør dette påkrevet. 

Gang- og sykkelvei fra Bjørnberget til Gamle Nordmoveien ved Nylund, skal planlegges og tiltaket må være 
gjennomført når halvparten av bebygd areal – BYA, av næringsområdet er ferdig utbygd. 
 
Kollektivtrafikk  
Kollektivtrafikk sikres etter Gamle Nordmovegen og det er i planen vist holdeplass for buss med léskur 
inntil regulert fortau sentralt i planområdet.  
Busstrafikken tenkes løst ved énveiskjøring fra avkjørselen ved E6 og etter Gamle Nordmovegen sørover 
mot Nylund. En forutsetter at avkjørselen for Gamle Nordmoveien ved Nylund stenges for innkjøring. 
 
Kryssutforming 
Utformingen av reguleringsplanen tar utgangspunkt i de merknader som Statens vegvesen har gitt i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Avkjørselen mot planområdet planlegges utformet som et T-kryss 
dimensjonert for vogntog, i henhold til Vegvesenets Håndbok 018. Det planlagte krysset anses å ha en 
tilstrekkelig utforming for de anslåtte trafikktallene. 
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7.7 Barns interesser 
Det er ikke spesielle interesser knyttet til barns ferdsel eller behov for leke- og oppholdsarealer innenfor 
eller i nærheten av planområdet. Planen har derfor ikke negative konsekvenser for barns interesser. 

7.8 Universell utforming 
Tilgjengelighet for alle skal i størst mulig grad sikres gjennom universell utforming, jf. Forskrift om 
tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK10 § 12-2). Utearealene, parkeringsareal og 
inngangspartier skal tilfredsstille kravene til universell utforming.  
 

7.9 Energibehov - energibruk 
Energibehovet skal vurderes fortløpende. Det er vist lokalisering av transformatorstasjon sentralt i 
planområdet like sør for område regulert til Bensinstasjon og veiserviceanlegg.  
Nettstasjoner med tilfredsstillende atkomst og ventilasjon skal fortrinnsvis integreres i bebyggelsen i 
samarbeid med lokalt energiverk.  
 

7.10 Støy 
Støyberegninger og beskrivelser av støybelastningene fra næringsområdet, og fra trafikken som 
næringsområdet genererer, er utført og vurdering gjort opp mot Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/ 12) – med veileder TA2115/ 2005.  
Støyen er vurdert i forhold til planområdets nærmeste nabo – en 4-mannsbolig som ligger ved 
Nordmovegen like sør for planområdet.  
Firmaet Akustikk-konsult AS – Sandefjord, har laget støyvurdering for næringsområdet – datert 
22.01.2016. I rapporten blir det stilt krav til utendørs lydeffekt fra installasjoner/ prosesser i 
næringsbyggene på de enkelte feltene fra sør til nord slik at det for området lengst sør sies at utendørs støy 
helst ikke skal foregå, men at en i området lengst mot nord kan ha en del utendørs støyende aktivitet.  Det 
er satt krav til tillatt lydeffekt for de enkelte områdene BN1-6. 
 
Støy fra tekniske installasjoner 
En stiller følgende krav til utendørs lydeffekt fra installasjoner/ prosesser i næringsbygg på feltet: 
 
Felt BN1: 

• Kl. 07-19: Lydeffekt Lw ≤ 90 dBA  

• Kl. 19-23: Lydeffekt Lw ≤ 85 dBA 

• Kl. 23-07: Lydeffekt Lw ≤ 80 dBA 
Utendørs støyende aktivitet skal helst ikke foregå. F.eks bilforretning eller annet salgsaktivitet. 
 
Felt BN2 og BN3: 

• Kl. 07-19: Lydeffekt Lw ≤ 100 dBA  

• Kl. 19-23: Lydeffekt Lw ≤ 95 dBA 

• Kl. 23-07: Lydeffekt Lw ≤ 90 dBA 
Utendørs støyende aktivitet kan foregå i liten grad. F.eks. verksted med noe utendørs tilrigging 
 
Felt BN4 - BN6 og BV1: 

• Kl. 07-19: Lydeffekt Lw ≤ 110 dBA  

• Kl. 19-23: Lydeffekt Lw ≤ 105 dBA 

• Kl. 23-07: Lydeffekt Lw ≤ 100 dBA 
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En del utendørs støyende aktivitet kan foregå på dagtid. F.sks produksjonsaktivitet utendørs/ 
entreprenørlager, sveisebedrift o.l. 
 
Anleggsstøy 
En får følgende grove beregning for intens anleggsvirksomhet som spunting, boring, pigging, peling o.l. 
Antar kun drift i tidsrommet 07-19: 
 
Lydeffektnivå, intens drift:    Lw= 120 dBA 
Krav:       Lmaks= 60 dBA 
Gir krav til avstandsdemping/ skjerming:  ∆L= 60 dBA   .   
 
 
Lydeffektnivå, normalt grunnarbeid:   Lw= 100 dBA 
Krav:       Lmaks= 60 dBA 
Gir krav til avstandsdemping/ skjerming:  ∆L= 40 dBA   .   
 
Med fri sikt tilsvarer dette: 

• 60 dB avstandsdemping tilsvarer ca. 150 meter frisikt 

• 40 dB avstandsdemping tilsvarer ca. 30 meter frisikt 
 
Dette gir følgende føringer: 

 

• Intens anleggsarbeid innenfor rød sirkel skal skjermes eller varsles naboer pga. sannsynlige 
overskridelser ved boliger 

• Normalt anleggsarbeid kan drives innenfor krav (avstandsgrense vist med blå sirkel) 
Videre må det bygges en 30 meter lang støyskjerm mellom 4-mannsboligen og E6 for å skjerme uteareal 
og boligenes 1. etasje.  
2. etasje får en ikke skjermet tilfredsstillende. Her må det foretas tilleggsisolering i oppholdsrom og 
soverom. Videre må en bytte ventiler til støydempende ventiler og foreta skifte av vinduer.  
 

7.11 Utslipp til vann og grunn 
For virksomhet som medfører utslipp av forurenset vann skal det i følge med byggesøknad sendes inn 
søknad om utslippstillatelse som redegjør for type og mengde av utslipp og eventuelle rensetiltak.  
Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad 
om rammetillatelse. 
 

7.12 Naturressurser - skog 
Skogen i området er produktiv av middels til høy bonitet.  
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Se også under pkt. 7.3.1 Naturverdier – biologisk mangfold, under Vegetasjon og naturtyper.  
 

7.13 Teknisk anlegg, renovasjon med mer 
Utarbeidelse av planer for de tekniske anleggene vil bli foretatt i nært samarbeid med kommunen med 
tanke på søknad om kommunal overtakelse i ettertid. Det forutsettes inngått utbyggingsavtale mellom 
forslagstiller og kommunen før utbygging skjer og som omhandler standard på kommunaltekniske anlegg, 
vilkår for overtagelse av disse, utbyggingstakt m.m.  
Søppel skal håndteres i h.h.t. det til enhver tid gjeldende reglement i kommunen - herunder hvor 
søppelbeholdere skal plasseres. 
 

7.13.1 Vann og avløp 
Vann- og avløpsforholdene skal utvikles i samsvar med godkjent Teknisk plan som plan for vann- og 
avløpssystemet skal være en del av. 
 

7.14 Rosanalyse, sikkerhet, etterbruk og istandsetting 
Det er i egen Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) gjort vurderinger i forhold til risiko knyttet til etablert 
næringsområde. Det vises til egen Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet. 

Ras- og skredfare 
Av menneskeskapte innretninger i området er Skytebanen som ligger like inntil planområdet og nede ved 
Prestjordelva i sørøst, særlig utsatt for stein- og snøskredfaren. I april 2014 ble banen varslet stengt på 
grunn av stor fare for snøskred.  
Spranget i terrenget opp til leirområdet - som ligger i god høyde over lavpartiet langs Prestjordelva, hindrer 
skred i å nå dette område.  

På grunn av at faresonen for skred i kommunedelplanen for Bjerkvik, strekker seg ca. 130 m inn på 
næringsområdet fra vest, må dette sjekkes ut. Det er tatt med en bestemmelse i planen om at:  
Før byggetillatelse - igangsettingstillatelse gis, skal eventuelle tiltak mot ras/ skred innenfor de områder som berøres 
av ras- og skredsonen i reguleringsplanen, være i henhold til anbefalinger gitt i rapport utført av skredekspertise fra 
NGI eller annen relevant fagekspertise. 

Flomfare 
Et bekkedrag – som er en flombekk fra Kvanndallia, går gjennom sørlige del av planområdet, langs vegen 
til skytebanen og ned til Prestejordselva. Som avbøtende tiltak er det er regulert inn en grønnkorridor der 
overvann fra Kvanndallia skal ledes gjennom og føres langs overkant av Nordmovegen til bekkedraget sør 
i planområdet, som går ned til Prestjordelva. Tiltaket er sikret ved rekkefølgekrav til planen. 
 
Utslipp til vann og grunn 
På Skoglund leir var det fire delområder med deponier. Deponiene er gravd opp og avfall (metallskrot) 
sollet ut. Det ble også påvist forurensede masser på noen av delområdene som også er fjernet. Dette ble 
gjort av Forsvaret i 2007, og området ble erklært forurensningsfritt i 2008. 
Del av virksomhet som kan gi lukt eller annen lokal forurensning skal dokumenteres å skje innelukket og 
være teknisk effektivt ivaretatt.  
 
Støy 
Støyen er vurdert i forhold til planområdets nærmeste nabo – en 4-mannsbolig som ligger ved 
Nordmovegen like sør for planområdet. Det skal gjøres tiltak med etablering av en 30 m støyskjerm mot 
E6, og tiltak med fasade isolering, etterisolering og skifte av ventiler for 2 etasje i bygg nærmest E6. 
 
Fareområde - høyspenningsanlegg 
Det går en kraftlinje inn i planområdet fra Kvanndallia øst for planområde. Det skal etableres nytt område 
for etablering av trafostasjon der kraftlinjen møter byggeområdeformålet. Både kraftlinje og område for 
trafostasjon er vist med formålet Fareområde – høyspenningsanlegg i planen. 
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7.15 Samfunnsmessige konsekvenser 
Bjerkvik næringsområde ligger sentralt i Bjerkvik og har et nærliggende veinett med E6 og E10, som gir 
konkurransedyktig distribusjon til store deler av regionen.  
Det er registrert etterspørsel etter større områder for etablering av næringsvirksomhet. Dette gir positiv 
effekt på Bjerkvik tettsted og Narvik som næringslivskommune. Videreutvikling og oppgradering av 
campingplassen bidrar til mer besøk og aktivitet. Virksomhetene som etableres vil generere mer trafikk og 
flere besøkende til Bjerkvik/ Narvik. De vil i tillegg benytte tjenestetilbudet i Bjerkvik og Narvik forøvrig, 
noe som er positivt for nærings-, by- og bygdeutvikling. 
 

8. Innkomne innspill 
Detaljplanarbeidet ble varslet igangsatt 09.11.13. Frist for uttalelse ble satt til 20.12.13.  
Det er innkommet 6 merknader til varsel om reguleringsplanarbeidet.  
Nedenfor følger et sammendrag av merknadene som har betydning for planarbeidet, med kommentarer til 
hvordan de er tatt hensyn til i forslaget til plan: 
 
1. Nordland fylkeskommune – brev datert 02.05.2014 
Fylkeskommunen vil bemerke at: 
- Fylkesplan kapittel 8: Arealpolitikk i Nordland skal hensyntas i planarbeidet 
- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer, med tanke på utbygginger, plassering av 

bebyggelse, og dimensjonering av infrastruktur 
- Tilrettelegging for alle grupper vektlegges 
- Hensynet til barn og unge ivaretas i planleggingen 
- Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold 
- Det vises til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf. 

naturmangfoldloven §§ 8-12 
- Alternative energikilder bør alltid vurderes. 

 
Så langt fylkeskommunen kjenner til er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. 
Det vises til egen vurdering fra Sametinget. 
 
Dersom planlagt utbygging i reguleringsområdet vil kunne føre til endringer i trafikkmønster, sikkerhet og/ 
eller framkommelighet for kollektivtrafikk, er dette forhold som må vurderes i forbindelse med 
reguleringsarbeidet. 
 
I utarbeidelsen av reguleringsplanen bør forholdet til overnevnte tema vurderes opp mot tilgrensende 
reguleringsplaner, både nye og eksisterende – for å ivareta helhet i forhold til trafikkavvikling og sikkerhet. 
 
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen: 
Planforslaget hensyntar overordnede føringer i Fylkesplan.  
Byggeområdene ligger trygt til i forhold til ras- og skredfare og flom. Overflatevannhåndtering vektlegges 
i planen. 
Hensyn til barn og unge gis ikke spesiell oppmerksomhet innenfor områder regulert til næringsformål. I 
område som er foreslått regulert til Bensinstasjon og veiserviceanlegg – med område også til bevertning, 
legges det opp til at det kan etableres lekeareal innendørs og utendørs. 
Det legges stor vekt på at bebyggelsen skal fremstå med et helhetlig uttrykk med hensyn på materialbruk, 
form og fargebruk. 
Planen er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Meldingsplikten om eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner er nedfelt i bestemmelsene til 
planen. 
Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner. Kommunedelplanen for Bjerkvik viser nye næringsområder 
nord for planområdet. Det sikres tilfredsstillende atkomst til disse ved regulering av atkomstveg gjennom 
planområdet for Bjerkvik næringsområde.  
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2. Sametinget – brev datert 20.03.2014 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle 
området hvor tiltak planlegges. 
 
Imidlertid kan sannsynligheten for konflikt med automatisk fredete kulturminner kunne legge føringer på 
omfanget av tiltaket innenfor området. Gjennomføring av tiltak må avklares med 
kulturminnemyndighetene. 
Sametinget må kontaktes om en finner det sannsynlig at det kan være automatisk fredete kulturminner i 
området, for å ta befaring før endelig uttalelse gis. 
Sametinget må i stor grad ha nøyaktige kartfestinger over tiltakets lokalisering og utforming. Sametinget 
vil derfor avvente endelig uttalelse inntil utarbeidelse av kart- og planmateriale med mer spesifikk 
angivelse av tiltakets art foreligger. 
 
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen: 
Meldingsplikten om eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner er nedfelt i bestemmelsene til 
planen. Sametinget vil bli kontaktet dersom det blir gjort funn ved utbygging av området. 
 
3. Statens vegvesen (SVV)– brev datert 14.11.2013 
Når det gjelder avkjørselspolitikk for E6, så er denne klassifisert med holdningsgrad «meget streng». Det 
betyr at antall avkjørsler langs vegen skal begrenses. Vegens utforming, tilstand og tilknytninger til 
omgivelsene er i den sammenheng av stor betydning, og det er ikke ønskelig å redusere vegstandarden.  
Ved utarbeidelsen av reguleringsplanen for området må eksisterende atkomst benyttes, evt. at eksisterende 
atkomst flyttes.  
Utbygging i denne størrelsesorden kan generere stor trafikk inn og ut av området. En vil få 
blandingstrafikk med både personbiltrafikk, tungtransport og myke trafikanter. Ved planlegging må det tas 
spesielt hensyn til myke trafikanter, og trygge løsninger må velges. 
Det er imidlertid ikke kjent hvilke trafikkmengder næringsområdet på Skoglund leir vil generere, og hvilke 
konsekvenser dette vil få for eksisterende hovedvegnett. Det må gjøres trafikkberegninger og analyser 
knytta til dette. Videre må det også gjøres vurderinger knytta til atkomstløsning, internt vegsystem, 
busstilbud, behov for gang- og sykkelveg samt trafikksikkerhet. 
 
Statens vegvesen har følgende kommentarer til reguleringsarbeidet;  

- Det forutsettes at det blir gjort trafikkberegninger for fremtidig trafikkmengder inn- og ut av 
området, og analyser som belyser virkningene for E6. Dersom trafikkanalysen avdekker behov 
for avbøtende tiltak i eksisterende kryss eller langs strekningene, må disse tas med i 
reguleringsplanen.  

- Utforming av kryss / avkjørsel må dimensjoneres / reguleres i tråd med vegnormal 017 og 
håndbok 263. Geometriske krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. Sikttrekanter skal 
inngå i reguleringsplanen, og skal reguleres som hensynssone. Til frisiktsonen må det utformes 
en bestemmelse i planen hvor det fremgår at det innenfor siktsonen ikke må finnes 
sikthindringer som er høyere enn 0,5 meter.  

 
- Området på motsatt side av europavegen skal fortsatt ha samme atkomst som til Skoglund leir, 

via undergang som ligger innenfor planområdet.  
 

- Myke trafikanter må kunne foreta reiser til og fra næringsområdet til fots og på sykkel under 
trygge forhold. Det må tilrettelegges for gode, naturlige og oversiktlige krysningspunkt av Ev 
6. Trafikksikkerhetsmessig bør kryssing mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg være 
planskilt for ÅDT > 4000. Også internt i næringsområdet er det viktig at forholdene legges til 
rette, og at løsninger sees i sammenheng med buss / kollektiv transport.  
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- Med referanse til samordna areal- og transportplanlegging, mener vi at det må fokuseres og 
jobbes spesielt med ei tydelig tilrettelegging for kollektiv transport, særlig i tilknytning til 
arbeidsreiser.  

 
- Det må utføres støyberegninger som viser graden av økt støybelastning på eksisterende boliger 

i området. Ved overskridelser av gjeldende grenseverdier må det også redegjøres for aktuelle 
tiltak.  

 
- Det vil være behov for å vurdere bruk av rekkefølgebestemmelser/-krav for nødvendig 

opparbeidelse av tiltak knytta til veg og trafikk i forbindelse med etablering av 
næringsvirksomhet ved Skoglund leir.  
 

- Det må reguleres inn byggegrense mot Ev 6. I følge veglovens §29, er byggegrensen 50 meter 
fra midtlinje Ev 6, men annen byggegrense kan settes i reguleringsplanen. Statens vegvesen 
ønsker nærmere dialog rundt hvilken byggegrense som kan tillates.  

 
- Langs Ev 6 bør planavgrensningen følge midtlinje veg og ta med seg kjørebane og sideterreng. 

Kjørebane angis som "veg", mens øvrig vegareal som grøft, skjæring og vegskråning angis 
som "annen veggrunn - grøntareal". Formålsgrensen for "annen veggrunn" følger eksisterende 
eiendomsgrense, men med minimum avstand til vegskulder på 3 meter. I den grad 
eiendomsgrensa ikke tar med seg tilhørende fyllingsfot eller skjæringstopp, må formålsgrensen 
utvides til også å gjelde dette arealet + 1 meter.  

 
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen: 
Trafikkvekst på trafikken sør for innkjøring – mot sentrum av Bjerkvik, vil i følge trafikkanalysen ligge på 
ca. 3750 i ÅDT i 2035. Nord for innkjøring vil ÅDT være 3250. 
Basert på denne veksten vil tiltaket bidra til merkbar endring av trafikkforholdene i området. Det må derfor 
gjennomføres tiltak for å bedre avviklingen av biltrafikken spesielt ved innkjøringen til næringsområdet, og 
for å bedre hensynet til myke trafikanter på grunn av tiltaket. 
 
Tiltak 
Trafikksikkerhet påvirkes av trafikkmengdene. I dette tilfelle vil økning av andel trafikk ut på E6 øke slik 
at det er merkbart spesielt til og fra Bjerkvik sentrum.  
Krysset med E6 er derfor vist kanalisert med nødvendige ledeøyer og avkjøringsfiler for nordgående og 
sørgående trafikk.  
Krysset har i dag gode siktforhold og vil tilfredsstille de krav som Statens vegvesen har satt til utformingen 
av dette. 
Det er i dag gang og sykkelvei langs E6 fra sentrum av Bjerkvik til ca. 230 meter nord for avkjørselen til 
Bjørnberget. Herfra er det en strekning på 660 opp til avkjørselen til Gamle Nordmoveien ved Nylund. 
Gamle Nordmoveien går opp og gjennom næringsområdet fram til regulert kryss med E6.  
Planen forutsetter at det skal sikres gang- og sykkelveiforbindelse fra sentrum av Bjerkvik og opp til 
Nylund - der aktuelt tiltak vil være å etablere gangfelt over E6 mot Gamle Nordmoveien som kan benyttes 
videre opp til næringsområdet – en strekning på ca. 700 meter.  
Videre skal det internt i planområdet etableres fortau etter Gamle Nordmoveien og tilstøtende internveger 
der biltrafikken gjør dette påkrevet. 
Kollektivtrafikk sikres etter Gamle Nordmoveien og det er i planen vist holdeplass for buss med léskur 
inntil regulert fortau sentralt i planområdet.  
Busstrafikken tenkes løst ved énveiskjøring fra avkjørselen ved E6 og etter Gamle Nordmoveien sørover 
mot Nylund. En forutsetter at avkjørselen for Gamle Nordmoveien ved Nylund stenges for innkjøring. 
Utformingen av reguleringsplanen tar utgangspunkt i de merknader som Statens vegvesen har gitt i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Avkjørselen mot planområdet planlegges utformet som et T-kryss 
dimensjonert for vogntog, i henhold til Vegvesenets Håndbok 018. Det planlagte krysset anses å ha en 
tilstrekkelig utforming for de anslåtte trafikktallene. 
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Det er regulert inn byggegrense for byggeområdene nærmest E6 som forholder seg til internvegene som er 
regulert langs E6. Grensen er satt til 15 meter fra senter internveger. I forhold til E6 vil denne grensen ligge 
fra 40 til 53 meter fra midtlinje E6. Det er satt av et tilstrekkelig areal mellom internvegene og E6 som 
grøft, skjæring og vegskråning, og som er angitt som "annen veggrunn – grøntareal». 

Det er vist egne bestemmelser om infrastrukturtiltak som må gjennomføres før det gis byggetillatelse og 
midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for byggetiltakene innenfor byggeområdene:  

I forhold til veitiltak legges det opp til at Gamle Nordmoveien gjennom planområdet skal være ferdig 
opparbeidet i henhold til reguleringsplanen – i tillegg som nevnt over, skal veien stenges for 
gjennomkjøring ved Nylund, unntagen for buss, før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for 
tiltak innenfor planområdet. Videre skal veger og parkering til omsøkt område være ferdig opparbeidet, 
og øvrige uteområder for omsøkt område skal være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent landskapsplan. 
Ledegrøfter for overvann med nødvendige nye stikkrenner som er dimensjonert for å ta flomvann fra 
overkant av E6 skal også være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent teknisk plan for området. 

Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for tiltak etter at halvparten av bebygd areal 
innenfor næringsområdet er bygget ut, skal GS-veg langs E6 fra eksisterende GS-veg sør for 
Bjørnberget og opp til Gamle Nordmoveien ved Nylund, være ferdig opparbeidet. Videre skal regulert 
kryss ved E6 med venstre- og høyresvingefelt og ledeøyer, være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
Byggeplan. Det er samme krav til ferdigstillelse for regulert fortau langs Gamle Nordmoveien. Og ved 
boligene sør for planområdet skal støyskjerm mot E6 – ved Gamle Nordmoveien, være ferdig anlagt. 

GS-veg langs E6 fra eksisterende GS-veg sør for Bjørnberget og opp til Gamle Nordmoveien ved Nylund, 
må også være ferdig regulert og det må lages Byggeplan for tiltaket, før dette kan gjennomføres - etter at 
halvparten av bebygd areal for næringsområdet er bygget ut. Tiltakshaverne for planlegging av Bjerkvik 
næringsområde ser det slik at Statens vegvesen og Narvik kommune må sørge for nødvendig planlegging 
og gjennomføring av dette prosjektet samtidig med opprusting av E6 på samme strekning. Trafikkanalysen 
viser at ÅDT på 3750 om 20 år vil tilsi at GS-vegen kan krysse E6 i plan ved Nylund.  
 
4. Narvik kommune – Veg og park (Vp) – brev datert 28.04.2014 
Nordmoveien er en offentlig kommunal samleveg på de første 570 meter fra Nylund til elva/ vegen inn til 
skytebanen. Narvik kommune har, for å lette arbeidet, pleid å utføre vinterdrift over de neste 350 meterne 
med privat veg fram til E6 Nordmoveien. 

a. Vegen er i sin helhet åpen for alminnelig ferdsel og Vp anbefaler at den aktuelle strekningen 
blir regulert til offentlig kommunal veg med 12 meter reguleringsbredde. 

b. Vp forutsetter at vegene innenfor planområdet, med unntak av Nordmoveien, blir regulert som 
felles private atkomster. 

c. Generelt skal veger som skal reguleres offentlige, tilfredsstille kravene i vegnormalene. Som 
en tommelfingerregel skal det avsettes minimum 10 meter regulert vegbredde for atkomstveger 
for å ivareta klimatiske og topografiske forhold. 

 
Avkjørsler fra offentlig veg skal være i henhold til vegnormalene og Forskrift om alminnelige regler for 
bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg av 16.07.1964.  
 
Avkjørsler fra offentlig veg til næringsområder skal utformes som kryss i henhold til Håndbok 263 
Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 
 
Vp anbefaler på generelt grunnlag at private veger blir dimensjonert og utformet i henhold til vegvesenets 
håndbøker. 
 
Statens vegvesen har uttrykt et behov for å avgrense antall avkjørsler fra europaveger. I referat fra 
oppstartsmøte datert 21.11.2013 heter det at dagens gjennomkjøring med avkjørsel fra Nylund skal stenges. 

a. Vp er enig i at det kan skiltes gjennomkjøring forbudt eller tilsvarende restriksjoner. En fysisk 
stenging ved Nylund kan Vp ikke godta, da det vil medføre en uhensiktsmessig vinterdrift og 
en uforholdsmessig lang omvei for flere beboere. 
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Hvordan merknadene er hensyntatt i planen: 
Nordmoveien er på den aktuelle strekningen regulert til offentlig kommunal veg med 12 meter 
reguleringsbredde. 
Øvrige veger innenfor planområdet, med unntak av Nordmoveien, er regulert som felles private 
atkomstveger med minimum 10 meter regulert vegbredde for atkomstveger for å ivareta klimatiske og 
topografiske forhold. 
Avkjørsler fra offentlig veg skal være i henhold til vegnormalene og Forskrift om alminnelige regler for 
bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg av 16.07.1964.  
Avkjørsler fra offentlig veg er utformet som kryss. 
Løsningene i planen forutsetter at Gamle Nordmoveien stenges ved Nylund. 
 
5.  NVE – E-post datert 27.05.2014 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare samt energianlegg 
blir innarbeidet i arealplaner. 
Hensikten med detaljreguleringsplanarbeidet er å legge til rette for at det kan etableres 
næringsvirksomhet på området som er avsatt til næringsformål i kommunedelplan for Bjerkvik. 
 
Vassdrag 
Planområdet grenser inntil Prestjordelva mot vest og nord. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de 
mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er 
vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. I planen må det derfor gjøres en konkret vurdering av og 
begrunnelse for byggeavstand mot vassdraget, samt at det må stilles krav om at kantsonen langs vassdraget 
skal bevares. NVE synes det er positivt at oversiktsplanen viser god avstand mellom Prestjordelva og 
formålsgrensen for næringsområde og ber om at den videre planleggingen ivaretar denne avstanden. 
 
Skredfare 
I henhold til aktsomhetskart for skred som ligger tilgjengelig på www.skrednett.no er deler av 
planområdet i vest markert som skredutsatt. Ny bebyggelse skal plasseres slik at sannsynligheten for skred 
er mindre enn 1/1000. For alle nye byggeområder må det vurderes om grunn- og 
terrengforholdene er slik at det kan utløses skred i planområdet eller om planområdet kan bli utsatt for 
skred som utløses utenfor planområdet. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs 
retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar 2/2011.  

Det er viktig at det på reguleringsplannivå foretas en vurdering av den reelle faren opp mot det 
sikkerhetsnivået som er definert i plan- og bygningsloven og TEK10 (byggteknisk forskrift). 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan faren for skred er vurdert. Dersom det konkluderes med at det 
er områder som er skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynssone jfr. plan- og 
bygningsloven § 12-6, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak. 
 
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen:  
Det settes av tilstrekkelig areal for vern av naturen langs Prestjordelva som utgjør planavgrensningen i vest 
og langs Tverrelva nord i planområdet. Områdene vil ikke bli berørt av tiltak – med unntak av Tverrelva 
nordøst i planområdet; her skal en veg krysse over for å sikre atkomst til fremtidige næringsområder som 
er avsatt i kommunedelplanen for Bjerkvik nord for planområdet. 

Ras- og skredfare 
Av menneskeskapte innretninger i området er Skytebanen som ligger like inntil planområdet og nede ved 
Prestjordelva i sørøst, særlig utsatt for stein- og snøskredfaren. I april 2014 ble banen varslet stengt på 
grunn av stor fare for snøskred.  
Spranget i terrenget – med ca. 20 meters høydeforskjell opp til næringsområdet, hindrer skred i å nå de 
regulerte næringsområdene.  

På grunn av at faresonen for skred i kommunedelplanen for Bjerkvik, strekker seg ca. 130 m inn på 
næringsområdet fra vest, må dette sjekkes ut. Det er tatt med en bestemmelse i planen om at:  
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Før byggetillatelse - igangsettingstillatelse gis, skal eventuelle tiltak mot ras/ skred innenfor de områder som berøres 
av ras- og skredsonen i reguleringsplanen, være i henhold til anbefalinger gitt i rapport utført av skredekspertise fra 
NGI eller annen relevant fagekspertise. 

Flomfare 
Et bekkedrag – som er en flombekk fra Kvanndallia, går gjennom sørlige del av planområdet, langs vegen 
til skytebanen og ned til Prestejordselva. Som avbøtende tiltak er det er regulert inn en grønnkorridor der 
overvann fra Kvanndallia skal ledes gjennom og føres ned til bekkedrag som leder mot Prestjordelva sør i 
planområdet. Tiltaket er sikret ved rekkefølgekrav til planen. 
 
Utslipp til vann og grunn 
På Skoglund leir var det fire delområder med deponier. Deponiene er gravd opp og avfall (metallskrot) 
sollet ut. Det ble også påvist forurensede masser på noen av delområdene som også er fjernet. Dette ble 
gjort av Forsvaret i 2007, og området ble erklært forurensningsfritt i 2008. 
Del av virksomhet som kan gi lukt eller annen lokal forurensning skal dokumenteres å skje innelukket og 
være teknisk effektivt ivaretatt.  
 
6. Ingolf Thune AS – E-post datert 02.05.2014 
Ingolf Thune AS viser til annonsen angående regulering av eiendommene på Skoglund, da Ingolf Thune as 
er eier av eiendommene 10/271 samt 10/274 ønsker vi mere informasjon angående reguleringsplan for 
Skoglund leir. 
 
Hvordan merknadene er hensyntatt i planen: 
Merknaden tas til etterretning. Ingolf Thune AS er part i reguleringsplanarbeidet for Bjerkvik 
næringsområde. 
 

9. Referanser 
Narvik kommune 
 Kommuneplanens arealdel med bestemmelser 
Direktoratet for Naturforvaltning 
 Håndbok 13, 19 og 25 
Direktoratet for Naturforvaltning 
 Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 
Skomedal Akustikk AS   
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