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Sammendrag
Dialogkonferansen har produsert mange lokaliseringsalternativer og ideer rundt fremtidig mineral
og multimodal havn i regionen. I vedlegg 1 « - Resultater fra dialogkonferanse 1» er alle løsninger
presentert med bilder av kartproduksjon og kommentarer.
Det er registret 67 forslag/ideer som fordeler seg på 21 forskjellige lokaliseringer.
Flere av forslagene presenterer løsninger/lokaliseringer der både mineralhavn og multimodal havn
inngår (knutepunkt tilnærming). Begrunnelsen for samlokalisering er i hovedsak behovet for
infrastruktur og jernbanetilknytning der ulike trasevalg er avmerket i kartløsninger. Ved å se på
mineral og multimodal havn under ett, vil felles infrastruktur kunne utnyttes på en god måte.
De fleste av forslagene innebærer lokaliseringer ut av byområdet/indre havn. Begrunnelsene for
dette er hensynet til bomiljø og behov for store arealer. Flere har også en industriell tilnærming der
muligheter for samspill mellom ulike næringer og transport/kommunikasjonsbehov er vektlagt.
Av de 21 lokasjonene er 18 av disse foreslått som mulig multimodal havn. Lokasjonen
Håkvik/Skjomnes (14 forslag), Fornes/Ballangsleira (5 forslag) og strekningen Øyjord/Bjerkvik (4
forslag) er nevnt flest ganger. Hensynet til areal er ofte brukt som argument for valgte løsning. For
Håkvik/Skjomnes er mulig samlokalisering med en fremtidig mineralhavn ved Grindjord vektlagt i
forslag til løsning.
Under mineralhavn er det identifisert 11 lokaliseringsalternativer. Grindjord er nevnt flest ganger
sammen med Håkvik/Skjomnes. Flere av løsningene for mineralhavn innebærer lagring i fjell og
funksjoner som muliggjør at mineralhavnen skal kunne utnyttes av flere aktører.
Av lokasjoner utenfor Narvik kommune, er det forslag på Lødingen, flere alternativer rundt Evenes,
Tysfjord, Tjeldsund og i Ballangen.
Flere skisser ble produsert med planer for trinnvis utbygging.
Resultatene fra dialogkonferansen og behandlingen videre, vil kunne være grunnlag for en
omforent plan med forankring i lokalsamfunnet.

n:\512\54\5125439\5 arbeidsdokumenter\dialogkonferanse 1\20131029 rapport dialogkonferanse 100% - etter sg
møte.docx

2013-10-21 | Side 4 av 23

Rapport Dialogkonferanse 1 – Nye Narvik Havn - oktober 2013

1

Oppdragsnr.: 5125439
Dokument nr.: 1
Revisjon: 1

Innledning

Dette dokumentet presenterer de innsamlede og bearbeidede resultatene som ble skapt av
deltagere i den åpne dialogkonferanse som ble holdt av Narvik Havn KF, Narvikgården AS og
Futurum AS den 19. september 2013. Dialogkonferansen ble holdt i forbindelse med prosessen
«Nye Narvik Havn» der Bystyret i Narvik har bedt Narvik Havn KF gjennomføre en mulighetsstudie
i forbindelse med utvikling av ny multimodal havn og/eller mineralhavn i Narvikregionen. Det var
telt opp 111 deltakere ved konferansestart.
De innsamlede og bearbeide resultater består av ulike lokaliseringsalternativer for fremtidig
malmhavn Narvik kommune og/eller multimodal havn i Narvik kommune samt kommunene
Ballangen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord og Lødingen. Hensikten med konferansen har vært å få
nyttige innspill på ulike lokasjonsalternativer og mulige løsningsskisser for å kunne veilede og
forbedre det videre arbeidet med utvikling av nye havne og næringsarealer i regionen.
Rapporten skal være nøytral og presentere idematerialet produsert i dialogkonferansen.
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Bakgrunn og mål med dialogkonferansen
BAKGRUNN
Narvik Havn KF, sammen med Futurum AS og Narvikgården AS, har satt i gang et arbeid med
tanke på utvikling av nye havn/næringsområder i regionen. Prosessen er delt inn i ulike faser der
en ønsker bred medvirkning fra samfunn og aktører for å ivareta ulike behov og utviklingstrekk.
Utgangspunktet for prosessen har vært et behov, både i Narvik og i regionen rundt, for gode
løsninger og arealkapasiteter som ivaretar både mineralnæringen, andre næringer og innbyggerne
på en god måte. Å kunne tilby arealer for næringer med areal/sjørettede behov, vil være viktig for
utviklingen fremover. Økt etterspørsel etter arealer er en konsekvens av økt aktivitetsnivå og økt
kapasitet på Ofotbanen.
Første fase av prosessen er behandlet i Bystyret i Narvik der Narvik Havn KF er gitt ansvar for å
gjennomføre mulighetsstudier ved bruk av såkalte dialogkonferanser. Dialogkonferanse er en
metode for å skape likeverdig dialog mellom ulike parter som skal samhandle om nåsituasjonen,
utfordringer og fremtidige løsninger. Som del av vedtaket er det lagt til grunn foreløpige
målformuleringer for prosessen. Hovedmål slik det er formulert i dag er:
Å lokalisere «Ny Narvik Havn» for å gagne regionen mest, og tilby den beste utskipningshavn på
Nordkalotten.
For å komme videre med dette arbeidet er det formulert følgende såkalte fokusspørsmål som vi har
invitert deltakerne til å hjelpe oss med å besvare.
Fokusspørsmål Multimodal terminal (containerhavn bil-båt-bane): Hvor bør ny havn
lokaliseres for å ha tilstrekkelig areal til en multimodal terminal og relaterte industri- og
næringsaktivitet i et hundreårsperspektiv
Fokusspørsmål Mineralhavn: Hvordan utvikle et konsept som kan være operativt fra ca 2025 og
som skal vare i minst 100 år? (med konsept menes havnens lokalisering og hovedfunksjon)
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Dialogkonferansen var åpen for at alle i lokalsamfunnene som ønsket å bidra i tenkningen om
hvilke lokaliseringsalternativer som kunne være egnet i forhold til «Nye Narvik Havn». Deltakerne
ble oppfordret til å registrere seg på internett i forkant av dialogkonferansen for at arrangøren
kunne dimensjonere servering og møtelokaler.

2.2

MÅL MED DIALOGKONFERANSEN
Hensikten med denne dialogkonferansen var å invitere alle med på et arbeid der deltakerne delte
sine tanker/ideer rundt ulike lokasjoner for mulig fremtidig mineral og/eller multimodal havn (se
invitasjonsbrev og agenda i vedlegg 2). Produksjonen, i form av innsamling og bearbeiding av
forslag på lokasjoner og tanker rundt løsningene, vil være med videre i prosessen og bidra til et
godt kunnskapsgrunnlag.
Målet er å bidra til et godt grunnlag for fremtidige beslutninger til beste for både samfunn,
innbyggere og næringsliv. Arbeidet fra denne dialogkonferansen vil overfor Bystyret i Narvik bli
foreslått videreført i en dialogkonferanse 2 «fagdel». I denne delen vil ulike fagpersoner og
relevante myndigheter vurdere forslagene ut fra økonomiske, tekniske og miljømessige
vurderinger.
Arbeidet skal kunne være et mulig bidrag til utarbeidelse av kommunevise strategier/arealplaner
(også felles kommunevise strategier der dette kan være hensiktsmessig) for utvikling av havner
med tilhørende arealer.
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Arbeidsform
Fokus for den kreative prosessen i dialogkonferansen har vært avklart gjennom såkalte fokusmøter
med bred deltakelse fra blant annet Narvik kommune, Kystverket, Jernbaneverket, Nordland
Fylkeskommune, og næringsliv. Det er utarbeidet en egen rapport fra fokusmøtene.
Etter at havnesjefen i Narvik Havn KF hadde ønsket velkommen, ble dialogkonferansen innledet av
Tore Nysæter, Leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik kommune. Deretter ble det seanse
med korte innlegg fra ulike foredragsholdere.


Kystverket - avdelingsdirektør Ole Osland



Narvik Havn - Forretningsutvikler Ragnar Krogstad



Nordland Fylkeskommune - konstituert næringssjef Terje Stabæk



Narvik Havn - Forretningsutvikler Ragnar Krogstad



Statens vegvesen - Prosjektleder Einar Karlsen



Jernbaneverket - Prosjektleder Raymond Siiri



Naturvernforbundet – Leder Narvik Baard Mikalsen



Northland Resources – Willy Sundlin



LKAB – Daglig leder – Daglig leder Magne Leinan



Nor Lines AS – Stig Winther

Hensikten med korte foredrag var å gi deltakerne informasjon slik at de kunne danne seg et
bilde/bakteppe før arbeidet startet med å definere opp mulige løsninger/lokaliseringsalternativer
(Agenda for dagen og invitasjonsbrev i vedlegg 2).
Deltakerne satt i grupper med nummererte bord (Bord 1, Bord 2, etc). Etter foredragene var det en
pause med enkelt bevertning før gruppearbeidet startet. Her skulle deltakerne gjennomføre øvelser
hvor de ble utfordret til å konkretisere forslag på lokaliseringsalternativer med utgangspunkt i de
såkalte fokusspørsmålene. Gruppearbeidet bestod av to deler/aktiviteter:
Multimodal havn: Første del var relatert til multimodal havn. Her ble deltakerne bedt om å
konkretisere mulige løsninger på fremtidig multimodal havn på kart med områder for følgende
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kommuner: Narvik, Ballangen, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Lødingen. Gruppene fikk mulighet til
å komme med sine forslag som gruppe eller som individ.
Mineralhavn: Andre del av gruppearbeidet var relatert til en fremtidig mineralhavn. På samme
måte som ved multimodal havn fikk gruppene, eller hver for seg, mulighet til å beskrive sine
løsninger på kart. Kartutsnittet for mineral var mindre (Narvik kommune) og mer detaljert enn for
multimodal havn.
Produksjonen av gruppearbeidet er grunnlaget for den innsamlede informasjonen. En samlet
delrapport av alle kartproduksjoner med tilhørende tekst, samt tolkninger av denne, finnes i
vedlegg 1. I tolkningen av data og idemateriale, er det i enkelte tilfeller gjort noen betraktninger og
vurderinger for å få helhet og identifisert forslag på lokalisering.
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Resultatene fra dialogkonferansen
Deltagerne foreslo en rekke lokaliseringsalternativer for mineralhavn og multimodal havn, enten
alene eller som del av en havneinfrastruktur/arealstruktur.
Alle forslagene som ble produsert under øvelsene er dokumentert i:


Vedlegg 1: Resultater fra dialogkonferanse

Alle lokaliseringsalternativene er nummerert. Kartene ble registrert med et «ID- nummer ». Tall
først indikerer hvilket bord løsningen/ideen kommer fra. Tallet etter bordnummer indikerer
nummeret på løsningsforslaget/ideen (1,1 er forslag 1 fra bord 1 etc) . Denne registreringsmetode
er gjengitt i resten av denne rapporten.

4.1

ANTALL IDENTIFISERTE LØSNINGSFORSLAG ETTER LOKALISERING
Etter gjennomgang av innkomne løsningsforslag, er det gjort en kartlegging over antall forslag på
de ulike lokaliseringsalternativer som er produsert på henholdsvis mineralhavn og multimodal havn.
Navngivningen av lokaliseringsalternativene følger den tolkningen som er forklart i vedlegg 1.
Eksempelvis, der Forneset og Ballangsleira er nevnt som to forskjellige lokasjoner, er dette
lokalisert under Forneset/Ballangsleira med to registreringer. Der Skjomnes (eller lokale navn i
Skjomnes er nevnt) eller Håkvik foreslås, er dette registrert under Skjomnes/Håkvik etc.
Av den samlede produksjonen, er det identifisert 67 forslag som fordeler seg på 21 forskjellige
lokasjoner i regionen. Fordelingen på de 21 lokasjonene er vist i tabell 1 under.
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Figur 1: Samlet antall forslag på mulige lokasjoner for mineral, og multimodal havn i regionen
fordelt på 21 lokasjoner.

Som det fremgår av tabell 1, er Narvik/Skjomnes nevnt/tegnet inn flest ganger på kart (14 ganger)
som en mulig lokalisering av multimodal havn og/eller mineralhavn. Kategorien «Flere», som er
merket med oransje i tabell 1, henviser seg til løsninger der det ikke er identifisert spesifikke
lokaliseringer på ID, men det er nevnt fergefri E6 eller utdypende forklaringer til tidligere nevnte
lokasjoner.
Ser en på bare løsningsforslag for multimodal havn (figur 2 neste side), ser en at antallet mulig
lokasjoner reduseres med tre. Djupvik, Grindjord og LKAB sitt område er ikke foreslått som
multimodal havn. Fremdeles er Håkvik/Skjomnes den lokasjonen som nevnes flest ganger (10
ganger), her med utgangspunkt i en multimodal havn.
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Figur 2: Antall forslag multimodal havn fordelt på sted

Gjøres tilsvarende øvelse på mineralhavn (figur 3 under), er antall lokasjoner redusert fra totalt 21
til 11. Her utpeker Grindjord (foreslått 8 ganger) og Håkvik/Skjomnes (foreslått 4 ganger) seg.

Figur 3: Antall forslag minerlhavn fordelt på sted
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Oppsummert ser vi at Grindjord er oftest foreslått som lokasjon for mineralhavn, gjerne i tilknytning
til Håkvik/Skjomnes som er nevnt flest ganger under multimodal havn.

4.2

MULTIMODAL HAVN
Forslagene på multimodal havn er fordelt som vist på figuren 4 under.

Figur 4: Foreslåtte lokaliseringer multimodal havn

Under er det gjort utdrag av enkelte kommentarer knyttet til de forskjellige lokasjonene (for flere
kommentarer henvises det til vedlegg 1)
Beisfjord ytre


Dersom det trengs større arealer kan en utvide innover Beisfjorden - her kan det utvikles
mye - underjordisk tunell mellom Fagernes og Ankenes.
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Bogen


Dypvannskai - eies av forsvaret - bør kunne utvikles i privat regi, Tips - Boligbygging på
Framneslia bør begrenses. Masse ledig arealer Øyjord, Bjerkvik etc

Evenes v/Flyplass


Petroleum, industriområde. Uten jernbane. Evenes fordi internasjonal industri etablerer seg
nært flyplass. Olje/forsyningsbase for Love-Petro, hvor Ofoten samler seg

Fornes/Ballangsleira


Utnytte stort tilrettelagt areal tilknyttet Forneset i Ballangen. Jernbanetrase til Ballangen

Forra


Dypvannskai - egnet til f eks pellets verk, returgassmottak og annen industri i fjellet

Havna/Framneslia


Hold Grundsdavika unna. Stegvis utbygging i Havna/Framneslia. Lager i fjell/Kleiva..

Herjangen


Alternativer til Grindjord/Håkvik er Herjangen og Flyplassen



Herjangsterminalen. Kanskje for dypt til containerhavn, positivt for distribusjon Troms,
Vesterålen

Håkvik/Skjomnes


Containerhavn. Tunell gjennom Ankenesfjellet, gratis fyllmasse til Håkvikleira, havn og
industriområde. Plenty plass i et 100 års perspektiv. Viktig at den blir multimodal. Kan
utvikles til et større industriområde som kan utvikles ift. olje og gass



Ikke mulig å bygge ut mer i sentrum, Jernbane til Håkvik og Grindjord, Plass til industriell
utvikling. Pellets og lakseslakteri. Hovedmål 1)Bosetting 2)Arbeidsplasser 3)Bomiljø/Bolyst.

Indre havn Narvik


Containerhavn. Fyll ut i Kleiva fra Ofoten Dampskipsselskap.



Multimodal havn. Utfylling mellom dagens Fagerneskai og kai 3/4 LKAB (Trekanstplanen).
Tilgjengelig JB (Jernbaneveg) Veg og Sjø. Gradvis utbygging.
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Kjøpsvik


Alle disse forslagene (ID 9-3) ses på som en samlet plan. 3) Industrikaier lokalisert
Kjøpsvik, Tysfjord kommune.

Lødingen


Lødingen. Samarbeid med Narvik Havn. Multimodal terminal Båt-Bil, Bil-Båt, Båt- Båt, BilBil. Beredskapshavn lages. Port mot Lofoten, Vesterålen og Sør Troms.

Narvik Lufthavn


Kan trekke JB videre til Framneslia for nye arealer. Billigere å flytte boliger enn å bygge JB.

Narvikterminalen


Utvid Narvikterminalen til godsterminal for Narvik - Troms- Lofoten – Vesterålen

Tysfjord


Alle disse forslagene (ID 9-3) ses på som en samlet plan. 5) Ny terminal i Tysfjord med
tilknytning til jernbane over Sverige. Historisk plan fra sist på 1800 tallet før Ofotbanen ble
realisert. Aktuelt hvis det blir krevende og store kostnader ved dobbeltsporet Ofotbanen.

Vegglandet


Ingen nedleggelse av flyplassen! Ingen kai kan bygges på/ved flyplassen på grunn av
dybdeforhold (Obs infrastruktur!). Det er også uegnet område pga panserskipet Eidsvoll.
Vi foreslår kaianlegg langs Vegglandet fra Trollvika og til grensen der mot Evenes

Virakleira


Løsning: Multimodal havn Virakleira

Øyjord


Det foreslås jernbane til Øyjord fra Bjørnefjell og anlagt terminal på Øyjord som vist på
kartet (ID 1.2) Der det er plass til minst 2000 daa

Øyjord/Bjerkvik


Mellom Øyjord og Bjerkvik. Minst konflikter mellom miljø/bosted. Nærmere Harstad
(olje/gass) og Evenes. Ikke konflikt med våtmark.
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MINERALHAVN
Forslagene på mineralhavn er fordelt på kartet som vist i figure 5 under

Figur 5: Foreslåtte lokaliseringer mineralhavn

Under er det gjort utdrag fra enkelte kommentarer relatert til de forskjellige lokasjonene (for flere
kommentarer henvises det til vedlegg 1)
Djupvik


Ny malmhavn. 70-80 tonns båter under broa. Alle anlegg i fjell. Tømmes rett fra jernbane i
silo/transportbånd. Frost og snøfritt. Ingen synlige sår i naturen.
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Grindjord


Jernbane til Narvik, Skjomnes. Terminal: Vest for Håkvik til Grinjord. Container: Mot øst.
Malm: Mot Grinjord. Arealbehov for industriutvikling + 2000 daa



Malm utskipningshavn 1)LKAB uten Framneslia 2) Grindjord – nye aktører
Flyplassområdet avsettes ikke til Malmhavn (eller containerhavn for deg slags skyld)

Havna/Framneslia


Kan trekke JB videre til Framneslia for nye arealer.

Herjangen


Jernbane til Bjerkvik. Terminal Presjord-Bakkejord - 2000 daa

Håkvik/Skjomnes


Eneste alternativ med tilstrekkelig areal. Det er plass til både container og mineralhavn.
Det er plass, etter etablering, for fremtidig vekst, for i dag nye ukjente aktører. Gode
forhold for kaianlegg i motsetning til Flyplassen (værerfaring). All virksomhet på kainivå.
Steinmassene fra tunelldriving legges ut på leira

LKAB


Uten Framneslia, flyplassområdet avsettes ikke til havneformål

Narvik Lufthavn


Malmterminal. Når flyplassen legges ned kan frigitt areal brukes til malmkai

Vegglandet


Vi foreslår kaianlegg langs Vegglandet fra Trollvika og til grensen der mot Evenes.

Virakleira


Malm utskipningshavn Virakleira. malmhavn, multimodal terminal, stålverk - eksporter stål i
tillegg til malm

Øyjord


Jernbane Øyjord. Terminal Øyjord. Malm og Container
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Øyjord/Bjerkvik


Malm og container fra Bjerkvik til Øyjord
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FELLES LOKASJONER MINERAL OG MINERALHAVN
I figur 6 under er det de 21 foreslåtte lokasjonene sammenstilt på henholdsvis multimodal havn og
mineralhavn. Som det går frem av figuren er det spesielt Øyjord/Bjerkvik samt Håkvik/Skjomnes
som foreslås både som mineral og multimodal havn.
Grindjord er foreslått flest ganger som mineralhavn og Håkvik/Skjomnes flest ganger som
multimodal havn.

Figur 6: Forslag på lokasjoner multimodal og mineralhavn
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Funksjoner og kriterier rundt løsninger
Bak de ulike ideene/lokasjonsalternativene har deltakerne gjort seg noen tanker om eksempelvis
infrastrukturtiltak, funksjonskrav, kapasiteter, tilgjengelighet på arealer for økt industriutvikling, miljø
etc. I all hovedsak har vi gjengitt de innspillene som er fremkommet ved tegning og kommentarer i
og til kart. Det som de ulike gruppene snakket om, men ikke ble skrevet ned, er ikke fanget opp i
rapporten. At en lokasjon er nevnt flere ganger enn en annen, sier ikke noe om «kvaliteten»
mellom disse alternativene.
Flere av forslagene presenterer løsninger/lokaliseringer der både mineralhavn og multimodal havn
inngår (knutepunkt tilnærming/samlokalisering). Begrunnelsen for samlokalisering er i hovedsak
behovet for infrastruktur og jernbanetilknytning, der ulike trasevalg gjerne er avmerket i
kartløsninger. Slik en forstår disse tilbakemeldingene, kan det være hensiktsmessig å se på
mineral og multimodal havn under ett, slik at infrastrukturtiltak kan utnyttes på en god måte
(økonomiske aspekt).
Videre ser en at flere av forslagene innebærer lokaliseringer ut av byområdet. Begrunnelsene for
dette er hensynet til eksempelvis bomiljø, bolyst og behov for store arealer (arealtilgang, arealbruk
og folkehelse).
I flere ideer er det gjort industrielle tilnærminger der lokaliseringsforslag er satt opp mot de
muligheter dette kan gi for ulike næringer og samspill (klyngetankegang) mellom disse. Her blir
muligheter for sjørettet transport, gjerne med bakenforliggende arealer og kombinasjonsmuligheter
med andre transportfater (jernbane, veg), vektlagt og satt inn i en samfunnsmessig
kontekst/gevinst i form av økt aktivitet og arbeidsplasser (samfunnsmessig gevinst/ringvirkninger)
I sine valg av lokasjon har flere lagt til grunn kapasiteter til å omlaste kjente/mulige
forekomster/volumer i kombinasjon med muligheter for å håndtere flere aktører, spesielt på for
malmhavn. (etterspørselsbaserte markedsbehov sammen med mulige synergieffekter).
Videre er det flere som har lagt til grunn muligheter for lagring i fjell samt lagt til grunn værforhold
og dybdeforhold i vurderingene av lokasjoner (naturgitte fysiske aspekt).
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Det finnes også strategiske/taktiske tilnærminger til foreslåtte løsninger der fremgangsmåte for
ulike utbygginger er foreslått. Dette er typisk forslag på trinnvise utbygging der alternativer er koblet
opp mot ulike forutsetninger i en tidslinje, eksempelvis ID 6.6 (tidsmessige aspekter og
tilnærmingsmåter blant annet basert på ulike behov og risikovurderinger).
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Om prosessen videre
Resultater fra denne konferansen vil inngå i det videre arbeidet og bli foreslått som en del av det
kommunale planarbeid med utvikling av nye kommunedelplaner og områdereguleringsplaner
knyttet til «Nye Narvik Havn». Dette arbeid vil utvikles i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
I første omgang vil Bystyret I Narvik bli forelagt resultater fra dialogkonferansen der Narvik Havn
KF vil be om mandat til å videreføre mulighetsstudien for å kartlegge økonomiske, tekniske og
miljømessige forholdt. Det arbeides for et saksfremlegg til Bystyret, slik at dette kan behandles
rundt desember/januar 2013/2014.
Avhengig av mandatet, er planen å arbeide med videreforedling av ideene/
lokaliseringsalternativer/arealer som kom frem under dialogkonferansen. Dette arbeidet vil bli gjort i
fase 2.2 der en egen dialogkonferanse 2 med «fagdel» blir invitert til å vurdere de ulike
lokaliseringsalternativer/arealer.
Et videre arbeid vil ta for seg de områdene/arealene Bystyret mener er hensiktsmessig å se
nærmere på. Typisk vil en slik studie se på en rekke kriterier (maritime, transportmessige,
arealmessige).
I løpet av juni/september 2014, vil Narvik Havn KF sammen med samarbeidspartnerne Futurum AS
og Narvikgården AS, presentere mulighetsstudien for Bystyret i Narvik. Mulighetsstudien vil si
hvilke områder som er vurdert som mest aktuelle/egnet til å ta videre inn i planarbeidet med Nye
Narvik Havn. Først når Bystyret har fastsatt planprogrammene for det enkelte planområde(r) kan
planarbeidet starte opp.
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Vedlegg


Vedlegg 1: Resultater fra dialogkonferanse 1 – Kart over lokaliseringsalternativer,
kommentarer/ ideer samt sammendrag og tolkninger av de ulike løsningsalternativene.



Vedlegg 2: Invitasjonsbrev til deltakerne og agenda for dagen



Vedlegg 3: Ved opptelling var det 111 fremmøtte på konferansen. Av disse hadde 88
registrert seg på forhånd. Liste over forhandsregistrerte vedlegg 3.



Vedlegg 4: Dialogkonferansen var godt markedsført med hjelp av utsendelser til
medlemmer Narvik Næringsforum, invitasjonsbrev per e post, spredning av informasjon via
hjemmesider til samarbeidspartnere og Facebook-grupper samt 2 annonser i avisen
Fremover. Vedlagt annonse.



Vedlegg 5 Arrangementet har fått brei medieomtale. Vedlagt avisartikler kort tid før og
etter arrangementet.



Vedlegg 6: Dialogkonferansemetodikk
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Resultater og tolkninger fra øvelsene
I det etterfølgende presenteres kartbilder med tilhørende tekst samt korte sammendrag/tolkninger
av de ulike produksjonene fra dialogkonferanse 1 - Nye Narvik Havn. Hvert bord bestod av 6-9
personer. Deltakerne kunne utarbeide løsninger i gruppe eller individuelt.

1.1
Nr

BORD 1
Beskrivelse

1.1

TEKST: Jernbane til Bjerkvik. Terminal Presjord-Bakkejord - 2000 daa
TOLKNING: Det foreslås jernbane til Bjerkvik fra Bjørnefjell og anlagt terminal
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Presjord/Bakkejord som vist i kartet. Der det er plass til minst 2000 daa.
Relateres til multimodal terminal. Lokalisering Presjord/Bakkejord identifiseres som Herjangen
i den videre behandlingen

1.2

TEKST: Jernbane Øyjord. Terminal Øyjord. Malm og Container
TOLKNING: Det foreslås jernbane til Øyjord fra Bjørnefjell og anlagt terminal på Øyjord som
vist på kartet. Der det er plass til minst 2000 daa
Lokalisering Øyjord identifiseres i den videre behandlingen, både for mineral og multimodal
terminal
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1.3

TEKST Jernbane til Narvik, Skjomnes. Terminal: Vest for Håkvik til Grinjord. Container: Mot
øst. Malm: Mot Grinjord. Arealbehov for industriutvikling + 2000 daa
TOLKNING: Det er foreslått delvis ny Jernbanetrase til Narvik, Skjomnes. Det anlegges
terminal vest for Håkvik til Grindjord (se kart). Containerdelen (multimodal havn) legges mot
øst og malmdelen mot Grindjord. Areal for industriutvikling bør være på 2000 daa eller mer.
Lokalisering Håkvik/Skjomnes identifiseres, både for mineral og multimodal havn, i den videre
behandlingen
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1.4

TEKST: Ikke mulig å bygge ut mer i sentrum, Jernbane til Håkvik og Grindjord, Plass til
industriell utvikling. Pellets og lakseslakteri. Hovedmål 1)Bosetting 2)Arbeidsplasser
3)Bomiljø/Bolyst. Alternativer til Grindjord/Håkvik er Herjangen og Flyplassen
TOLKNING: Utgangspunktet for skissene er at det ikke er muligheter for ytterligere
utbygginger i sentrum av Narvik. Med utgangspunkt i hovedmål som bosetting, arbeidsplasser
og bomiljø/bolyst er det i kartet tegnet forskjellige mulige løsninger som blant annet kan gi
plass for industriell utvikling. Det er tegnet inn jernbane til Håkvik og Grindjord, men også
jernbanetraseer til Øyjord og Presjor/Bakkejord. En tolker dette som alternative løsninger. På
kartet er det videre tegnet inn en HUB Lødingen som illustrerer mulighetene for en egen
terminal i Kåringen/Lødingen som kan vøre et bindeledd øst/nord/verst/sør. Dette området
ligger ved skipsleia nord/sør (Tjeldsundet) og kan være et naturlig knutepunkt i fordelingen av
trafikk/gods i forskjellige retninger.
Her omtales både mineral og multimodal havn. Mineral Grindjord registreres som Grindjord. I
tillegg registreres det mineral også på Håkvik/Skjomnes. Multimodal hamn Håkvik registreres
som Håkvik/Skjomnes og multimodal havn HUB Lødingen registreres som Lødingen.
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BORD 2
Beskrivelse

2.1

TEKST: Løsning: Multimodal havn Virakleira
TOLKNING: Kartet viser Virakleira som det beste område å anlegge en multimodal terminal
på. Det er videre fremhevet den nye Hålogalandsbrua i kartet.
Lokalisering av multimodal havn ved Virakleira registreres den videre behandlingen
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2.2

TEKST: Multimodal havn Håkvikleira
TOLKNING: Kartet viser Håkvikleira som det beste område å anlegge en multimodal terminal
på.
Løsningen relaterer seg til multimodal havn. Lokalisering Håkvikleira registreres som
Håkvik/Skjomnes i den videre behandlingen.
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2.3

TEKST: Malm utskipningshavn 1)LKAB uten Framneslia 2) Grindjord – nye aktører
Flyplassområdet avsettes ikke til Malmhavn (eller containerhavn for deg slags skyld)
TOLKNING: Det er i kartet tegnet inn to områder som kan egne seg for malmutskipning – 1)
LKAB og 2) Grindjord. I alternativ 1) LKAB forutsettes det at Framneslia/flyplassområdet ikke
blir avsatt til malm (eller container). Ved utvidelser/nye aktører skal Grindjord benyttes som
malmhavn.
Løsningen relaterer seg mineral og det er to lokaliseringsalternativer. LKAB terminalen
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registreres som LKAB og Grindjord registreres som Grindjord i den videre behandlingen.

2.4

TEKST: Malm utskipningshavn Virakleira. malmhavn, multimodal terminal, stålverk - eksporter
stål i tillegg til malm
TOLKNING: Det er i kartet tegnet inn vei og jernbanetrase gjennom Ankenesfjellet til Virak.
Virakleira vil kunne være både mineralhavn og multimodal havn.
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Løsningen relaterer seg til både mineral og multimodal havn på et lokaliseringsområde.
Virakleira registreres med Virakleira både for mineral og multimodal havn i den videre
behandlingen.
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BORD 3
Beskrivelse

3.1

TEKST: Forslag om havneanlegg for malm på Grindjord. Fagerneskaia overtas til
containertrafikk.Lite bebyggelse der, i motsetning til Håkvik (eller Øyjord). Anser det for å
skape mindre motstand hos lokalbefolkningen. Et annet aspekt er at man ønsker tungindistrien
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lengre vekk fra selve bykjernen, ikke innramme byen i industri. Tilgang til Grindjord vil måtte
skje ved tuneller som starter et sted fra Rombak-Djupvik, gjennom fjell, og enten via Beisfjord
og videre gjennom Ankenes-fjellet, eller videreføring fra Fagernes og over bru til tunell til
Grindjord. Det er arealer tilgjengelig, og masse fjell man kan innlemme anlegget i. Bordet
påpeker at det er få unge mennesker i salen. På lang sikt må deres ønsker for en by
hensyntass. F eks en by som ikke støves ned av omliggende industri; arbeidsplasser i
bykjernen som er attraktive for folk med høy utdanning. Lokalisering av videre tungindustri og
malmutskipning på Grindjord favoriserer dette.
TOLKNING: Løsningene relaterer seg både til mineralhavn og multimodal havn (intermodal
havn, containere etc). Den multimodale havnen foreslås lagt til Fagerneskaia som registreres
som Narvikterminalen i den videre behandlingen. Mineraldelen foreslås lagt til Grindjord og
registreres som Grindjord i den videre behandlingen.
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3.1 (2)

TEKST: Malmhavn i Grindjord, Dels utfylling, dels i fjell. Tilgang vil skje ved tunellinngang fra
omtrent Djupvik til Fagernes, bru over til ny tunell gjennom Ankenesfjellet. Derfra foreslås en
loop/sirkel-variant i fjell under Skjomtinden og til havneanlegget ved Grindjord.
Det foreslås at LKAB ny-investering nært Framnesodden også burde vært utredet for
Grindjord. Industriområde foreslås i Håkvikdalen. Næringsvirksomhet.
Ved gjennomslag av tunell til jernbane gjennom Ankenesfjellet, vil ikke ekstra kostnad være så
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mye større for et ekstra løp til skikkelig veikobling fra Ankenes til Næringsareal i Håkvikdalen.
Framneslia er ikke ønsket som næringsareal. Ønsker heller omregulert til boligområde eller
kontor, privatbåter, fritidsareal etc. Området er også skjermet (også med dagens forhold) for
støvplager. Potensiale for et kystnært nytt sentrumsområde.
TOLKNING: Det foreslås at malmhavnen legges til Grindjord etter infrastrukturtiltak som er
nevnt over. Infrastrukturtiltak innbefatter jernbanetrase med en såkalt loop/sirkel variant under
Skjomtinden og til havneanlegget i Grindjord.
Løsningen relateres til mineraler og Grindjord registreres som lokaliseringsalternativ i den
videre behandlingen.

3.2

TEKST: Ferjefrie E6 trase Tysfjord. Forslag til fergefri E6 fra Kjøpsvik og fire broer over
Helland med tilkobling eksisterende E6
TOLKNING: Ut fra kartet ser det ut som brustarten er ved Helland over til Hestnes, videre over
til Kjerrvika og Mannfjorden der det tilkobles eksisterende E6.
Det er vanskelig å relatere forslaget konkret til mineral og/eller multimodal havn. I den videre
behandlingen registreres forslaget som FLERE og tas med som et innspill rundt infrastruktur.
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BORD 4
Beskrivelse

4.1

TEKST: Håkvik - Containerhavn. Tunell gjennom Ankenesfjellet, gratis fyllmasse til Håkvikleira,
havn og industriområde. Plenty plass i et 100 års perspektiv. Viktig at den blir multimodal. Kan
utvikles til et større industriområde som kan utvikles ift. olje og gass
TOLKNING: Det er på kartet tegnet inn en tunell gjennom Ankenesfjellet der fyllmasser fra
arbeidet brukes til å utvikle Håkvikleira som havne, - og industriområde, et område som også
kan utvikles også i forhold til olje og gass markedet.
Løsningen relateres til multimodal havn og Håkvik er registrert som Håkvik/Skjomen i det
videre arbeidet.
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4.2

TEKST: Mellom Øyjord og Bjerkvik. Minst konflikter mellom miljø/bosted. Nærmere Harstad
(olje/gass) og Evenes. Ikke konflikt med våtmark
TOLKNING: På kartet er det tegnet inn en trase (jernbanetrase) fra Bjørnefjell til strekningen
Øyjord/Bjerkvik. Dette lokaliseringsalternativet vil gi minst konflikt og området vil være nært
Harstad og gi større muligheter innenfor olje og gass næringa.
Løsningen relateres til både mineral og multimodal havn og «mellom Øyjord og Bjerkvik «
registreres som Øyjord/Bjerkvik innenfor mineral og multimodal havn i det videre arbeidet.
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4.3

TEKST: Petroleum, industriområde. Uten jernbane. Evenes fordi internasjonal industri
etablerer seg - nært flyplass, med støtte fra Statoil, Olje/forsyningsbase for Love-Petro, hvor
Ofoten samler seg
TOLKNING: På kartet er Evenes foreslått som lokalisering som multimodal havn.
Begrunnelsen for lokaliseringsvalget er at internasjonal industri/oljeindustrien typisk etablerer
seg i tilknytning til flyplasser. En ser for seg blant annet /forsyningsbase for oljeindustrien som
Ofoten kan samle seg om opp mot leveranser/støtte innenfor Love- Petro (Lofoten og
Vesterålen Petro som blant annet arbeider for et optimalt samfunnsmessig utbytte av
petroleumsindustrien i regionen).
Løsningen relateres til multimodal havn og Evenes registreres som Evenes v/lufthavn i det
videre arbeidet.
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4.4

TEKST: Ny malmhavn. 70-80 tonns båter under broa. Alle anlegg i fjell. Tømmes rett fra
jernbane i silo/transportbånd. Frost og snøfritt. Ingen synlige sår i naturen.
TOLKNING: I kartet er det lagt inn en mineralhavn rundt Djupvik. Det foreslås at anlegget
legges i fjell med mulighet for tømming direkte, med hjelp av transportbånd, fra jernbane til
silo. Dette vil gi en frost og snøfri løsning, men forutsetter at malmbåtene kan gå under den
nye Hålogalandsbrua.
Løsningen relateres til mineralhavn og området registreres som Djupvik i det videre arbeidet.
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BORD 5
Beskrivelse

5.1

TEKST: Håkvik. Eneste alternativ med tilstrekkelig areal. Det er plass til både container og
mineralhavn. Det er plass, etter etablering, for fremtidig vekst, for i dag nye ukjente aktører.
Gode forhold for kaianlegg i motsetning til Flyplassen (værerfaring). All virksomhet på kainivå.
Steinmassene fra tunelldriving legges ut på leira
TOLKNING: Det er i kartet tegnet en strek fra Narvikterminalen til Håkvik. Vi tolker dette som
en jernbanetrase (eller veitrase). Ut fra forslag om at steinmasser fra tunneldriving foreslås blir
lagt ut på leira, innebærer løsningen at deler av strekningen legges i tunell.
Løsningen relateres både til mineralhavn og multimodal havn. Området Håkvik registreres
som Håkvik/Skjomnes i det videre arbeidet.
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BORD 6

Nr

Beskrivelse

6.1 og 6.2

TEKST: Kai Skjomnes med jernbane gjennom Ankenesfjellet til Skjomnes.
Videre fra Skjomnes jernbane til Arnes med kai til eksisterende kai.
Fordel: Lagring ut av byen til Ballangen frigjør Fagernes
TOLKNING: Som vist i kartet er det tegnet inn jernbane gjennom tunell i Ankenesfjellet fra
Narvikterminalen til Skjomnes. Slik vi forstår forslaget er det containerhavn/multimodal havn
foreslått lagt til Skjomnes. Jernbanen foreslås videreført fra Skjomnes til Arnes, der det bygges
ut kai ved eksisterende kai. Her vil anlegges multimodal havn med muligheter for areal/lagring.
Fordelen med denne løsningen er at en frigjør Fagernes og får lagring ut av byen – til
Ballangen.
Løsningen relateres til multimodal havn. Området Skjomnes registreres videre som
Håkvik/Skjomnes og Arnes registreres som Fornes/Ballangsleira i det videre arbeidet.
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6.3

TEKST: Utskipning via ny kai Øyjord/Bjerkvik. Jernbane fra Bjørnfjell mot Bjerkvik. Positivt for
distribusjon nordover. 18 km kortere veibesparelse
TOLKNING: Det er i kartet tegnet inn 2 forskjellige jernbanetraseer fra Bjørnefjell mot
Bjerkvik/Øyjord. Det foreslås anlagt multimodal havn på strekningen Øyjord/Bjerkvik
(Gjesvik/Seines) noe som vil være positivt for distribusjon nordover da en får ca. 18 km kortere
veibesparelse med denne løsningen.
Løsningen relateres til multimodal havn. Området Øyjord/Bjerkvik registreres som
Øyjord/Bjerkvik i det videre arbeidet.
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6.4

TEKST: Herjangsterminalen. Kanskje for dypt til containerhavn, positivt for distribusjon Troms,
Vesterålen
TOLKNING: Det er i kartet tegnet inn en jernbanetrase fra Bjørnefjell til merket området
(Herjangen). Der er det tegnet inn siloer (for mineral) samt omtalt positive egenskaper i forhold
til distribusjon Troms og Vesterålen.
Løsningen relateres både til mineral og multimodal havn. Området på kartet
(Herjangsterminalen) registreres som Herjangen i det videre arbeidet.
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6.5

TEKST: Dypvannskai Skjomnes. Tunell gjennom Fagernesfjellet og Ankenesfjellet. Positiv:
Fagernes frigjøres. Jernbanetrase A, Kan kanskje B være som i dag.
Ark - Utvid Narvikterminalen til godsterminal for Narvik - Troms- Lofoten - Vesterålen. Bygg
nytt: Håkvik (leira + Skjomnes for øst/vest). Bygg Grindjord til Malm felles anlegg for 5
operatører med mulighet til (5) til lagring i siloer i fjellet. Gassterminal i Dypvikområdet (Båter
med seilingshøyde max 40 m). Pellets verk i Håkvik (Grustak).
TOLKNING: Foreslåtte løsning innebærer tunell gjennom Fagernesfjellet og Ankenesfjellet til
Håkvik/Skjomnes for å kunne anlegge ny multimodal terminal som kan ta øst/vest trafikk.
Narvikterminalen kan være der den er, men vil fungere som en godsterminal for regionen. På
Grindjord anlegges det muligheter for malm for flere aktører (5) med lagringsmuligheter i fjell.
Videre foreslås gassterminal i Djupvikområdet og pelletsverk i Håkvik.
Løsningen relateres både til mineral og multimodal havn. De nevnte områdene (Håkvik –leira +
Skjomnes) for multimodal havn registreres som Håkvik/Skjomnes i det videre arbeid. Grindjord
som er nevnt som lokaliseringsalternativ for malm og registreres i det videre arbeidet.
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6.6

TEKST: Strategidokument - relateres til 6.1 til 6.5. Strategisk viktig å starte med følgende.
Hvordan utvikle konsept.
1:)Flytt/finn ny malmhavn ut - nærmest mulig Narvik
A) - i 2035 flytt containerhavn kun hvis øst-vest transporten oppstår (evt lengdekrav gjør
Fagernes for kort).
2 B) - Beholde Narvikterminalen for lang tid - frigjort areal etter NR (Northland Resources) gir
mer kapasitet + kravene gir 3 dobbelt kapasitet
3) Hvis A) - kan Fagernes frigjøres til næringsvirksomhet
TOLKNING: Dette er forslag på framgangsmåte for den produksjon som er gjort i
løsningsforslagene bord nummer 6 har produsert. En foreslås å starte med å flytte
malmhavnen (nærmest mulig Narvik). Hvis det er nok volumer fremover, eller andre grunner
tilsier det, flyttes multimodal havn til ut til lokaliseringene nevnt i 6.1 til 6.5. Når Northland
Resources flytter til ny mineralhavn, vil dette frigjøre arealer i Narvikterminalen. Denne
terminalen vil være stor nok frem til eventuelt større volumer kommer inn som følge av økt østvest trafikk.
Løsningen er en strategisk oppsummering av tidligere lokaliseringsforslag.
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BORD 7
Beskrivelse

7.1

TEKST: Containerhavn Elnesberget (Skjomnes).
Tilstrekkelig areal, kort avstand, kan bevare mesteparten av Håkvikleira, kan samordne
jernbanespor med malmkai på Grindjord jfr 7.2
TOLKNING: Det er i kartet tegnet inn en jernbanetrase som går igjennom Ankenesfjellet til
Skjomnes. Det er tilstrekkelig areal her og på den måten kan mesteparten av Håkvikleira
bevares. Jernbanespor kan samordnes slik at dette også kan brukes i forbindelse med
malmhavn på Grindjord (jfr 7.2)
Løsningen relateres til multimodal havn. De nevnte områdene Elnesberget (Skjomnes)
registreres Håkvik/Skjomen i det videre arbeid.
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7.2

TEKST: 1) Grindjord - Ny malmhavn og bulk. Ny jernbane. 2) Herjangen - Jernbane til Sverige
TOLKNING: På kartet er det tegnet inn to mulige jernbanetraseer til Grindjord der det foreslås
anlagt ny malmhavn og bulk, Ved Herjangen (blått felt) forstås tegningen slik at det foreslås
multimodal havn med jernbane direkte til Sverige.
Løsningene relateres til multimodal havn og mineralhavn. De nevnte områdene for malmhavn
Grindjord registreres som Grindjord og Herjangen registreres som forslag lokasjon multimodal
havn.
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7.3

TEKST: (Konteinerhavn) Utnytte stort tilrettelagt areal tilknyttet Forneset i Ballangen.
Jernbanetrase til Ballangen
TOLKNING: På kartet er det tegnet inn en jernbanetrase til Ballangen fra Narvikterminalen.
Det foreslås at denne går til Forneset i Ballangen for å utnytte store tilrettelagte arealer der til
multimodal havn.
Løsningene er relatert til multimodal havn. De nevnte områdene for malmhavn Forneset i
Ballangen registreres som Fornes/Ballangsleira i det videre arbeidet.
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Nr

BORD 8
Beskrivelse

8.1

TEKST: Ingen nedleggelse av flyplassen! Ingen kai kan bygges på/ved flyplassen på grunn av
dybdeforhold (Obs infrastruktur!). Det er også uegnet område pga panserskipet Eidsvoll. Vi
foreslår kaianlegg langs Vegglandet fra Trollvika og til grensen der mot Evenes. Håkvikleira
egner seg ikke på grunn av værforhold. Derimot langs Grindjordveien ved Frihetsmonument går bra.
TOLKNING: I kartet er det tegnet inn to alternativer for mineralhav. Alternativ 1 er langs
Vegglandet fra Trollvika og til grensen mot Evenes. Alternativ 2 er langs Grindjordveien ved
Frihetsmonumentet. Det ønskes ikke kai ved eller på flyplassen. Denne er uegnet på grunn av
dybdeforhold og gamle krigsskip. Håkvikleira er også uegnet på grunn av værforhold.
Løsningene er relatert til mineralhavn. Grindjord og Vegglandet registreres som
lokasjonsalternativer mineralhevn i det videre arbeidet.
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8.2

TEKST: Containerhavn. Fyll ut i Kleiva fra Ofoten Dambskipsselskap. NCC flytter til Djupvika
(et anleggsfirma som kan etableres hvor som helst). Alt 2 – Gjesvik mot Øyjord/Seines.
Dermed kan same jernbane brukes mot Vegglandet/Trollvik. Både malmhavn og
Conteinarhavn kan egentlig ligge på Bjerkviksiden.
TOLKNING: På kartet er det merket to området. Det ene går på å fylle ut Kleiva til multimodal
havn. Det andre går på Gjesvik mot Øyjord/Sines (Øyjord-Bjerkvik) der både mulitmodal havn
og mineralhavn kan anlegges. Jernbanen kan forlenges til Vegglandet/Trollvik ved behov.
Her er det løsninger både relatert til mineral,- og multimodal hamn. Kleiva og strekningen
Øyjord/Bjerkvik er registrert som mulig lokasjon for multimodal havn. Øyjord/Bjerkvik også som
mulig lokasjon mineralhavn.
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8.3

TEKST: Malm og container fra Bjerkvik til Øyjord
TOLKING: Løsninger på både mineral og multimodal havn. Øyjord/Berkvik registreres som
forslag på lokasjon på både mineral og multimodal havn.
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BORD 9
Beskrivelse

9.1

TEKST: 1. Rotneset flynært, velegnet for olje og gass. 2. Forra: Dypvannskai. 3. Veggen:
Dypvannskai. Begge egnet til f eks pellets verk, returgassmottak og annen industri i fjellet. 4:
Dypvannskai Bogen. Eies av Forsvaret og bør kunne utvikles i privat regi. TIPS: Boligbygging
på Framneshalvøya bør begrenses. Masse ledig arealer Øyjord, Bjerkvik, Evenes osv.
TOLKING: På kartet er det merket av flere mulige områder. Vi registrerer forslag på multimodal
havn i Bogen, Forra, Vegglandet og på Rotneset. Sistnevnte registrerer vi under Evenes
v/Flyplass i det videre arbeidet.
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9.2

TEKST: Ballangen: Ballangsleira Fornes – Dypvannskai. Disponible industriareal.
TOLKING: På kartet er Ballangsleira og Fornes foreslått som multimodale havner med
disponible industriareal. Vi kategoriserer begge alternativene under Ballagnsleira/Forneset i
det videre arbeid.
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TEKST: Alle disse forslagene (9-3) ses på som en samlet plan.
1) Ny terminal med tilknytning til jernbane i Håkvik.
2) Mindre terminal lokalisert til Drag, Tysfjord kommune.
3) Industrikaier lokalisert Kjøpsvik, Tysfjord kommune, mulighet for utbygging større volum.
4) Ballangsleira utbygging til terminalområde
5) Ny terminal i Tysfjord med tilknytning til jernbane over Sverige. Historisk plan fra sist på
1800 tallet før Ofotbanen ble realisert. Aktuelt hvis det blir krevende og store kostnader ved
dobbeltsporet Ofotbanen.
6) Fergefri E6, eliminering av ferge over Tysfjord vil gi langt større forutsigbarhet
fremkommelighet på vegnettet, og være et betydelig løft for næringslivet og øvrig transport.
TOLKNING: Ut fra kartet og beskrivelsen er det her foreslått 4 lokaliseringer for multimodale
eller mindre terminaler. I tillegg er det forslag om fergefri E6.
En ny jernbanetrase foreslås tilknyttet Håkvik. Hvis det er store kostnader med dobbeltspor,
foreslås det å se på ny terminal i Tysfjord med tilknytning til jernbane over Sverige. Fergefri E6
registreres inn under kategorien flere (mulig infrastrukturtiltak).
I det videre arbeidet registreres Ballangsleira som Ballangsleira/Forneset, Håkvik legges inn
under kategorien Håkvik/Skjomnes samt at Kjøpsvik og Tysfjord registreres som forslag på
multimodale havner.
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9.4

TEKST: Malmterminal. Når flyplassen legges ned kan frigitt areal brukes til malmkai
TOLKNING: På kartet er det området rundt Narvik Lufthavn avmerket og dette området
foreslås anvendt til malmkai.
I det videre arbeidet registreres Narvik Lufthavn som mulig lokasjon for mineralhavn.

n:\512\54\5125439\5 arbeidsdokumenter\dialogkonferanse 1\vedlegg 1 - resultater dialogkonferanse 1.docx

2013-09-12 | Side 36 av 40

VEDLEGG – Dialogkonferanse 1 – Nye Narvik Havn – oktober 2013

1.10
Nr

Oppdragsnr.: 5125439
Dokument nr.:
Revisjon: 1

BORD 10
Beskrivelse

10.1
(a og b
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TEKST: Lødingen (X) - Samarbeid med Narvik Havn. Multimodal terminal Båt-Bil, Bil-Båt, BåtBåt, Bil-Bil. Beredskapshavn lages. Port mot Lofoten, Vesterålen og Sør Troms. Lødingen. Prosessindustri fisk: Blir økonomisk insentiv for stans av transport fisk fra Lofoten. Fisk fra
Lødingen til Narvik med båt. Tog videre fra Narvik, bil i Nord-Norge.
Narvik – ny malmhavn på Grindjord. Ny multimodal havn på Seineset/ytre Håkvik.
TOLKNING: Det er produsert 2 kart med samme nummer. Ut fra kartene er det merket
forskjellige lokasjonsalternativer. I det videre arbeidet registreres forslag på multimodal havn i
Lødingen og Håkvik/Skjomnes. Forslag på mineralhavn registreres på Grindjord,
Håkvik/Skjomnes og på Narvik Lufthavn.
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1.11
Nr

BORD 11
Beskrivelse

11.1
TEKST: Multimodal havn. Utfylling mellom dagens Fagerneskai og kai 3/4 LKAB
(Trekanstplanen).
Tilgjengelig (JB (Jernbaneveg) Veg og Sjø
Gradvis utbygging.
Kan trekke JB videre til Framneslia for nye arealer.
Billigere å flytte boliger enn å bygge JB.
Nye boligområder flyttes til Øyjord.
Fleksibelt i forhold til finansiering og utvikling.
Dersom det trengs større arealer kan en utvide innover Beisfjorden - her kan det utvikles mye underjordisk tunell mellom Fagernes og Ankenes.
Dybde ved alle 3 nevnte områder er stor nok.
TOLKNING: Slik kartet med tekst er tolket gir dette tre lokasjonsalternativer. I det videre
arbeidet er Beisfjord ytre, Indre Narvik havn samt Narvik Lufthavn registrert som
lokasjonsalternativer multimodal havn.
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11.2

TEKST: Hold Grundsdavika unna. Stegvis utbygging i Havna/Framneslia. Lager i fjell/Kleiva.
Transporterer til kai. JB spor 2 bør ligge høyt slik at malmen må løftes minst mulig før den skal
til båt. Kapasiteten kan gradvis økes. Så lenge lager ligger i fjell så er mineralhavn lite
arealkrevende og det kan derfor kombineres med en multimodal havn. Nye boliger legges til
rette på Øyjord. Fleksibelt i forhold til finansiering og utvikling
TOLKNING: Ut fra kartet er lokasjon Havna/Framneslia foreslått både for mineral og
multimodal havn (Kleiva nevnt spesielt for mineral ved mulighet for lagring i fjell)).
Havna/Framneslia registreres videre som lokasjonsalternativer både for mineral og multimodal
havn.
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Narvik Havn KF

ÅPENT MØTE
Deres ref.:

Vår ref.:

Narvik,

INVITASJON DIALOGKONFERANSE – LOKALISERINGSALTERNATIVER HAVN NARVIKREGIONEN
Narvik Havn KF, sammen med Futurum AS og Narvikgården AS, har satt i gang et arbeid med tanke på utvikling
av nye havneområder i Narvikregionen. Prosessen er delt inn i ulike faser der en ønsker bred medvirkning fra
samfunn og aktører for å ivareta ulike behov og utviklingstrekk.
Første del av prosessen er behandlet i Bystyret i Narvik der Narvik Havn KF er gitt ansvar for å gjennomføre
mulighetsstudier ved bruk av såkalte dialogkonferanser. Dialogkonferanser er en metode for å skape likeverdig
dialog mellom ulike parter som skal samhandle om nåsituasjonen, utfordringer og fremtidige løsninger.
Med dette inviterer vi til åpent «arbeidsmøte» der vi ønsker synspunkter på ulike lokaliseringsalternativer for havn
den 19. september 2013 kl: 15:00- ca 20:00. Sted: Quality Hotel Grand Royal i Narvik.
I forkant av dialogkonferansen er det gjennomført en prosess der det er gjort foreløpige målformuleringer for
prosessen. Hovedmål slik det er formulert i dag er: Å lokalisere Ny Narvik Havn for å gagne Narvikregionen mest,
og tilby den beste utskipningshavn på Nordkalotten. For å komme videre med dette arbeidet er det formulert
følgende såkalte fokusspørsmål som vi ønsker alle deltakerne til å hjelpe oss med å besvare.



Fokusspørsmål Mineralhavn: Hvordan utvikle et konsept som kan være operativt fra ca 2025 og som
skal vare i minst 100 år? (med konsept menes havnens lokalisering og hovedfunksjon)
Fokusspørsmål Multimodal terminal (containerhavn bil-båt-bane): Hvor bør ny havn lokaliseres for å ha
tilstrekkelig areal til en multimodal terminal og relaterte industri- og næringsaktivitet i et
hundreårsperspektiv

Etter at deltakerne har bidratt med innspill og synspunkter i dialogkonferansen, vil vi ha et bredt grunnlag for ulike
lokaliseringsalternativer for både malmhavn og multimodal havn (containerhavn). Dette danner grunnlaget for det
videre arbeidet.
Kort om bakgrunn for prosessen
Narvikregionen har behov for gode løsninger og kapasitet som ivaretar både mineralnæringen, andre næringer og
innbyggerne i kommunen og regionen rundt. Å kunne tilby arealer for næringer med areal/sjørettede behov, vil
være viktig for utviklingen av regionen fremover. Økt etterspørsel etter arealer er en konsekvens av økt
aktivitetsnivå og økt kapasitet på Ofotbanen.
Narvik havn, sammen med Narvik kommune og samarbeidspartnere, ønsker med dette å starte en prosess som
gir forutsigbarhet og medvirkning for lokalsamfunn og næringsliv med hensyn til mulige lokaliseringsalternativer
Videre arbeid
I dialogkonferansen vil alle forslag bli registrert og bli omfattet i en egen rapport, men oppfølgingen og
vurderingene av de lokaliseringsalternativene som fremkommer er det de respektive kommunene som må ta. Om
det er behov for nærmere orientering/eget informasjonsmøte om prosessen, ta kontakt med Narvik Havn v/
Ragnar Krogstad på telefon 926 29 801.
Vedlegg: Agenda for dagen
Med vennlig hilsen

Narvik Havn KF

Post: Postboks 627, N-8505 Narvik
Kontor: Fagernesveien 2, N-8514 Narvik

Tlf: 76 95 03 70
Fax: 76 95 03 84

Web: www.narvikhavn.no
e-post: havnevesenet@narvik.kommune.no

Bank: 4520.08.00803
Org.nr: no 974 789 019 mva

Åpen dialogkonferanse Narvik – NYE NARVIK HAVN
Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Tid: Torsdag 19.9- 15:00-20:00
Agenda for dagen
ÅPNING

15-0015:40

15:4015:55

15:5516:40

16:40–
17:15

17:1517:30
17:3019:45
19:4520:00

Velkommen
Narvik Havn – Rune Arnøy
Muligheter og utfordringer for regionen som logistikk-knutepunkt
Ofoten Regionråd - Tore Nysæter
Kystverket sin rolle i slike prosesser og rammer for utvikling av havner og
sjøveier
Kystverket – Ole Osland
Kort om bakgrunn for initiativet og geografisk område
Narvik Havn - Rune Arnøy/Ragnar Krogstad
Orientering om arbeidsform og mål for dagen
Sebastiano Lombardo
PAUSE
Lett bevertning
Nordland Fylkeskommune sin rolle for i sikre effektiv og bærekraftig
infrastruktur som tilfredsstiller ulike behov i regionen
Nordland Fylkeskommune – Kst næringssjef Terje Stabæk
Hålogalandsbrua og dagens trafikkmønster
Statens vegvesen - Prosjektleder Einar Karlsen
Trafikkmønster og utviklingstrekk Ofotbanen – utvidelse av kapasitet
Jernbaneverket – Raymond Siiri
Viktige prinsipper, hensyn og prioriteringer ved utvikling av samferdsel og
tilrettelegging for næringsutvikling
Naturvernforbundet - Baard Mikalsen
Northlands anlegg i dag og ønsker for fremtiden, viktige funksjonskrav
fremtidig mineralhavn
Northland Resources
LKABs anlegg i dag og planer videre kort og lang sikt, viktige funksjonskrav
fremtidig mineralhavn
LKAB – Magne Leinan
Logistikk – hva kjennetegner knutepunkt som har suksess? Viktige
funksjonskrav fremtidig containerhavn (multimodal havn)
Nor Lines AS – Stig Winther
PAUSE
Lett bevertning
Gruppearbeid
Gruppearbeid for lokalisering av fremtidige havner
AVSLUTNING
Oppsummering og veien videre
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3: Etternavn
Hanssen
Lombardo
Larssen
Rosenmeyer
Schøning
Nysæter
Bardal
Qvam
Rist
Marthinussen
Folberg
Sørensen
Brembo
Karlsen
Eldby
Skjønnås
Bortne
Nilsson
Frantzen
Nyborg
Sivertsen
Henriksen
Olaisen
Krogstad
Bergersen
Fredheim
Arnøy
Stabæk
Evensen
Kvensjø
Siiri
Mikalsen
Sundlin
Leinan
Winther
Osland
Øvereng
Sneve
Storelvmo
Mobakken
Karlsen
Opdal
Maloy
Opdal
Opdal
Jakobsen
Lund
Svenn-Arne
Svenn-Arne
Nystad
Normark
Dypvik
Karlsen
Garfors
Ole A.
Danielsen
Hansen
Jenssen
Johannessen
Wiker
Per
blomli
Frantzen
Pettersen
Evenrud
Svanberg
Bjerke
Olsen
Simonsen
Pedersen
Solvoll
Høier
Andreassen
Wiker
Sommerseth
Pedersen
Wirtz
Søraas
Alm
Fossli
Ranvig
Alling
Mårtensson

4: Fornavn
Terje
Sebastiano
Hjalmar
Paul
Erik
Tore
Bjørn
Morten
Brith Trude
Wiggo
Wenche
Steinar
Geir Harald
Einar
Jørn
Lars
Erling
Hans
Geir
Inger
Svein Ivar
Svein
Bill
Ragnar
Roger
Jan Viggo
Rune
Terje
Anne Elisabeth
Marianne Dobak
Raymond
Baard
Willy
Magne
Stig
Ole
Ingvar
Finn
Edel
Kirstin
Hege Renee
Jan-Olav
Gary
Jan-Olav
Jan-Olav
Kjell S.
Ann Hege
Andreassen
Andreassen
Runw
HIlde
Terje
Stig
Amund
Thomassen
Kjetil H.
Dagfinn
Oddmar
Rolf Olav
Gunnar
Johnson
arne johan
Geir
Rune Hakvåg
Bjørnar
Jan
Per
Tor Vidar
Knut Ivar
Kent Inge
Tor Arne
Ernst
Ragnar
Inger Berg
Heidi
Hans Ola
Klaus
Ingrid
Liv Hilde
Stein Magne
Anne
Bjørn
Kjell

6: Tittel/stilling/Valgfritt
Kontorleder
Seksjonsleder
Daglig Leder
Bystyrerepresentant/ Gruppeleder Høyre
Enhetsleder utvikling
Ordfører
banksjef
Bystyrerepresentant
politiker, bystyrerep. SV
Leder Havnestyre i Lødingen
Kst. rådmann
Rådmann
Regional Manager
Prosjektleder
Adm. dir.
adm. direktør
sr ledelsesrådgiver
Vice President Marketing & Logistics
Prosjektleder
Regnskapskonsulent
Styreleder
Havneleder
Togdriftsleder
Forretningsutvikler
Daglig leder
Havnesjef
Næringssjef
Fagleder plan og byggesak
enhetsleder

Avdelingssjef
Pensjonist
Driftsleder
Direktør
Seniorrådgiver
Customer Service Manager
styreleder
Gruppeleder, Narvik FrP
styreleder
styreleder
pensjonist
Styremedlem
Styremedlem
Seniorrådgiver
Daglig leder
Manager
Leder av partiet Demokrateme i Nordland
Pensjonist - tidl. bedriftsrådgiver

pensjonist
Senior rådgiver
Pensjonist
Pensjonist
Senioring.
Seniorrådgiver
Prosjektleder
Eiendomssjef
Student øk ad høyskolen Narvik

Siv.ing.
Avdelingsdirektør
Politiker
Politimester
Maskinsjef/Chief
pensjonist
Adm.sjef Sommerseth as
DL
Landskapsarkitekt
Siv.ing/Regionleder Sweco avd. Narvik
Gruppeleder prosjektadministrasjon
Sivilarkitekt
Markedskoordinator
Rådmann
Avselingsleder
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Onsdag 18. september 2013 Fremover

SLIK SKAL DE SNU

■ Vil utvikle ny havn ■ Inviterer til dialogkonferan

Hvis ikke Narvik får
klargjorte næringsarealer på plass i en
fei, vil byen sakke
akterut på alle fronter.
Anders Horne
anders.horne@fremover.no

Fremover møter lederne Narvik
Havn, Futurum og Narvikgården samt prosjektleder Ragnar Krogstad.
De innkaller i morgen til en dialogkonferanse på Grand – hvor alle
med høye røster og sterke meninger får komme for å si sitt.
Temaet er lokalisering av nye
havneområder. Målet er helt konkret:
Å lokalisere «Ny Narvik Havn»
for å gagne regionen mest, og til-

by den beste utskipningshavn på
Nordkalotten.
Dagens kapasitet er i ferd med å
sprenges. Og ifølge disse aktørene
er det mange som banker på Narvik-døren og vil inn i logistikkstorstua i nord.

Spektakulært
Fremover har i flere forbindelser
sett flere av disse aktørene bruke
spektakulære tegninger av både
Håkvik og Flyplasstomten.
– Om dere får illustrere saken
med disse? Vel, vi vet at det blir
diskusjoner, uansett i sånne prosesser. Men det er utrolig viktig å
presisere at dette kun er skisser vi
bruker mot omverdenen når våre
konkurrenter påstår at Narvik ikke
har arealer egnet til transport- og
næringsformål. Narvikregionen
har egnede arealer. Men vi har ikke
klargjorte arealer, sier Ragnar
Krogstad – som leder prosjektet
gjennom sin (jobb som forret-

HÅKVIK: HÅKVIK I FRAMTIDEN? OMRÅDET SOM ER FYLT UT I BAKKANT SKAL KUNNE ROMME CONTAINERHAVN, MALMHAVN OG

ningsutvikler i Narvik Havn.
– Vi har på ingen måte konkludert når det gjelder lokalisering av
nye arealer til transport- og næringsformål. Vi ønsker alle forslag
velkommen, legger han til
– Og vi utreder på oppdrag fra

kommunen. Det er i bystyret de endelige avgjørelsene tas uansett,
sier Lars Skjønnås – direktør i Narvikgården.
Det er nettopp derfor de nå inviterer til dialogkonferanse, hvor alle
får muligheten til å si sin mening.

Alle gode forslag skal på bordet,
og man ønsker å ta «fighten» før
beslutningen tas. Ikke i en evig
dans av omkamper i etterkant.
– Får ikke Narvik flere klargjorte næringsarealer på plass fort, vil
byen stagnere, sier Lars Skjønnås.
– Men flere arealer står ledige i
dag. Rec-bygget står forholdsvis
tomt, og det er et stort areal på
Trekant-området som har stått
byggeklart lenge?
– Dette er arealer til helt spesielle formål. Ved Trekanten er det regulert for handel, og det vil komme. Men da trenger man også
vekst i Narvik. Dessuten er faktisk
ikke arealet der spesielt stort.
Mange av aktørene ønsker seg mye
større arealer enn dette, sier Skjønnås.

Hete poteter
De to heteste potene vil trolig være
flyplasstomten og Håkvik.
– Når det gjelder flyplasstomten

INVITERER HELE BYEN: I morgen ettermiddag vil det være mulig å komme mid innspill og tanker om framtidens Narvik - i regi av denne gjengen. Fra venstre Lars Skjønnås (direktør i Narvikgården),

Fremover onsdag 18. september 2013
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nse ■ Flyplassområdet og Håkvik begge aktuelle

er det særdeles viktig med en presisering. Det er ikke snakk om å ta
noe av Framneslia som i dag brukes som grøntareal. Det aktuelle
området er det samme området
som i dag er flyplass, inkludert en
eventuell utfylling i sjøen, sier Edel
Storelvmo.
Selv er hun bosatt i Håkvik, men
slett ikke negativ til en mulig utfylling der.
– Det kan åpne for store muligheter for området, sier hun.
At kommunens eiendomsselskap og kommunens næringsselskap begge bistår Narvik Havn i lokaliseringsarbeidet er helt naturlig,
mener både Storelvmo og Skjønnås.
– Alt henger sammen med alt.
Når vi skal gå videre trengs både
en kommunal innsats i forhold til
eiendomsutvikling og tilrettelegging for bedrifter, sier Storelvmo.

FLYPLASSTOMTA: Malmhavn, havn for riggvedlikehold og næring. Prosjektleder Ragnar Krogstad presiserer dog at dette kun er skisser og utarbeidet for å vise fram mulighetene byen har i dag.

Ragnar Krogstad (prosjektleder i Narvik Havn), Edel Storelvmo (direktør i Futurum) og Rune Arnøy (Narvik Havn). (Foto: Anders Horne)

Ring 769 44 717, Narvik

Fra fly
til...?

Onsdag 18. september 2013 - Uke 38 - Nr 215

– Gratis
tunnel
Med Frp i regjering blir
det ingen bompenger
for tunnel gjennom Narvik, lover Torgeir Trældal.
SIDE 4-5

- Årgang 111 - Løssalg 25,- - fremover.no

Ellevill
karaoke

Om få år har siste fly lettet fra Framneslia.
Men hva skal lande der etterpå? Skal det bli
slik som på denne illustrasjonen? Nå er du
invitert til å si din mening.
SIDE 2-3

Skjomen-jenta Christina
Sommer skal på tv for å
bli utflirt. «Killer karaoke» er konseptet.
SIDE 24-25

design: rekylreklame.no

TA VARE PÅ
KROPPEN DIN,
DU HAR BARE EN!

LAVE PRISER OG TILBUD ER BILLIGERE!
Tilbudene gjelder ut uke 38

Forbehold om utsolgt/trykkfeil. Kun til private husholdninger.

Yoghurt

Pålegg

Moccamaster

Vintersko

Tine. Høstfrisk. 8-pk. Pr. pk.

Gilde. Servelat. 100 gr. Pr. pk.

med termokanne. 5 års garanti.

Friends.

NARVIK
08 – 22 (08 – 20)
Telefon 480 10 230 | Gratis parkering
Coop Kafé er åpen 09 – 19 (09 – 17)

Billig storhandel

90

19

10

1290 249

ar!
For 2 p

Som medlem i Coop
får du kjøpebonus
på alt du handler!

coop.no
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■ 111 på dialog-konferanse om ny havn ■ Northla

Sundling: – Alle vil s
Logistikk-sjef i
Northland Willy
Sundling får stadig henvendelser
fra selskaper som
etterspør mer kapasitet på Ofotbanen.
Anders Horne
anders.horne@fremover.no

– Vi fikk jo siste billett inn og skal
være utrolig takknemlig for det,
sier Willy Sundling til Fremover.
Han har akkurat fortalt et lydhørt publikum på 110 personer om
Northlands tanker rundt dagens
tema. Hva skal til for å ta i mot en
forventet storøkning av malm på
Ofotbanen.
Og beskjeden fra Northland er
klar.
– Vi har gruver som vi så langt
har funnet drivverdige de neste 17
årene. Og vi er 100 prosent utsolgt
de nest sju årene, sier han.
Til tross for et 2013 hvor økonomisk uro og et ekstremt børfall
har plaget selskapet er Sundeling
særdeles optimistisk.

Tenker fremtid
Og han tenker gjerne høyt om
fremtiden.
For kontrakten med Narvik
Havn gjelder i ti år på Fagernes.
Så må Northland finne en ny
havn. Innen den tid vil en rekke
andre selskaper ønske seg inn,
hevder Sundeling
Både svenske og finske gruveselskaperfølger utviklingen med
argusøyne.
– Vi får stadig henvendelser fra
selskaper som hører om vi har kapasitet til å ta inn flere, sier logistikk-prosjektlederen.
Samtlige avvises. Men med økt
kapasitet er Sundling helt sikker
på at transportkorridorren med
Narvik som endepunkt for jernbane-delen av reisen bare vil vokse.

over for å illustrere.
– I 2007 var jeg på en konferanse hvor blant annet 400 kinesiske
ordførere og en rekke forretningsfolk var samlet. De hadde som
mål å komme seg til Narvik med
sine varer. Klarer man å få på
plass kapasiteten over banen og
en stor nok havn, er mulighetene
uendelige, sier han.

Kjørte 106 mil
For å illustrere hvor viktig det
hele var for ham.
– Jeg har kjørt 53 mil i dag for å
komme meg hit. Nå setter jeg meg
i bilen og kjører 53 mil tilbake
igjen, sier han – og forklarer hvorfor.
– Det er jo vi som er nødt til å
finne oss et nytt sted å være om ti
år. Men at Narvik Havn nå setter i
gang et så stort arbeid som vil
hjelpe oss med å finne frem til
denne løsningen er jo bare helt
utrolig flott. Da er vi forpliktet til
å bidra, sier han.
LKAB vil også bidra
Neste taler – og ikke like forpliktet til å delta var LKAB. Mellom
2009 og 2014 er samlet investering i Narvik på 4,3 milliard i Narvik. Eller sagt med andre ord.
Dette blir neppe LKAB å forlate.
LKAB Norge-leder Magne Leinan brukte også anledningen til å
fortelle om 100 LKAB-år i Narvik
som har vist store oppturer- og
nedturer.
– Det er viktig å huske de forrige 100 år, når man skal planlegge
de neste 100 årene, påminnet han
forsamlingen – før han avsluttet
med en lovnad:
– Selv om ikke det er vi som
skal bruke en ny havn, kommer vi
til å hjelpe til og bidra med å få realisert den, avsluttet han.

Taler og gruppearbeid
Kvelden ver delt i to. Først var det
innledninger fra blant annet Northland og LKAB, samt Jernbaneverket, Nordland Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Norlines
og Kystverket.
Så ble det satt sammen tilfeldige grupper som fikk i oppgave å
tegne og forklare sine tanker.
Kinesisk interesse
Dette skal igjen inngå i bystyHan drar en anekdote for Frem- rets grannlagspapirer, når “arrangementskomiteen” Futurum, Narvik havn og Narvikgården skal legge
frem sin felles innstilling
om nye havnearealer til
kommunen.
Naturvernforbundets leder i Narvik,
Og til tross for høye
Baard Mikalsen advarer mot en ny
temperaturer og fantas“Northland”-prossess.
tisk utendørs-vær viste en
– Da Northland ble etablert på Faopptelling at 111 mengernes ble jeg tidlig kontaktet av nanesker trosset friluftsliboer som knapt hadde hørt noe, før
vets fristelser.
det var vedtatt at de skulle etableres
– I Bodø arrangerte
der, fortalte han fra talerstolen.
man en lignende konfeKonsekvensen ble konflikt, klager
ranse. Da kom det seks.
til Fylkesmann og en krevende proInkludert tre fra havna,
sess for alle parter.
humret havnedirektør
– Alt fordi prosessen ikke var god
Rune Arnøy fra scenen.
nok i utgangspunkte. Derfor er jeg
Konstituert næringsveldig glad for grepene som nå gjøsjef Terje Stabæk i Nordres, sier Mikalsen.
land Fylkeskommune parerte den kommentaren
slik.
– Akkurat det sier vel
litt om hvor mye vikti-

Naturvernforbundet:
– Glad for invitasjon

BER OM GOD PROSESS: Baard Mikalsen, leder i Naturvernforbundet i
Narvik ber om at prosessen blir god.

KOM111 PERSONER: Riktig nok flest menn og de fleste godt voksne.
men oppmøtet var over all forventning på dialog-konferansen i går.

I Bodø arrangerte man en
lignende konferanse. Da
kom det seks. Inkludert tre
fra havna.
Rune Arnøy, havnedirektør

gere havna er for Narvik enn for
Bodø.

Knallfornøyd
At så mange dukket opp var havnedirektør Rune Arnøy mildt sagt

fornøyd med.
–Over all forventning. og utrolig viktig for dette arbeidet, sier
han.
I sin tale presiserte han også
viktigheten av et prosjekt som

TROR PÅ NARVIK: Prosjek0tleder i Northland

skal legge havne-premissene for
50-100 år fremover i tid.
Han tok også kritikken fra Naturvenforbundet (se egen sak) til
etterretning.
– Da Northland kom måtte ting

Fremover fredag 20. september 2013
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and-sjef kjørte 106 mil på èn dag for å være med

skipe over Narvik

d og mannen som har vært ansvarlig for logistikkarbeidet til gruveselskapet, Willy Sundling, uttrykker stor glede over arbeidet Narvik havn har satt i gang. (Alle foto: Anders Horne)

gjøres utrolig fort i begynnelsen.
Men samtidig var Northland utrolig profesjonelle og etter hvert
fikk vi en veldig god dialog med
de berørte i området, sier han.
Samtidig må han så smått inn-

rømme at prosessen som nå er satt
i gang er gjort litt klok av skade.
Også av oppdrettssaken, hvor
planverket ga Mainstream muligheten til ådrive oppdrett i fjorden.
Men folkeviljen i etterkant har

gjort forsøket på akvakultur-drift
nesten umulig.
– Nå gjør vi ting etter dreieboka. Da er jeg også sikker på at vi
kommer til å lykkes, sier han - og
bruker nettopp Baard Mikalsen og

Naturvernforbundet som et eksempel på det.
– Nå er folk som Baard invitert
inn i prosessen. Da kan han være
med på å utvikle konsepteene han
også, i stedet for å stå på utsiden å

hamre i etterkant, sier havnedirektøren.
PS! En oppsummering av
gruppearbeidet kan du lese om i
morgendagens Fremover.
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■ Tror Naimak utpeker Narvik som logistikk-knutep

Vil legge nyhavna s
I dag legges det
fram en plan som vil
være startskuddet
på utviklingen av
Narvik som en av Europas største havner.
Anders Horne
anders.horne@fremover.no

Svenske, finske, russiske og norske myndigheter har sammen laget en logistikkplan for framtiden,
som skal presenteres av regionveisjef Torbjørn Naimak i Narvik
i dag.
– Vi blir veldig overrasket hvis
ikke Narvik får en veldig sentral
del i denne planen, sier forretningsutvikler i Narvik Havn, Ragnar Krogstad.
Han er også prosjektleder for
utviklingen av en ny havn i Narvik. Torsdag inviterte prosjektet
til dialogkonferanse, hvor 111
samfunnsengasjerte ofotinger
dukket opp.
Disse 111 ble delt opp i grupper, som sammen kom fram til ulike forslag.
Gjennom helgen ble ønskene
fra gruppearbeidene sammenstilt.

Peker seg ut
Mange lokasjoner ble trukket
fram som mulige. Men to alternativer pekte seg ut.
Som såkalt multimodal havn
var Håkvik/Skjomnes den som
desidert flest hadde satt øverst på
ønskelisten. En multimedial havn
er en «flerbrukshavn» hvor blant
annet containertrafikk vil være
sentralt.
Også Ballangsleira og Bjerkvik/Håkvik var ønsket av flere.
Som mineralhavn var det «naboen» som fikk størst tilslutning.
Grindjord, rett nord for Skjomenbrua var alternativet som fikk
størst oppslutning.
Det alternativet med nest størst
oppslutning var Håkvik/Skjomnes.
– Den klare fellesnevneren fra
dette forumet var at man ikke ønsker etableringer i byen, sier Finn
Sneve, driftsleder ved Narvik
Havn.
Framneslia, som trolig vil være
et av de enklere og økonomisk rimeligste prosjektene, fikk knapt
oppslutning i det hele tatt.
– Men vi vil nok se på dette området også i vår innstilling, sier
Krogstad.
Vel vitende om at prisen på et
sør-alternativ kan gjøre det umulig å realisere på kort sikt.
Veien videre
Narvik Havn gjennomfører prosjektet sammen med Narvikgården og Futurum. I denne fasen har
de også leid inn Erling Bortne fra
Norconsult.
– Vi er nå på et mulighetsnivå,
hvor alle forslag skal høres på. Så
starter jobben med å se realismen
i de ulike forslagene, forteller
Ragnar Krogstad.

FAKTA

I går kveld gikk startskuddet
for «The Narvik Conference».
en Barentskonferanse om
transport og vareflyt.
Allerede i dag møtes samferdselsministerne fra Finland, Sverige, Russland og
Norge, og de skal legge fram
en «Barents transportplan».
Gjennom 2012 og 2013 har
transportetater og embetsverk fra de fire landene jobbet fram en transportplan
som blir offentlig
Rundt 200 mennesker deltar
på konferansen, som varer
fram til torsdag.

Etter planen skal en innstilling
til bystyret foreligge i løpet av
vinteren.
– Vi ønsker også med dette å
vise at Narvik er i ferd med å utvikle klargjorte næringsarealer,
sier Krogstad.
Og minner blant annet om hva
som skjedde da Asko valgte Ramfjord utenfor Tromsø for sitt gigantlager. Det fordi de ikke fant
arealer med nok plass i nærheten
av Narvik.

Sammen med dobbeltspor
Prosjektgruppen vil også se på
muligheten til å samkjøre prosessen sammen med arbeidet med et
mulig dobbeltspor på Ofotbanen.
Riktignok har Jernbaneverket
nylig ferdigstilt sin dobbeltsporutredning, uten at det er sett på alternativer med jernbane sør for
Narvik.
Men dobbeltsporet vil uansett
utløse en større konsekvensutredning, en såkalt KVU.
– Vi håper å kunne samordne en
slik KVU om dobbeltspor med en
utredning om ny havn, sier Ragnar Krogstad.
Vil ha arbeidsplasser
Krogstad mener at det står veldig
sentralt i deres jobb å finne steder
hvor det er mulig å kombinere
havnedriften med andre næringsarealer for å legge til rette for arbeidsplasser.
Da trengs arealer i nærheten av
utskipingen. Og aller helst virkelig store arealer.
– Skrekken er vel egentlig at
mineralutskipingen gjennomføres
uten store tilknyttede næringsarealer. Da blir det vanskeligere å
etablere virksomhet i direkte tilknytning til mineral-/malmanleggene, sier Krogstad.
Forslag mineralhavn:
Grindjord 7
Håkvik/Skjomnes 4
Øyjord/Bjerkvik 3
Forslag mineralhavn:
Håkvik/Skjomnes 11
Fornes/Ballangsleira 4
Øyjord/Bjerkvik 4
Til sammen 21 lokasjoner var
nevnt som mulige alternativer.

PEKER MOT SØR: Ragnar Krogstad (til venstre) peker mot sør på kartet. Sammen med Finn Sneve og Erling Bortne
ranse hvor 111 personer var med og utarbeidet et forslag til nye havnefasiliteter i Narvik-regionen.

Narvik Havn: – Vil utrede flere alternativer me
Narvik Havn mener
at alternativene i
Håkvik og på Grindjord er høyst
gjennomførbare.
Anders Horne
andersho@fremover.no

Prosjektleder Ragnar Krogstad
medgir at det vil være et enormt arbeid å sette i gang.

Bare for dobbeltspor mellom
svenskegrensen og Narvik antydet
Jernbaneverket på dialog-møtet
torsdag at en samlet prislapp ville
komme på mellom 10-20 milliarder kroner.
Å forlenge jernbanen flere kilometer vil selvsagt fordyre dette ytterligere.
Samtidig er gruveindustrien en
kapitalsterk næring. Og tiden fra
Northland pekte ut Narvik som utskipingshavn, til man nå har et nytt
anlegg på plass har vært særdeles
kort.

– I forhold til å videreføre toget er
det jo ikke spesielt langt i luftlinje
fra dagens trasé og videre utover,
mener Krogstad.
Grunnforholdene skal ifølge
Krogstad være akseptable. Håkvika er også særdeles langgrunn.
– Vi vil i den neste fasen bruke
fagfolk til å vurdere mulighetene
som ligger i de ulike områdene, sier
Krogstad.

Vil ikke kommentere
Fremover var i går i kontakt med
både representanter fra grunneier-
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punkt for hele Barents-regionen

sør for byen

HØSTSALG

Høst-/ryddesalg vinduer uke 39 og 40

Sjekk våre tilbudspriser
på Norgesvinduet!
Nye, hvite Norgesvinduer
med energiglass m/argon
Verdi 1,2
Tilbudsprisene gjelder kun vinduer vi har på lager.

Bredde x høyde

-50% 60x60 NÅ 2.147,-50% 70x70 NÅ 2.373,-50% 130x100 NÅ 3.412,-45% 140x130 NÅ 4.569,-45% 110x110 NÅ 3.580,-47% 110x120 NÅ 3.680,-45% 130x120 NÅ 4.150,-47% 110x160 NÅ 3.490,-

-50% 60x120 NÅ 2.678,-50% 110x130 NÅ 3.590,-45% 130x130 NÅ 4.363,-45% 100x100 NÅ 3.270,-45% 100x120 NÅ 3.580,-48% 120x120 NÅ 3.780,-45% 140x120 NÅ 4.349,-45% 50x160 NÅ 2.200,-

Fra restebua:

Balkongdører

1 stk FK 90x100
2.040,1 stk NV 180x120 4.008,3 stk FK 110x150 m/sprosser
u/tillegg
3.100,1 stk FK 150x140 3.700,1 stk FK 150x150 3.800,1 stk FK 170x170
4.800,Øvrige størrelser
gode høsttilbud!

2 stk 2-ﬂøyet Balkongdør
150x210, brystning 55

YTTERDØRER

Nå 11.500,1 stk Røros 2-ﬂøyet
Balkongdør
150x200 m/sprosser

Nå 10.000,-

Katie

Berit

(nettopriser)

(nettopriser)

5.400,-

4.980,-

DIPLOMATVINDUER!
Hytte, kjeller, sommerhus, anneks,
garasje: Rimelige vinduer, topphengslet, hvit, U-verdi: 1,7

Partivare så langt lageret rekker

80x80
120x60
100x50
110x50
100x60
110x60
arrangerte han torsdag en dialogkonfe(Foto: Anders Horne)

Nova kjøkken og
Elfa garderobe

ed fagfolk
lagene i Håkvik og med en representant fra Håkvik Velforening.
Ingen av disse ønsker foreløpig å
uttale seg om saken, før planene er
langt mer konkrete.
Fremover er gjort kjent med at
mange innbyggere frykter en «tretrinnsrakett», hvor det først utvikles industriområder, så havn, før toget kommer til slutt.
Dette i frykt for at kun første
trinn realiseres og man blir sittende
med «svarteper» i form av et stort
industriområde.

1.600,1.600,1.400,1.450,1.500,1.550,-

GODE TILBUD

For salget gjelder kun kontantkjøp eller bankkort (ikke kredittkort)
· Vi er behjelpelig med gratis kontrollmål v/bestilling av dører, vinduer eller kjøkken.
· Eget serviceverksted · Fritt tilkjørt i Narvik og omegn.

Velkommen til et av Nord-Norges
største og mest velassorterte lager av dører og vinduer

HÅKVIK-FREMTIDEN: Her er en skisse av Håkvik med en multimodal havn.
Narvik Havn presiserer at dette kun er en skisse som forespeiler en av mulighetene i Håkvik.

Tlf 76 94 23 22

post@fagernestrevare.no

Åpningstider: man-fre 08-16, torsdag 08-18, lørdag stengt

S. THORSTENSEN AS
BYGNINGSARTIKLER - FARGEHANDEL
RØRHANDEL

Tirsdag 24. september 2013 - Uke 39 - Nr 220

- Årgang 111 - Løssalg 25,- - fremover.no

Tlf 76 92 60 80 – 8540 Ballangen

Narvik kan få europeisk
Skal forsvare
knivstikker

SUPERHAVN
Foto: Navn Navnesen

Narvik-advokat Alf M
Solvin skal forsvare
mannen som knivstakk
en 13-åring på skoleveien.
SIDE 14

Ber om VUinnspill

Og den kan havne i naturparadis

SIDE 2 OG 3

LAVE PRISER OG TILBUD ER BILLIGERE!
Tilbudene gjelder ut uke 39

Forbehold om utsolgt/trykkfeil. Kun til private husholdninger.

Brus 1,5 liter

Kremost

Go’Morgen Yoghurt

Regal Mel

Coop. 5 varianter. Pr. ﬂaske.

Tine. 6 varianter. 125 gr. Pr. pk.

Tine. Assortert. 195 gr. Pr. pk.

5 varianter. 1 kg. Pr. pk.

NARVIK
08 – 22 (08 – 20)
Telefon 480 10 230 | Gratis parkering
Coop Kafé er åpen 09 – 19 (09 – 17)

Billig storhandel
+ pant

design: rekylreklame.no

I 2016 fyller Vinterfestuka 60 år. Nå vil jubileumskomiteen vite
hvordan DU vil markere
jubileet. KULTUR SIDE 25

10

10

10

10

Som medlem i Coop
får du kjøpebonus
på alt du handler!

coop.no
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FREMOVER MENER

Merkels
triumf

FORBUNDSKANSLER Angela Merkel vant en overveldende seier med en oppslutning på 41,5 prosent i søndagens valg i Tyskland. Hun fikk riktignok ikke flertall i riksdagen, men kristeligdemokratene kan glede seg over en
framgang på åtte prosentpoeng fra forrige valg og det
beste resultatet på 20 år.
DET NYE ved årets tyske valg er at kristeligdemokratene
må skaffe seg en ny alliert etter at de liberale fridemokratene havnet under sperregrensen. Mye tyder dermed på at
Merkel må fri til sosialdemokratene. Tyskland har også tidligere blitt styrt av en lilla koalisjonsregjering. Men denne
gangen vil et kompromiss nok sitte lengre inne, for sosialdemokratene ble straffet av velgerne forrige gang de var
med i en slik storkoalisjon, under Merkels første periode
fra 2005 til 2009. Sosialdemokratene vil sikkert sette mye
inn på å få finansministerposten.
DET BLIR spennende å se om Angela Merkel sitter fireårsperioden ut. Spørsmålet blir så hvem som eventuelt tar
over dersom hun gir seg på topp. Merkel har i stor grad
ødelagt for dem som har ligget an til å etterfølge henne. I
tillegg er mye av politikken kompromisset bort. Her ligger
det kanskje en åpning for de
tyske sosialdemokratene,
selv om mulighetene i dag
Uten Merkel
synes temmelig små.

«

hadde krisen vært
større

ØKONOMISK ansvarlighet
og stramme budsjetter har
vært Merkels medisin. Den
har virket. Baksiden av medaljen er høy arbeidsledighet og økte forskjeller. Men den
jevne tysker har det bra, spesielt sett i forhold til det som et
tilfelle lenger sør i Europa. Merkel har derfor en høy stjerne
hos det store flertall av tyskerne. Det får ikke hjelpe at hun
står desto svakere i de kriserammede EU-landene. Prisen
på hjemmebane er at det nye eurokritiske Alternativ for
Tyskland har fått vind i seilene, men det er en sjanse Merkel nok er villig til å ta. Spørsmålet er om den tyske forbundskansleren nå tør å gjøre litt mer dristige valg. Eksperimenter blir det uansett ikke.
ANGELA MERKEL er en av få statsledere i euroområdet
som har maktet å beholde jobben gjennom krisen. Tyskland er også det landet som har klart seg best. Det konkurranseutsatte næringslivet i Norge skal være glad for at det
tyske økonomiske lokomotivet i det minste går i krabbegir.
Kristeligdemokratenes seier vil få stor betydning for EUs
utvikling i tiden framover. Nå kan det bli fortgang i arbeidet
med en felles bankunion, og en ny hjelpepakke til Hellas
kan komme på plass.
ANGELA MERKEL gjorde mesterstykket å bli gjenvalgt to
ganger. Jens Stoltenberg klarte det ikke, for i Norge er det
verken krise eller kriseforståelse. Den tyske forbundskanslerens svar på krisen har hele tiden vært at det trengs mer
samarbeid i Europa, ikke mindre. Uten Angela Merkel hadde krisen vært større. Det bør være et tankekors, også i
Norge.
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Hålogalandsbrua, se
og næringsområder
Jeg hadde den glede å
være tilstede ved Narvik Havn, Narvik-gården og Futurums åpne
dialog- konferanse om
Nye Narvik Havn på
Grand torsdag 19. ds.
Havnedirektør Rune Arnøy omtalte innledningsvis den store interesse fra inn- og utland for Narvik
Havn og Ofotbanen. Noe han over
år – og i mange sammenhenger –
fortjenstfullt har gjort, og ikke alltid med den støtte og forståelse fra
«egne» politikere. Men det er en
annen og glemt historie!
Nå er det fremtiden som gjelder,
og det ansvar for fornuftig tilrettelegging som følger med det, noe de
etterfølgende talere i sine innlegg
omtalte. Og uansett hvordan man
enn snur og vender på det er det
Ofotbanen, Narvik Havn og tilgjengelige industriområder som er
nøkkelen til suksess. Og for ordens
skyld – tilgjengelige industriområder behøver ikke være «bare» Narvik! Vi er ferdig med den historien
hvor Narvik ikke evnet å se ut over
kommunegrensen, men bare var
seg selv nok! Men også det er
glemt, og godt er det!

Ofotbanen
Når Ofotbanen i så stor grad omtales som nøkkelen til suksess er det
selvfølgelig unødvendig av meg,
som utgått på dato-politiker, å nevne at det politiske «trøkket» må gå
på Stortinget. Selv jeg ser at det er
ganske unødvendig å nevne i det
hele tatt, men jeg minner om at
samferdselsminister Marit Arnstad
med følge, etter en heftig togtur til
Kiruna, kom
opp med 1,6
milliarder til
Ofotbanen på
«tampen av
valgkampen».
Og etter åtte år
i regjering med
de rød/grønne
må vi selvfølgelig
være
glad for det,
Per Bjerke
men da kan det
være opportunt å spørre
om ikke stortingsvalg bør avholdes
hvert år, som julen er for de store
gaver? Men for å glede mine venner med en annen politisk farge,
nevner jeg at det samme «trøkket»
må resultere i en invitasjon til Erna
og Siv om en togtur, og når de even-

HÅLOGALANDSBRUA: Jeg skulle tro at de som prosjekterte brukonseptet må ha gjort
har for utnyttelse av området innenfor, skriver Per Bjerke.

tuelt blir ferdig med kranglingen
med de andre to? Og da forventer
jeg, og selvfølgelig de impliserte i
Ofotbane-prosjektet at de følger
opp! For Siv og Frp
kan kanskje dette
med bompenger
for en gangs skyld
ha noe fornuftig i
seg, da brukerne i
dette tilfellet forventes å måtte betale for seg etter
bruk. Fornuftig,
spør du meg!
Nåvel!

APROPOS

Hålogalandsbrua
Så til det som egentlig er mitt anliggende; Hålogalandsbrua, seilingshøyde og de store arealer i Rombakken? Av prosjektleder Einar
Karlsens foredrag fremgikk at seilingshøyden på brua er 40 meter og
seilingsbredden 200 meter. Så vet

vi at Northland etter 10 år må
tilbakeføre malmhavnen på Fagernes til Narvik Kommune/Narvik
Havn. Etter logistikksjef Wily
Sundlings fra Northlands meget
interessante foredrag forsto vi at de
store problemer etter etableringen
av selskapet nå var over, og at produksjon, salg av malm og logistikk
snart var på plass på Fagernes. Så
må man ut og finne en ny malmhavn, og da vil jeg tro så nært Ofotbanen som mulig. At både svenske
og finske gruveselskaper følger
nøye med i utviklingen av Ofotbanen er åpenbart, og at andre kommersielle selskaper nå ser nytten av
Ofotbanen, Fagernesterminalen og
Narvik som et uhyre interessant logistikksenter, er åpenbart. Verdt å
nevne i denne forbindelse er de
trengselsår og trøstesløse diskusjoner i fylkestinget hvor Narvik knapt
var verdt å nevne, faktisk i alle
sammenhenger. Men det er også
greit å glemme.

Statsministeren
– uavhengig dagsavis
Sjefredaktør/administrerende direktør: Tone Angell Jensen
Grunnlagt 27. mai 1903. Leses daglig av 30.000 personer.
Fremover arbeider etter
Vær Varsomplakatens
regler for god presseskikk. Den
som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å
ta kontakt med redaksjonen.
Pressens faglige utvalg (PFU) er et

klageorgan oppnevnt av Norsk
Presseforbund.
Adresse: Prinsens gt 1,
pb 48 Sentrum 0101 Oslo.
Tlf 22 41 56 80,
faks 22 41 19 80.

Se Fremovers husspalte med e-postadresser
og telefonnumre bak i avisen.

● Delta i debatten og skriv hva du mener. Send innlegget på e-post til redaksjon@fremover.no
Innlegg må ha fullt navn og kan ha en maksimal lengde på 800 ord/5.000 tegn.
Fremover forbeholder seg retten til å redigere lange innlegg.

seg noen tanker om seilingshøyde på brua, og hvilke begrensninger valgt høyde
(Tegning: Cowi)

Jeg poengterer sterkt at det ikke
er min mening å provosere noe eller
noen med dette innlegget. Jeg forstår selvfølgelig godt at endret seilingshøyde høyere enn 40 meter
koster utrolig mye meter for meter.
Men jeg skulle gjerne hørt eller sett
noen betraktninger om dette i lys
av de behov vi har for næringsområder i Narvik, og hvorvidt Rombakksområdet er vurdert som egnet
for dette.
Mitt kall er kun at spørge!
Per Bjerke, Narvik

Gi Nord-Norge
et svar!
De fire borgerlige partiene har
startet sonderinger med sikte på å
danne en ny regjering og har i den
forbindelse fått innspill om mange
saker fra flere hold. Det er imidlertid en sak som har samlet bredere
støtte enn noen annen sak. Sentrale
representanter for næringsliv, arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig,
har på bred front stått fram med
krav om at en konsekvensutredning
av havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja må inn i den
nye regjeringens politiske plattform.
LO, NHO, Norsk Industri, Rederiforbundet og Norsk Olje og Gass
har alle levert sine krav om konsekvensutredning. 11 av 12 kommuner i Lofoten og Vesterålen, og alle
de tre nordnorske fylkeskommunene har vedtak på at de ønsker konsekvensutredning. Ordførerne i de
største byene i Nord-Norge, Mo i
Rana, Bodø, Narvik, Harstad,
Tromsø,Alta og Senjakommunene
Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg og
Lenvik har gitt en felles uttalelse
om det samme. Krav om konsekvensutredning er også fremmet
fra næringsforeningene i regionene i Harstad, Narvik, Vesterålen i
tillegg til Nordnorsk Petroleumsråd, Lofoten og Vesterålen Petro og
Petro Arctic.
Alle er nå utålmodige og ønsker
en avslutning på en årelang prosess. Siden begynnelsen av 1990tallet har spørsmålet om eventuell
petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja stått på
den politiske dagsorden. Det er
gjennomført kunnskapsinnhenting,
det har vært produsert rapporter, og
ulike institusjoner har fremmet sine
syn.
Rapportene som er produsert så
langt viser at eventuell petroleumsvirksomhet vil skape store positive
ringvirkninger, spesielt for kystsamfunnene mellom Bodø og
Tromsø. Dette underbygges av det
vi har opplevd andre steder langs
kysten hvor det er åpnet for petroleumsvirksomhet. Samtidig skal
viktige hensyn til fiskerinæringen
og miljø ivaretas.
Det eneste som nå mangler er en
helhetlig fremstilling som kan fungere som beslutningsgrunnlag for
Stortinget. Kun en konsekvensutredning vil gi Stortinget et slikt beslutningsgrunnlag. En konsekvensutredning betyr ikke automatisk et
ja til åpning. Men det er viktig at
den nye regjeringen nå sikrer den
nordlige landsdelen det beslut-

Frps innvandringspolitikk:

Mindre frihet på ekteskapsmarkedet
Fremskrittspartiet forsømmer ingen anledning til å minne om at de
vil slippe færre inn i landet og at de
som skal få komme, bør bli som
oss. Men når dette oppfattes som
høyrepopulistisk, blir de snurt. Da
er de ofre. Ofre for misforståelser
basert på det de kaller «tilfeldige og
løsrevne sitater». For eksempel fra
lederen i Oslo Frp, stortingsrepresentant Christan Tybring-Gjedde
eller fra partileder Siv Jensen.
I fjor fikk 34.600 utlendinger
opphold Norge. Av disse var bare
5.200
asylsøkere/flyktninger.
7.300 kom for å ta utdanning. Den
aller største gruppen var familiegjenforening, 12.500. Nær halvparten av disse kom som ektefelle
til en norsk eller nordisk statsborger. Med andre ord, norske menn
(og noen kvinner) finner seg ektefelle i land utenfor Europa. Den

største gruppa kommer fra Filipinene.
Hvis Fremskrittspartiet får bestemme, blir det mye vanskeligere
å få med seg ektefelle hjem til Norge, også for norske menn (og
kvinner). I sitt program for kommende stortingsperiode sier Frp
nemlig at «familiegjenforening
bare bør innvilges hvis paret ikke
har større samlet tilknytning til noe
annet land enn til Norge».
Det betyr også at nordmenn som
f eks reiser til et land utenfor EØSområder, studerer der noen år og
finner seg ektefelle, ikke kan ta
med ektefellen hjem igjen, fordi
deres samlede tilknytning til studielandet vil være større enn til
Norge.
Norske menn som finner kjærligheten i Thailand eller Filipinene, må passe på å forelske seg i en

som er yngre enn seg selv, slik at
den samlede tilknytningen til Norge blir større enn til Thailand eller
Filipinene. Dette er følgende av en
slik bestemmelse Frp har programfestet. Det innskrenker norske
kvinner og menns frihet.
Det betyr også at flyktninger som
kommer hit uten ektefelle og barn,
vanskelig kan få dem hit senere,
fordi den samlede tilknytningen vil
være større til landet vedkommende flyktet fra. Det er ganske
brutalt mot mennesker som må
flykte fra sitt eget land.
Men så langt er altså Frp villig til
å gå for å forhindre at det kommer
fremmede til landet vårt. Samtidig
som partiet hevder de er for større
valgfrihet. Men det gjelder altså
ikke på ekteskapsmarkedet.
Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant for Ap

slik satsning vil også kunne generere 3000 nye arbeidsplasser innen
mekanisk industri.
Beregningene til Kunnskapsinnhentingen gir økt kunnskap om å
velge ut Nord-Norge sine potensielle satsningsområder. Mulighetene for ikke oljerelaterte næringer
står i sterk kontrast til å satse på oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De mest optimistiske anslagene for oljearbeidsplasser er 1100 fra Namsos til Troms.
Eller bare 400 arbeidsplasser utover samme geografiske område,
dersom oljefunnene er små. Det er
en dårlig deal når vi vet hvilke konsekvensene oljevirksomhet i torskens fødestue kan få.
Fisk, reiseliv og fornybar energi
representerer helt andre verdier enn
olje og gass. De er alle næringer
som kan skape vekst og arbeidsplasser i overskuelig fremtid - oljenæringen lever derimot på lånt tid.
Bakteppet for debatten om flere
arbeidsplasser og økt tilflytting til
Nord-Norge burde derfor være de
næringene hvor vi har vårt utgangspunkt. Fisk og reiseliv er pilarer for næringslivet i Nord-Norge
Fremstillingen av oljeboring uten- med stort potensial for videre utfor Lofoten, Vesterålen og Senja vikling. Naturen og fiskeressursene
som eneste alternativ
er forutsetninger for
for å skape vekst og
begge disse næringene,
arbeidsplasser i regimen oljeboring vil sette
onen er pessimistisk
store verdier på spill.
og virkeligfjernt. PåBare i Lofoten, Vesterådrivere for oljeboring
len og Senja er det i dag
kan gjøre oss alle en
over 6500 arbeidsplasstor bjørnetjeneste.
ser innen fiskeri og reiDet er potensial for
seliv. La oss ikke forlangt flere arbeidsspille dem, men skape
plasser innenfor anlangt flere.
dre næringer enn hva
Nå ligger ansvaret for
oljeindustrien kan
å skape ei fremtid for
bringe med seg. BeNord-Norge hos de ikke
regninger for Regje- Vågard Erdahl Nyaas sosialistiske partiene. Vi
ringen i forbindelse
håper Høye og Fremmed Kunnskapsinnhentingen om skrittspartiet ser verdien av å heller
Lofoten – Barentshavet viser få ar- styrke og videreutvikle de allerede
beidsplasser av oljeboring, men etablerte næringene. Dersom Venlangt flere om det satses på de for- stre og Kristelig Folkeparti får
nybare næringer.
gjennomslag for et nei til oljeboNorut Alta har i sine beregninger ring og konsekvensutredning, vil
for Kunnskapsinnhentingen anslått det være et ja til så mye mer.
at det kan bli skapt 9000 nye arbeidsplasser innen fiskeriene frem
Vågard Erdahl Nyaas
mot 2030. Det avhenger likevel av Nestleder i Folkeaksjonen oljefritt
at fiskerinæringen prioriteres. En
Lofoten, Vesterålen og Senja
ningsgrunnlaget som kreves for å
gi svar på om de beskrevne mulighetene for vekst og utvikling kan
realiseres i sameksistens med eksisterende nærings- og samfunnsliv i landsdelen.
Velgerne har gjennom stortingsvalget i høst gitt partiene som sier ja
til konsekvensutredning markant
støtte. I Nordland har velgerne gitt
tillit til 8 av 9 stortingsrepresentanter som ønsker konsekvensutredning. 132 av 169 representanter er
innvalgt på stortinget fra partier
som har landsmøtevedtak på at de
ønsker en konsekvensutredning. Vi
ber derfor innstendig om at dette
spørsmålet ikke forhandles bort
nok en gang, og at den nye regjeringen så raskt som mulig sørger
for at denne saken får en demokratisk avslutning gjennom en stortingsbehandling.
Ørjan Robertsen
direktør
Lofoten og Vesterålen Petro

Fremtid for nord
uten olje

• Varehenger
• Båthenger
• Yrkeshenger
• Skaphenger
• Hestehenger

fra kr 5.995
fra kr 7.495
fra kr 15.495
fra kr 23.995
fra kr 33.995

Priser er veil inkl. mva. Frakt kr 500,- tilkommer på varebåt og yrkeshengere.Hest – Skaphengere er
FOB Gaupen Reg. Omk. Kan tilkomme.
Jobbdirekte AS

ilingshøyde
i Rombaken

Rombakken
I erkjennelsen av Hålogalandsbruas betydning for Narvik og distriktet, savnet jeg noen ord om Rombaksfjorden, og konkret, behov for
næringsområder og utnyttelsen av
området innenfor brua og det potensialet som åpenbart ligger der.
Jeg hadde ikke forventet at Einar
Karlsen i sitt innlegg skulle berøre
dette. Men jeg skulle tro at de som
prosjekterte brukonseptet må ha
gjort seg noen tanker om seilingshøyde på brua, og hvilke begrensninger valgt høyde har for utnyttelse av området innenfor.
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or Nord-Norge?

kan skape nye arbeidsplasser og ny befolkningsvekst, skriver Tor Husjord.
(Illustrasjonsfoto fra Melkøya: Yngve Olsen Sæbbe)

Egen stortingmelding
Politikken ble nedfelt i en egen
stortingsmelding – nr 25 fra 1974.
Dette er senere beskrevet som den
norske petroleumspolitikkens masterplan.
Må forbli i landsdelen
Når vi nå står ved innledningen til
den nordnorske petroleumsalder er
det behov for en ny masterplan
som ivaretar Nord-Norge på en slik
måte at en rimelig andel av den
enorme verdiskpingen som skjer i
Nord forblir i landsdelen. Her må vi
lære av strategene fra 1974. Skal
petroleumsvirksomheten i de nordlige havområdene bli til velsignelse
for Nord-Norge må det bygges opp
et konkurransedyktig næringsliv,
sterke utdanningsmiljøer, spesielt
innenfor maritim- og ingeniørutdanning. Også en god fysisk og sosial infrastruktur.
På Vestlandet tok denne proses-

hvor utgiftene til helse og omsorg
nærmest er i ferd med å vokse ut av
alle proporsjoner er dette alvorlig.Dette må vi ta på alvor og står i
sterk kontrast til regjeringens «Demensplan 2015» hvor det heter at:
kommunene må øke dagaktivitettilbudet. Dette er ikke en løsning på
demenssykdommen, kun et aktivitetstilbud til den som allerede er
rammet.
Demens er den sykdom som
raskt utvikler seg til 100 prosent
uførhet for den som rammes. Det
trengs omfattende og grundig
forskning for å løse demensgåten
og dette er meget resurskrevende.
Et samarbeid mellom det offentlige
og de frivillige organisasjoner må
til om man skal ha noen som helst
forhåpning om å finne en løsning.

Bøssebærere
Vi i Narvik Demensforening vil
være en sentral aktør i TV-aksjonen. I samarbeid med Narvik kom-
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sen i alle fall 20 år, og Vestlandet
hadde et mye bedre utgangspunkt
enn Nord-Norge har i dag. Det er
ikke oljeselskapenes interesser som
skal styre utbyggingstakten i havområdene utenfor Nord-Norge,
men hensynet til de nordnorske behov for å bygge opp bærekraftige
næringsmiljøer som over tid kan
konkurrere både i Barentshavet og i
verden for øvrig.

Ny masterplan
For dette formål bør regjeringen utarbeide en ny masterplan som bygger på lærdommene fra st.meld.nr
25 fra 1974 – Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn.
Tor Husjord,
Maritimt Forum Nord

mune v/varaordfører Trond Millerjord, jobber vi med å skaffe så
mange bøssebærere som mulig. Videre henstiller vi i aksjonskomiteen
til byens mange lag og foreninger
om å formidle informasjon om TVaksjonen og demensproblematikken til sine medlemmer, med oppfordring om å melde seg som bøssebærere. Narvik ble i 2012 landets
nest dårligste kommune og dette
har vi som mål å rette opp ved årets
TV-aksjon.
Ring 02025 og melde deg eller
gå inn på nett på: Blimed.no, der vil
du finne god veiledning for å registrere deg som bøssebærer.
Av erfaring vet vi at givergleden
er god i Narvik og vi håper på en
bred og solidarisk giverglede hos
kommunens innbyggere og næringslivet også denne gang.

Hva er demens?
Demens er fellesbetegnelse for en
gruppe snikende hjernesykdommer

Hurtigruta igjen

galandsbrua og fastsettelsen av seilingshøyden på 40 meter var gjort
Eg konstaterer at blårusspresident noen betraktninger rundt framtidig
Skjeldam no har halde sin første behov for næringsområder i Romlovprisningstale om flyttinga av baken.
Som medarbeider i Statens vegHurtigruta til Tromsø. «En helt
nødvendig flytting fra fra Narvik», vesen har jeg vært på «innsiden» av
påstår han. Samtidig «forstår» han plan- og prosjekteringsarbeidet fra
at flyttinga har skapt en viss oppsikt kommunedelplanarbeidet E6 Nari en liten by som Narvik. Det var då vik-Bjerkvik starta i 2003 og fram
til vedtatte reguleendå bra – ei skikkerings- og byggeplaleg trøyst, ikkje
ner – som prosjektminst for dei som
leder 2006–2010 –
mista jobben eller
og føler meg kallet
no må pendle til
til å svare på spørsTromsø. Eg er immålet. I tillegg vil
ponert!
jeg komme med et
Saka er imidlertid
par personlige beat han ikkje forstår
trakninger da jeg nå
noko som helst, at
er pensjonist og
han har rappa med
kan følge med og
seg noko av arvesynse litt fra «utsigodset i byen, rett
den». Tanker som
nok etter at forsikkert vil være pågjengaren
hans
virket av proseskvitta seg med den
viktigaste delen av Hurtigruteskipet MS Nordlys. sene jeg har hatt
stor glede av å være
dette godset, nemleg lokaltrafikken. For Hurtigruten med på i tiden i Vegvesenet og anhadde ikkje kompetanse til å drive dre statlige etater.
slikt, han måtte ein til Helgeland for
å finne. Skjønt akkurat det skal vel Seilingshøyde
Under kommunedelplanarbeidet
ikkje Skjeldam ha skulda for. Han
ble det foreslått at brua skulle ha
har neppe høyrt om det ein gong.
Men gjort er gjort, for det var seilingshøyde 30 meter. Kystver«helt nødvendig». Mogleg, men ket som forvalter av havne- og farvandsloven påpekte at høyden måtkvifor Skjeldam?
Trass i spørsmål frå fleire i for- te vurderes nærmere da Rombakskant, frå minst to på generalfor- fjorden i den nye «Farledsnormasamlinga, spørsmålet er aldri blitt len» ville bli definert som «bi led»
besvart. Så langt har vi ikkje sett eit og burde ha seilingshøyde på minieinaste dokumentert tal på kvifor mum 40 meter. Kystverket uttalte
det i vår digitale verd er billegare å dog at Narvik kommune burde ha
drifte frå Tromsø enn Narvik, berre en formening om saken og i januar
at det som nemnd var «helt nød- 2005 var det på administrativt plan
et felles møte mellom Vegvesenet,
vendig».
God dag mann Økseskaft, eg Kystverket og Narvik kommune.
meiner Skjeldam. Og dermed sit vi Narvik kommune, som også hadde
med innspill fra Narvik havn, foatt med ei etterkuserte på dagens aktivitet i Romkvart overbevibaken (pukkverket) og at det at en
sande kjensle om
ikke såg for seg båter høyere enn
at motiva var
25 meter. Dog ble det i grunnlaget
heilt andre enn
for vedtatt kommunedelplan uttalt
økonomi, men at
at seilingshøyde 30 - 40 meter skulein er for feig til å
le utredes ved oppstarten av reguleseie sanninga.
ringsplanen. I startfasen av reguleMen kva gjer det
ringsplanen og bruprosjekteringa
så lenge Skarven er open?
Thor Johnsen, 2006/07 var seilingshøyden en
Narvik grunnleggende sak som måtte bestemmes raskt. Etter en kort runde
internt og med Kysverket ble seilingshøyden satt til 40 meter da dette hadde relativt liten kostnadskonI Apropos Fremover tirsd 24. sept sekvens og ikke ville ha avgjørende
har Per Bjerke et velreflektert inn- betydning for plassering av landlegg etter Dialogkonferansen om fester. Etter dette var saken grei og
Nye Narvik Havn. Han avslutter uten merknader fra noe hold.
sitt «Apropos» med et spørsmål om
Sent i bruprosjekteringsfasen var
det under prosjekteringa av Hålo- dog Northland gjennom sin konsulent i Narvik og forhørte seg om
seilingshøyden. Dersom de skulle
satse på ny malmhavn inne Rombaken burde høyden vært 55 meter.
De konstaterte sakens fakta og vilsom fortrinnsvis opptrer i høy al- le ikke gå videre med saken.
der, men som også rammer persoKan her tilføye at ei 15 m høyere
ner helt ned i 40-årsalderen. De- bru ville blitt et annet prosjekt. Med
mens medfører symptomer som å høyne fra 30 til 40 meter hadde vi
hukommelsessvikt,
sviktende fortsatt kontakt med nærmeste
handlingsevne, sviktende språk- fjellknaus på Øyjord. Enda høyere
funksjon, personlighetsendringer hadde vi ikke hatt landkjenning før
og endring av atferd.
langt opp mot Toppåsen. På NarTilstanden fører til redusert evne viksida ville vi nådd land rett opptil å ta omsorg for seg selv. Perso- under Ofotbanen med store ekstra
nen som rammes blir sykere etter- utfordringer og brukabler på oversom tiden går og blir etter hvert mer siden av banen. Northland ville
og mer avhengig av hjelp fra andre. neppe tatt de ekstrakostnadene, ei
Til slutt 100 prosent omsorgstreng- heller de som i framtida skal pasende. Hos noen går forverringen sere bomstasjonene.
fort (2–3 år), hos andre langsomt
(8–10 år) og hos noen enda lang- Samfunnsutvikling
sommere.
Med det valget som nå engang er
Demens får også store konse- gjort vil Rombaksfjorden bli fri for
kvenser for pårørende til den som de store utbygginger. Mange på
rammes. Også på dette feltet job- Strømsnes, Bakkejord, Hergodt og
ber Narvik Demensforening for å Nygård er sikkert fornøyd med det.
skape en bedre hverdag både for
Når brua er på plass ligger Romden syke og deres pårørende.
baken der med et nytt fysisk «hinFred Westerberg, Narvik der» som gjør at den videre hav(Demenskontakt i Nordland) neutviklinga i Narvik må se sørover

Seilingshøyde

med et sideblikk til Bjerkvik/Herjangen. Rombaksbotn kan få ligge i
fred og ro med sine over 100 år
gamle minner fra rallartiden. De
fredelige småsamfunn ved Robaksfjorden har nå selv bedre muligheter til å påvirke sin egen framtid
uten de store drastiske inngrep.
Denne saken er et enkelt eksempel på at samfunnsutviklingen påvirkes av de valg som blir gjort – og
bra er det – hvordan skulle vi ellers
komme videre? Både byråkrater og
politikere gjør i hver sine roller valg
som har konsekvenser for framtida. Det er vel nettopp det vi er til
for. Så får vi håpe at valgene er til
gode for våre etterkommere.
Med de store havneutbygginger
som kan komme til Ofotfjorden og
Narvik kan det kanskje være naturlig å se i sørlig retning. Nærings og
samfunnsutviklingen sørover har
etter mine observasjoner vært lite
fokus på de vel 40 år jeg har bodd i
Narvik. I alle fall er det flott at alle
positive krefter i Narvik nå løfter
blikket og inviterer til å se inn i
framtida og ikke springe planløst
etter hver aktør som måtte dukke
opp i byen.
Ingvar Øvereng,
Ankenes

Ambulansehelikopterberedskap
betydelig forbedring
Jeg er svært godt fornøyd med styret i Helse Nord sin beslutning !
Som leder i Sør-Troms Regionråd og ordfører i Salangen, er
undertegnede svært godt fornøyd
med at styret i Helse Nord onsdag
25 september besluttet at det skal
etableres en base for ambulansehelikopter på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Dette betyr en betydelig forbedring av ambulansehelikopterberedskapen for 120.000
mennesker i Midtre Hålogaland.
Sør-Troms Regionråd har siden
2010 jobbet aktivt og målbevisst
for å få gjennomslag for etablering
av en ambulansehelikopterbase på
Evenes. Dette slik at befolkningen i
Sør-Troms, deler av Midt-Troms,
Ofoten, Vesterålen og Lofoten
skulle få en akseptabel helikopterdekning på linje med de fleste andre områdene i landet.
I dag er det lokalisert ambulansehelikopter i Bodø og Tromsø.
Innenfor en 20 minnuters flytid fra
disse er altså 120.000 mennesker
utenfor akseptabel dekning. Med
lokalisering av et nytt ambulansehelikopter på Evenes vil man både
få en helt annen dekning og man reduserer faren for at helikopter er ute
i annet oppdrag, når behovet er der.
Regionrådet legger til grunn at
man nå klarer å få på plass ambulansehelikopterbasen på Evenes
innen utgangen av 2014 og vil følge
saken videre med det utgangspunkt.
Ivar B
Prestbakmo
Leder SørTroms Regionråd
og ordfører
salangen Kommune
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Finnenes raske

UTSIKT: Den finske statssekretæren Harri Pursainen brukte fotoapparatet flittig under visningsturen på Ofotbanen. Men han vil ikke love en finsk invasjon på banestrekningen - foreløpig.

Her fotograferer
den finske statssekretæren Harri Pursainen utsikten fra
Ofotbanen. En utsikt som kan bli
«finsk» om noen år.
Anders Horne
andersho@fremover.no

Det spår Torbjørn Naimak, som
de siste to årene har jobbet som
prosjektleder for Barents transport Plan. Og således vet det mes-

te om transport-utfordringene
som råder i nord.

Sprengt - uansett
En av de største flaskehalsene
møtte samferdselministere fra
Norge, Sverige, Finland og Russland. Gjengen var med Ofotbanen
fra Narvik og opp til Bjørnfjell –
inkludert en rast på Katterat. Her
fikk de en innføring i Ofotbanens
utfordringer.
Selv med den planlagte utbyggingen til 1,6 milliard vil det i
følge Jernbaneverkets «medium-prognose» være sprengt
på kapaistet i 2020. I det fjerne
finnes kun en mulig løsning – ett

fullverdig dobbeltspor mellom
Narvik og Kiruna.
Ikke minst hvis finnene ender opp
i Narvik.
I Finland er det i hovedsak to
områder hvor det drives mineralutvinning. I området nord-vest i
Finland vil det kunne være mulig
å føre malmen til Narvik, hvis
svenskene bygger ut bane mellom
Kaunisvaara til Pitkäjärvi, sier
Torbjørn Naimak.

70 millioner tonn
- Her kjører i dag Northland gigantiske lastebiler, mens de venter og håper på en togbygging i
regi av myndighetene. Planleg-

gingen er allerede godt i gang.
- De største optimistene har anslått at 70 millioner årlige tonn.
Men verken Naimak eller den finske statsekretæren Pursainen tror at
alt dette havner i Narvik.
- Foreløpig klarer vi oss godt
med de finske havnene – og kan
skipe ut over Bottenviken, sier
Raisanen til Fremover – og forklarer at nettopp dette er konkusjonen i en nylig utarbeidet rapport.
Samtidig erkjenner han at produksjonen kan bli mye, mye større enn
i dag.
- Og da holder vi øynene våre åpne
for slike løsninger. Men det krever

store investeringer, sier han.
Naimak mener at både Narvik
og Kirkenes vil være naturlige havner å se mot.

Enklere å se mot Narvik
- Kirkenes ligger jo midt i smørøyet, men det er ingen bane fra Finland dit og det vil kreve enorme investeringer. Men for områdene
nord for Rovaniemi vil det være naturlig å se den veien. På kort sikt er
det mye enklere for finnen å se mot
Narvik, sier han.
Botteviken har store begrensninger.
- Der har du isproblematikken.
Det finnes isbrytere, men det er et

Fremover onsdag 25. september 2013
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(Foto: Anders Horne)

fordyrende ledd. Det er også det
nye svoveldirektivet. Man kan
riktignok seile svovelfritt, men
også dette er per i dag en dyrere
løsning, sier Naimak.

heter i forhold til bygging og utvikling av veien mellom St. Petersburg og Murmansk. Og i dag
bygges det i godt tempo også
norsk side, sier han.

Viktig å ha russerne her
Han tror også at besøket av den
russiske delegasjonen var viktig. I
30 år har man fra Narvik jobbet
mot den såkalte NEW-korridoren,
hvor det langsiktige målet har
vært å skape varetransport
mellom Narvik og Kina.
- Å invitere russerne hit for å
snakke direkte vet vi at gir resultater. De siste årene har det nært
jobbet tett med russiske myndig-

To store utfordringer
I tillegg til det faktum at dobbeltspor verken er ferdig planlagt og
langt mindre vedtatt og finansiert,
ser Naimak to store utfordringer
for Narvik som logisitkk-knutepunkt.
■Manglende klargjorte næringsarealer.
■Ulik sporbredde i Norge/Sverige og i Finland/Russland.
- Omlastingen i Haparanda er

krevende og det er et fordyrende
ledd, sier Naimak.
Han utfordrer også Narvik til
å tenke større enn bare ny havenelokalisering når freemtiden
nå meisles ut.
- Hålogalandsbrua åpner jo
for store muligheter. Det er viktig nå at Narvik setter disse prosessene inn i både lokalt, regionalt og nasjonal kontekst, sier
Naimak.

36 - 42

899,-

Hver gang du kjøper et par
barnesko hos Skoringen i
Narvik går kr 5,- til RCF.
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GOD DAG: Banesjef Thor Brækkan kunne fornøyd fastslå at ekspertgruppen vurderer Ofotbanen som særdeles viktig for Barents-trafikken.

– Om 20 år er det
dobbeltspor på
Ofotbanen, den fantastiske Hålogalandsbrua er allerede blitt 15 år gammel, og både E6 og
E10 er kraftig oppgradert.
Fritz Hansen
fritzha@fremover.no

Det samferdselsminister Arnstads
som kommer med denne «spådommen» overfor Fremover om
Narvik anno 2034.

Applauderte planen
Hun trekker også fram en jernbanekorridor fra Narvik, via Luleå
til Finland, noe som også vil prege
transportbildet få år fram i tiden.
I går fikk hun overlevert historiens første forslag til transportplan for Barentsregionen,
en plan som en ekspertgruppe
fra Norge, Sverige, Finland og
Russland står bak, og som omfatter trafikk både på vei, bane,
sjø og i luften.
Offisielle representanter fra alle
de fire landene, ga klart uttrykk
for at de applauderte planen, og
mener den må ligge i bunnen for
den framtidige samferdselspolitikken.
De fire transportministerne uttaler i en felles erklæring at de ønsker å samarbeide om et bedre
transportsystem i nord, og at Barentssamarbeidet er en unik arena
for utviklingen av denne viktige
regionen.
Viktigst
Og Narvik, med jernbane og med
isfri malm- og godshavn, har fått
en svært sentral plass i transportplanen.
Regionveisjef Torbjørn Naimak, som har ledet arbeidet, utpekte Narvik, Murmansk og Kirkenes, som de viktigste havnene i
regionen i framtiden, da han presenterte planforslaget i går.
Men Naimak fulgte samtidig
opp med en utfordring til havnedirektør Rune Arnøy:
– Havnen i Narvik må styrkes
betydelig dersom den skal kunne ta imot den trafikken som vi

Blir knutepunkt i
nord
ser for oss i framtiden.
Foruten ministerne som befant seg i salen, var transportnæringen, gruveindustrien, lokale og regionale politikere
tungt representert.

Store rikdommer
Blant dem fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo.
– Jeg er veldig glad for at de endelig har tatt Ofotbanen på alvor i
denne planen, og at de har gjort en
god jobb for å få vist fram betydningen av god kommunikasjon i
denne delen av verden – og der
Nordland og Narvik er en del av
den, sier hun.
Bjørkmo viser til de enorme
verdiene som regionen besitter i
form av naturressurser, det være
seg fisk, petroleumsreserver eller
mineraler.
– Kommunikasjoner må være
til stede for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskapninger,
mener hun.
Bjørkmo sier seg enig i at det er
litt rart at det har tatt så lang tid
for å gjøre Ofotbanens store betydning kjent, men legger til:
– Det viser bare at vi må være
tålmodig, stå på og aldri gi opp.
Tenker nytt
Ordfører Tore Nysæter og havnedirektør Rune Arnøy jublet om
kapp i går, og fastslo at alle pilene
– bokstavelig talt – pekte mot Narvik.
Men førstnevnte er ikke fornøyd, og mener Narvik har vært
for dårlig til å fortelle om sine fortrinn, og tror det er forklaringen
når det først nå ser ut til å løsne
for Narvik som transportknutepunkt.
Samferdselsminister Marit
Arnstad tror på sin side at Narvik har «lidd» under den tradisjonelle måten å se transporten
på; mellom nord og sør.
– Denne ekspertgruppen setter søkelys på transporten øst –
vest, og det liker jeg.

PLANEN KLAR: Samferdselsmninister Marit Arnstad fikk overlevert forslag til transportplan for Barentsregionen av Torbjørn Naimak i går. Hun tror det som er skissert i planen vil få stor betydning for Narvik som utpekes
som en av de viktigste trafikknutepunktene i regionen.
(Foto: Fritz Hansen)
– For det gir grunnlag for videre
vurderinger – i alle fire landene,
sier hun.

– Planen viser at summen av alt
som finnes i regionen er veldig
stor – men den viser også at det er

rett å tenke store tanker.

Fremover onsdag 25. september 2013
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for Narvik
STENGT: Reisende hevder utenlandske fiskesmuglere venter til etter
stengetid for tollstasjonen på Bjørnfjell før de kjører inn i Sverige.

- Fiskesmuglerne
venter til stengetid
Kritisk til at tollstasjonen på
Bjørnfjell stenger klokka 23.00
hver dag.
Geir Tårnesvik
redaksjon@fremover.no

Morten Rydland Høyning
redaksjon@fremover.no
- Det er fortvilet å tenke på at enkelte fisketurister spekulerer i at tollstasjonen på Bjørnefjell stenger
klokka 23.00 hver dag, sier Ivar
Enoksen fra Flakstadvåg på Senja
til Nordlys.
- Jeg, og mange med meg, har
gang på gang opplevd at tyskere og
andre venter til det blir sen kveld
før de kjører - med bilene fulle av
fisk. Jeg kan ikke forstå hvorfor tollerne stenger før midnatt og går
hjem, utdyper han.

Komedie
- Dette er som en komedie, og
minner meg om da vi som barn lekte politi og røver og mor ropte at leken var over og alle måtte inn.
- Slik er det ikke i virkeligheten,
sier han.
Kontorsjef Rolf Berget ved Narvik/Bjørnefjell tollsted innser at
mye fisk unnslipper tollerne.
- Stemmer det at dere stenger
tollstasjonen klokka 23.00 hver

dag?
- Det er riktig, men ingen kan føle
seg trygge på at vi likevel ikke dukker opp. Vårt mål er å være uforutsigbar og slå til når folk minst venter det, sier Berget til Nordlys.
Han påpeker at åpningstidene
ikke er synonym med kontrolltidene.
- Vi har en kontrollgruppe som
jobber uavhengig av åpningstidene, sier han og legger til:
- Vi prøver å gjøre en så god jobb
som mulig innenfor de ressursene
vi har.

Ny rekord
Han forteller at tollstedet så langt i
år har satt rekord i beslag av fiskefilet.
- Vi har stoppet 2.146 kilo fordelt på 17 beslag. Det er dobbelt så
mye som i hele fjor. Dette forteller
meg at vi gjør en bra jobb.
Ivar Enoksen er ikke fornøyd.
- Jeg er sikker på at det forsvinner
usannsynlig mye smuglerfisk over
grensa. De fyller fryseboksene sine
og sniker seg over grensa. Det er
ekkelt å se på.
Kontorsjef Rolf Berget opplyser
at ekspedisjonstiden på Bjørnefjell
er utvidet til klokka 02.00 i perioden januar til april.

Utøya er teknisk konkurs

SPENT: Ordfører
Tore Nysæter
fulgte spent
med under
framleggingen –
og fant mye å
glede seg over i
planforslaget.

AUFs leir- og kurssted på Utøya i
Tyrifjorden i Buskerud er teknisk
konkurs.
Driftsselskapet Utøya AS har levert
regnskapstall for 2012. Tallene viser at selskapet har en negativ egenkapital på 939.000 kroner, melder
NA24.
Fram til terrorangrepet 22. juli
2011 var Utøya mest kjent for
AUFs årlige sommerleir. Øya ble
gitt i gave til ungdomsorganisasjonen på begynnelsen av 50-tallet.
Så langt har AUF garantert for
alle økonomiske forpliktelser fram

til 1. januar 2014.
- Utøya AS har av naturlige årsaker ikke hatt nevneverdige inntekter i 2012. Det har likevel påløpt
faste kostnader blant annet til lønn,
forsikringer, strøm og revisjon.
Som eneste eier av driftsselskapet
og eiendommen, garanterer AUF
for disse forpliktelsene fram til 1.
januar. Vi er i disse dager i prosess
med å etablere en mer varig løsning. Dette er helt udramatisk, sier
styreleder Jan Christian Vestre i
Utøya AS.

Vedlegg 6 - Dialogkonferansens metodikk
Prosessen som er blitt brukt som grunnlag for øvelsen i dialogkonferansen er delt i ulike faser
som anvist i figuren under. Det er viktig å presisere at i arbeidet med dialogkonferansen har det
vært naturlig å stoppe opp på idebehandling, og at i dette tilfellet vil være en kvalitativ dataanalyse av de data som er kommet under konferansen.

Figur 1 Overordnet metodikk brukt i design og gjennomføring av dialogkonferansen
De ulike fasene er beskrevet kort i dette vedlegget mens resultatene fra arbeidet er presentert i
de etterfølgende kapitlene.
Fokus: man starter med å definere arbeidets omfang og spesifikke målsetting. Dette blir
sammenfattet i et såkalt «fokus-spørsmål» som blir brukt som input i idegenereringsfasen.
Idegenerering: denne fasen er viet til kreativt arbeid; man utfordrer bevisst alle antagelser og de
etablerte «sannheter» i håp om å produsere mange innovative ideer. Det åpnes for bred
deltagelse og alle innspill er velkomne. Det legges vekt på at alle stemmer skal bli hørt.
Ideinnsamling og -behandling: denne fasen blir brukt til å se nærmere på resultatene fra
idegenereringen og for å bearbeide de ideene som er blitt registrert på en feilaktig eller utydelig
måte, slik at de blir forståelige nok til å bli evaluert. I denne fasen kan noen ideer bli slått
sammen til nye kompositt-ideer, slik at det er den nye kompositt-ide som sendes til evaluering.
Idevurdering: i denne fasen alle ideer blir evaluert utfra et sett med kriterier som er definert av
initiativtagerne i samråd med andre nøkkelpersoner. I denne dialogkonferansen er det ikke blitt
gjennomført en vurdering av ulike alternativer mot hverandre. Grunnen til det er at konferansen
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har vært en måte å belyse mange ulike standpunkter som skal tas i betraktning i det videre
planarbeidet.
Valg: i denne fasen blir det gjort et valg om ideene/forslagene fra dialogkonferansen skal tas inn
som forutsetning for det videre arbeidet (kommunedelplanen).
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