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SAMMENDRAG
Narvik Havn KF har, med bakgrunn i BYST 057/14 og etterfølgende avklaringer
med rådmann, fått ansvar for å ivareta overordnet planlegging av
infrastrukturtiltak og overordnede fysiske tiltak for aktuelle lokasjoner. Disse skal
gjennomføres på et detaljeringsnivå som vil tilfredsstille krav til nøyaktighet for
innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).
Det foreligger seks prioriterte lokasjoner som grunnlag for et videre arbeid. Å
utarbeide infrastrukturelementer, overordnede fysiske tiltak og trasevalg opp
mot disse seks lokasjonene, uten at det først foretas vurderinger av
lokasjonene, medfører høyt ressursbruk. Det er derfor foretatt vurderinger med
utgangspunkt i overordnede kriterier knyttet opp mot ulike arealinteresser,
infrastruktur og utviklingsmuligheter. Vurderinger er gjort ut fra kunnskapsnivået
vi har i dag.
På bakgrunn av overordnede vurderinger foreslås følgende lokasjoner å inngå i
et videre arbeid med helhetlige løsninger og utarbeidelse av konsepter for Nye
Narvik Havn:
•

Grindjord

•

Håkvik/Skjomnes

•

Narvikterminalen

•

Grunstadvika

Følgende lokasjoner foreslås å inngå i et arbeid med å tilrettelegge for annen
type næringsareal/andre formål:
•

Djupvik

•

Strekningen Øyjord/Bjerkvik

Et videre arbeid innebærer at det vil bli foreslått ulike alternative
infrastrukturelementer, traseer og overordnede fysiske tiltak opp mot
lokasjonene. Om det blir lagt føringer fra Samferdselsdepartementet i
forbindelse med Konseptvalgutredning (KVU), eller det er andre grunner som
tilser det, kan det ved behov iverksettes tilsvarende arbeidet med
infrastrukturelementer på andre lokasjoner.
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1

INNLEDNING
Utvikling av Narvik Havn sett i et 50-100 års perspektiv er initiert av Narvik Havn KF.
Narvik kommune, Narvik Havn KF og Narvikgården AS, utviklingsselskapet Futurum AS har i 1,5 år
i samarbeid med de statlige etatene Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket søkt å
klarlegge rammene for Nye Narvik Havn.
Nye Narvik Havn er et resultat av næringslivets behov i Sverige og Finland for utskiping av malm,
stor økning av godstrafikk på Ofotbanen, Jernbaneverkets omfattende utbygging av krysningsspor,
bygging av Hålogalandsbrua samt bygging av ny E6 forbi Narvik sentrum. Dette genererer i sum
behov for en helhetlig og fremtidsrettet tilrettelegging av terminalløsninger i Narvikregionen.
I tilknytning til Felles Barents Transport Plan har regionveisjefen i Nord-Norge, Torbjørn Naimak,
fremhevet nødvendigheten av at aktører i Nord tar mål av seg å fylle rollen som et sentralt
1
knutepunkt i Nordkalotten/Barents . Regionveisjefen sin oppfordring samsvarer med
Narvikregionen sine planer og strategier. Narvik Havn KF har tatt utfordringen og gjennomfører nå,
med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger og infrastrukturinvesteringer, gode prosesser basert
på brei medvirkning og involvering.
I ulike møter mellom næringslivet, statlige og kommunale etater samt i åpne dialogkonferanser
med totalt 200 deltakere, er det gjennomført et omfattende arbeid med å bidra til løsninger til en
samordnet terminalløsning for mineraler og gods (containere).

1.1

VEDTAK OG ARBEIDSFORDELING
Bystyret har valgt å gå videre med:
Å lokalisere «Ny Narvik Havn» for å gagne regionen og samfunnet mest, og tilby den beste
utskipningshavn på Nordkalotten/Barentsregionen.
Der aktuelle lokasjoner er rangert slik:

1

Eksempelvis Næringsrapport nr 5 2013 – «Norge mangler en Barents havn»
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På bakgrunn av oppsummeringen av dialogkonferanse 2 har Narvik Bystyre i møte 19. juni 2014,
under sak nr. 057/14 fattet følgende
Vedtak:
1. Bystyret tar til etterretning resultatet av dialogkonferanse 2 vedrørende utvikling av Ny
Narvik Havn og forutsetter at resultatet legges til grunn for det videre planarbeid.
Samarbeidet mellom Narvik Havn KF, Narvikgården AS og Futurum AS videreføres.
2. Bystyret ber Rådmannen igangsette planprosess ved å rullere kommuneplanens arealdel.
Områder som inngår i kommunedelplan for Bjerkvik, vedtatt den 20.06.13, sak 056/13 inngår
ikke i rulleringen av kommuneplanens arealdel.
3. For å sikre ivaretakelse av krav til plannøyaktighet i forbindelse med innspill i forbindelse
med revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2027 ber Bystyret Narvik Havn KF
inngå avtale med Narvik kommune om utarbeidelse av områderegulering for området Håkvik
– Grindjord. Denne planprosessen må gå parallelt med overordnet planlegging. Det er en
forutsetning for gjennomføring av dette planarbeidet at dette fullfinansieres av Narvik Havn
KF.
4. Bystyret ber Rådmannen gå i forhandlinger med Narvik Havn KF vedrørende fordeling av
finansiering av planarbeidet. Bystyret forutsetter at Narvik Havn KF dekker en andel av
arbeidet. Rådmannen får delegert myndighet til å inngå en slik avtale. Bystyret ber
Rådmannen søkte statlige og fylkeskommunale midler til planarbeidet. Det forutsettes at en
del av planarbeidet gjøres med eksternt innkjøp. Innkjøp av tjenester til planprosessen og
planarbeidet gjøres i henhold til gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser.
5. Bystyret ber Rådmannen snarest mulig legge frem planprogram for kommuneplanens
arealdel for bystyret hvor fokusområder og avgrensninger er tydelig beskrevet. Fremdriften i
planprosessen koordineres i forhold til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2018-2027.
Innspill til NTP må foreligge innen årsskiftet 2015/16.
6. Komite for plan og næring settes som styringsgruppe for planprosessen inntil planprogram
er endelig fastsatt av bystyret.
7. Bystyret ber Rådmannen anmode Samferdselsdepartementet om snarest å bestille
konseptvalgutredning for havnestruktur i Narvikområdet.
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Med bakgrunn i Bystyrets vedtak og etterfølgende avklaringer med rådmann har Narvik kommune
igangsatt arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. I arbeidsfordelingen mellom Narvik
Kommune og Narvik Havn KF er Narvik Havn KF bedt om å gjennomføre overordnet planlegging
av infrastruktur og overordnede tiltak.
.. Det forutsettes nødvendig plannøyaktighet for de områder som vil inngå i innspill til NTP
.. Narvik Havn KF har ansvar for planlegging av infrastrukturtiltakene

1.2

OVERORDNET FREMDRIFTSPLAN
Med utgangspunkt i Bystyrets vedtak, er det utarbeidet en overordnet fremdriftsplan

Figur 1: Overordnet fremdriftsplan Nye Narvik Havn
For å oppnå ønsket resultat og fremdrift i henhold til Bystyrets vedtak, må partene samarbeider slik
at oppgavene som er fordelt mellom Narvik kommune og Narvik Havn KF kan arbeides frem på en
best mulig måte innenfor angitte rammer. Dette innebærer at:


Narvik kommune ivaretar alt ansvar for framdrift og innhold i de vedtatte planprosesser for
revidering av kommuneplan med tilhørende innspill til revisjon av Nasjonal Transportplan
(NTP).



Narvik Havn KF skal ivareta ansvaret for overordnet planlegging av infrastrukturtiltak og
overordnede fysiske tiltak som vil følge av de løsningene for utvikling av Nye Narvik Havn
som ligger til grunn for de videre arbeider. Disse skal gjennomføres på et detaljeringsnivå
som vil tilfredsstille krav til nøyaktighet for innspill til NTP.
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1.3

PROBLEMSTILLINGER
Med utgangspunkt i de seks lokasjonene, finnes det løsninger nord, sør og i sentrum av byen, i
tillegg til dagens alternativ (O-løsningen). Løsningene gir ulike effekter, tilfredsstiller krav ulikt og
innebærer ulike arealstrategier.
Å utarbeide ulike infrastrukturelementer, overordnede fysiske tiltak og trasevalg opp mot seks
forskjellige lokasjoner, uten at det foretas en overordnet vurdering av lokasjonene, anses som
krevende og lite hensiktsmessig.
En overordnet vurdering av de prioriterte lokasjonene vil gi et grunnlag for å si noe om hvilke
lokasjoner som bør inngå i det videre arbeidet med å definere helhetlige løsninger og gode
konsepter.


Finnes det lokasjoner som er mer aktuelle enn andre i arbeidet med å finne helhetlige
løsninger og konsepter?



Hvilke kriterier skal brukes for å si noe om lokasjonene er godt egnet til det formålet de er
foreslått til (mineralhavn og/eller containerhavn).



I et videre arbeid, hvordan skal det arbeides med kriterier og krav slik at en finner frem til
de beste løsningene?

Følgende fremdrift foreslås:

1.4



Resultater i denne rapporten «Overordnet vurdering av prioriterte lokasjoners egnethet»
danner grunnlaget for saksfremlegg til Narvik Bystyret (fremmes for styringsgruppen – Plan
og Næring)



Bystyret velger lokasjoner som skal være med i det videre arbeidet

HELHETLIGE LØSNINGER
Et videre arbeid er å finne gode helhetlige løsninger for Nye Narvik Havn som senere kan utvikles
2
til konsepter . For å finne gode helhetlige løsninger gjøres overordnet vurdering av de prioriterte
lokasjonene ut fra kriterier som understøtter lokale/regionale strategier og løsningsprinsipper,
illustrert i figuren under.

2

En viktig del av arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) er arbeidet med å utarbeide konsepter.
Konsepter kan defineres som prinsippløsninger som ivaretar et sett av definerte behov og overordnede
prioriteringer. KVU og ekstern kvalitetssikring (KS1) skal som hovedregel gjennomføres for
samferdselsprosjekt med antatt kostnad over 750 mill. kr. Dette kan eksempelvis være strekninger,
transportsystem og knutepunkter/terminaler. Den eksterne kvalitetssikring av KVU, KS 1, stammer tilbake fra
2005 og er omtalt i St.prop. 2004-05. Hensikten er å sikre at konseptvalg i store statlige prosjekter gis reell
politisk styring. Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for KS 1 og
dokumentene i tilknytning til dette kalles konseptvalgutredning. Det er Samferdselsdepartementet (SD) som
beslutter om det skal gjennomføres en KVU og KS1-prosess ved bestilling av KVU. Typisk vil mottaker av
bestillingen være relevant transportetat (eksempelvis Jernbaneverket) i samarbeid med øvrige
transportetater. Konseptutviklingen avsluttes med en utredning av konseptvalg og det er denne som
kvalitetssikres ved KS1. Prosessen Nye Narvik Havn gjennomføres på en slik måte at resultater og
dokumentasjon kan gjenbrukes i en eventuell KVU utredning og lignende utredninger.
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Figur 2: Arbeidsprosess helhetlige løsninger og konsept

Overordnede kjennetegn på en helhetlig løsning er at:


Helhetlige løsninger må se på lokasjonene/arealene opp mot fremtidige
kapasitetsutfordringer på en slik måte at aktuelle løsninger ikke virker begrensende for
utviklingspotensialer i Narvikregionen og skaper usikkerhet rundt fremtidig verdiskaping.
Utgangspunktet for aktuelle løsninger og et videre arbeid er prosessen Nye Narvik Havn.



Helhetlige løsninger innebærer også at utbygging av havner og arealer må ses i
sammenheng med kapasitet og fremkommelighet på veier og jernbane. Tiltak for å
tilrettelegge og øke kapasitet på areal og havnesiden (eksempelvis utskipningsanlegg for
malm, terminalanlegg, lageranlegg) må harmonere med de muligheter som er realiserbare
i logistikkjeder slik at ikke kritiske kapasiteter flyttes fra et sted til et annet.



Helhetlige løsninger innebærer at aktuelle lokasjonene kan utvikle seg i en retning som er
ønsket. Dette innebærer blant annet at lokasjonen utvikler og styrker seg som knutepunkt
med de funksjonene og transportkombinasjonene dette innebærer (sjø, jernbane, veg). En
helhetlig løsning innebærer at lokasjonen(e) kan utvikle og styrke sin knutepunktfunksjon
og på den måte bidra til mer bærekraftige og konkurransedyktige løsninger.

Definering av kriterier er nødvendig for å gi begrepet helhetlige løsninger og konsepter et innhold
som grunnlag for å kunne foreta valg.


Kriteriene som behandles først bør være på makronivå – godt nok for å ivareta
perspektiver relatert til byutvikling og strategiske valg
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Kriteriene bør kunne utvikles i delkriterier på en slik måte at de fungerer som et grunnlag
for valg av løsning, godt nok som grunnlag inn i en konseptvalgutredning (KVU) og
gjenstand for kvalitetssikring (KS 1). Det tas utgangspunkt i den kunnskapen vi har i dag
før det igangsettes nye utredninger.



Kriteriene bør kunne utvikles i form av delkriterier/tema på en slik måte at de tilfredsstiller
statlige fagetaters (Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) behov for
avklaringer og på samme tid være en naturlig del av planprosessen (konsekvenser og
utredninger i tilknytning til dette). Hensikten er å få størst mulig gjenbruk av kunnskap og
dokumentasjon.



Viktige kriterier som gir tidlig svar på om den foreslåtte lokasjonen er egnet til det formålet
er tiltenkt, må prioriteres først (grovsortering av alternativene).
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2
2.1

LOKALISERINGSKRITERIER OG KRAV
HAVNEUTVIKLING
Ei havn har mange funksjoner og dekker mange typer næringer som illustrert i figuren under

Havn og havneutvikling er viktig fordi en havn:


Er bindeleddet mellom land og et viktig næringsknutepunkt



Er møteplass for flere sammenkoblede aktiviteter og kompetanser



Tiltrekker seg investeringer og økonomisk aktivitet

Havna er et bindeledd mellom ulike markeder der mineraler, fisk og annet gods transporteres
mellom Nordkalotten/Barents/Nord-Norge til markeder over hele verden og de omliggende
områdene.


Havna gir sysselsetting, inntekt og verdiskapning



Havna danner grunnlaget for utvikling av infrastruktur

Havna har en sentral rolle i samfunnsutviklingen som helhet fordi:
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2.2



Den er sentral i byutvikling.



Den er sentral for regionale utviklingen. Utbygging av infrastruktur, boliger og offentlige
tiltak/institusjoner påvirkes i stor grad av havneområdets beliggenhet og aktivitet.

UTVIKLINGSTREKK
I Europa og ellers foregår det en integrasjon og konsolidering mellom ulike logistikkaktører. Båtene
blir større og mer spesialiserte og det er et økende behov for skipslastekapasiteter.
Knutepunktenes rolle endres fra å være rene omlastingspunkt til å være drivere for
næringsutvikling. Areal og arealtilgang er ofte flaksehalser i utviklingen og krever langsiktig
planlegging. Volumer over Narvikterminalen øker og det er behov for arealer for at ikke muligheter
begrenses fremover. Lokalisering av Nye Narvik Havn skal ta hensyn til mange ulike faktorer og
utviklingstrekk, eksempelvis:


Maritime forhold – der det er seilingsleder inn som er velegnet for stadig større båter (250 300 000 dwt), spesialskip og rigger som krever dybde på opp til 22-25 meter.



Industrielle forhold – der det kan tilrettelegges for industri som har behov for sjønære
arealer og/eller kai/havnefunksjoner/infrastruktur forøvrig. Industri kan være alt fra lettere
servicevirksomhet til tyngre industrianlegg. Et utskipningsanlegg som kan håndtere kjente
mineralforekomster er sentralt.



Arealmessige forhold – der det er store arealer som gir minst arealkonflikter og ivaretar
landskap, naturmiljø, gir gode geotekniske forhold både på sjø og land og andre faktorer
som gjør at prisen for arealer ikke blir for høy.



Transport og logistikk – der det er muligheter for stamflyplass, veiforbindelser og
jernbanetilknytning, samtidig som det ikke er for langt til Narvik sentrum/Narvikhalvøya.



Naboskap – der bomiljø og folkehelse ivaretas samtidig som området gir muligheter for
arealberedskap samt ulike sikkerhetssoner og buffere.
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2.3

GRUNNLAGET SÅ LANGT
Lokasjonene er i rapporten fra Dialogkonferanse 2 rangert som vist i figuren under

Figur 3: Profiler topplokasjoner fra rangeringen - Dialogkonferanse 2
Grindjord er den lokasjonen som tar mest hensyn til bomiljø, scorer høyt innenfor transport og
logistikk, tar hensyn til landskap og miljø og anses å ha arealer til den påtenkte virksomheten mineral.
Håkvik/Skjomnes får høyest poengsum på areal og transport og logistikk. Lokasjonen scorer ikke
like høyt med hensyn til landskap og miljø samt bomiljø.
Øyjord/Bjerkvik scorer jevnt over noe dårligere enn Grindjord men gjør det relativt sterkt innenfor
samspill med ulike næringer og bomiljø.
Narvikterminalen, Grunstadvika og Djupvik scorer jevnt over noe lavere enn Grindjord, men likevel
blant de lokasjonene som oftest er tatt med i topplisten i de ulike gruppene.

2.4

FORUTSETNINGER VED VURDERING AV LOKASJONER
Det er i prosessen rundt valg og rangering av lokasjon kommet frem ulike kriterier og forutsetninger
som må det må tas hensyn til i et videre arbeid.


Valg og rangering av Djupvik som mineralhavn er gjort under forutsetninger rundt
seilingshøyde under den nye Hålogalandsbrua



Valg og rangering av lokasjoner sør (Grindjord og Håkvik/Skjomnes) og spesielt nord
(Øyjord/Bjerkvik) er gjort med forbehold om realistisk jernbanetilknytning og annen
infrastruktur.



Ulike maritime forhold som gjør lokasjonen realiserbar opp mot den bruken som er tiltenkt
(dybde på kai, innseilingsforhold etc)



At løsninger på stedet og ulike lokasjonskrav ivaretar bomiljø, miljø, friluft, kultur,
folkehelse og natur.
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2.5

VALG AV KRITERIER
Ut fra dette, samt prinsipper nevnt i avsnitt 1.4, er det utarbeidet en struktur på kriterier i ulike
nivåer og relatert til ulike perspektiver.
Kriterier knyttet til ulike arealbruksinteresser skal bidra til klargjøring av andre interesser knyttet til
arealbruk som det må tas hensyn til. Dette er tema som vil bli nærmere vurdert i
konsekvensutredninger i tilknytning til planprosessen. Tidligere arbeid sier noe om mulige
problemstillinger rundt de ulike lokasjonene. Kriterier her er en systematisering av de areal og
samfunnsmessige forhold som blant annet vil inngå i Bystyret sin vurdering etter Plan og
Bygningsloven.
Kriteriene er delt inn i følgende hovedkategorier i forhold til arealinteresser og samfunnsmessige
forhold:


Verdier knyttet til natur-, frilufts- og kultur-områder



Verdi for boliger/boligutbygging og offentlige tiltak/institusjoner



Eksisterende næringsinteresser i området

Kriterier knyttet til utbygging og infrastruktur skal gi en vurdering av de ulike
lokaliseringsalternativene med hensyn på egnethet opp mot det å være fremtidens Nye Narvik
Havn (mineral og/eller container med bakenforliggende arealer).
Kriteriene er delt inn i følgende hovedkategorier i forhold til utbygging og infrastruktur:


Infrastruktur (vei og jernbane)



Havn- og havnetekniske forhold



Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer
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3
3.1

OVERORDNETE VURDERINGER
OVERORDNEDE KRITERIER I TILKNYTNING TIL ANDRE
AREALBRUKSINTERESSER
På et overordnet nivå vurderes andre arealbruksinteresser i tilknytning til de rangerte lokasjonene
ut fra følgende verdier/egenskaper nevnt i avsnitt 2.5.
Kriterier

Verdier knyttet
til natur-, friluftsog kulturområder

Verdi for
boliger/bolig utbygging og
offentlige
tiltak/institusjon
er

Eksisterende
næringsinteresser i
området

Liten
verdi/egenskap

Mineral og
Container

Mineral og
Container

Stor verdi/egenskap

Områder med
biologisk- og artsmangfold, friluftsmuligheter og
kulturområder som er
representativt for
distriktet

Områder med
biologisk- og artsmangfold, friluftsmuligheter og
kulturområder som er
spesielle for regionen

Områder med stort
biologisk- og
artsmangfold, friluftsmuligheter og
kulturområder som er
spesielle for nasjonen

Området hvor det i
liten grad er foretatt
utbygging av boliger
og offentlige
institusjoner.

Områder som er utbygd
med boliger og/eller
institusjoner i noe
omfang i henhold til
godkjente
reguleringsplaner.
Planområdene er ikke
helt utbygd.

Området er i stor grad
utbygd til boliger og/eller
offentlige institusjoner.

Det drives jord-/skogbruksaktivitet i noe
omfang og/eller
området er en biotop
for reindrift

Det er et aktivt jord-/
skogbruk i området
og/eller et viktig biotop
for reindrift.

Området er lite
aktuelt mht. offentlige
tiltak i hht strategisk
kommuneplan.

Mineral og
Container

Middels
verdi/egenskap

Det drives ikke jord-/skogbruk i området.
Området er heller
ikke en viktig biotop
for reindrift.
Det er ikke etablert
eller planer om
etablering av
oppdrettsanlegg i sjø
for laksefisker.
Det eksisterer ikke
noe
næringsvirksomhet i
området

Det er/eller planlegges
etablert oppdrettsanlegg for laksefisker i
området.
Det drives
næringsaktivitet i
området.

Området er høyst aktuelt
i henhold til strategisk
kommuneplan som
utbyggingsområde for
boliger og/eller offentlige
institusjoner.

Det er etablert større
oppdrettsanlegg i sjø for
laksefisker i området
Det drives i stort omfang
annen
næringsvirksomhet i
området.
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3.2

OVERORDNEDE KRITERIER I TILKNYTNING TIL VURDERING AV
LOKASJONER I FORHOLD TIL INFRASTRUKTUR OG
UTVIKLINGSMULIGHETER
På et overordnet nivå ser vi etter følgende verdier/egenskaper ved lokasjonene knyttet opp mot
kriteriene nevnt i avsnitt 2.5.
Kriterier

Mineral

Infrastruktur

Container

Mineral

Havn- og
havnetekniske
forhold

Container

Liten verdi/egenskap

Middels
verdi/egenskap

Stor verdi/egenskap

Lokasjonen har stor
avstand til eksisterende
infrastruktur, spesielt
jernbane, noe som
innebærer store
investeringer.

Lokasjonen har noe
avstand til eksisterende
infrastruktur, spesielt
jernbane, noe som gir
investeringer

Lokasjonen har liten
avstand til eksisterende
infrastruktur, spesielt
jernbane, noe som gir
mindre investeringer

Lokasjonen har stor
avstand til eksisterende
infrastruktur, jernbane
og stamveg, noe som
innebærer store
investeringer

Lokasjonen har noe
avstand til eksisterende
infrastruktur, jernbane
og stamveg, noe som
innebærer investeringer

Lokasjonen har liten
avstand til eksisterende
infrastruktur, jernbane og
stamveg, noe som gir
mindre investeringer

Ved samlokalisering av
mineral og
containerhavn er
mulighetene for bruk
felles
jernbaneinfrastruktur
vanskelig (stor avstand
fra jernbane)

Ved samlokalisering av
mineral og
containerhavn er
mulighetene for bruk
felles
jernbaneinfrastruktur
god (middels avstand
fra jernbane)

Ved samlokalisering av
mineral og
containerhavn er
mulighetene for bruk
felles
jernbaneinfrastruktur
meget god (liten avstand
fra jernbane)

Strømforhold, dybde og
bølgehøyde ved kai
samt vindforhold, er
mindre bra. Store
investeringer

Strømforhold, dybde og
bølgehøyde ved kai
samt vindforhold, anses
som bra. Moderate
investeringer

Strømforhold, dybde og
bølgehøyde ved kai samt
vindforhold, anses som
meget bra. Ingen eller
små investeringer

Det er dårlige
innseilingsforhold i form
av hindringer eller
andre begrensinger for
store båter (200 000 –
300 000 dwt).

Det er begrensinger på
innseilingsforhold i form
av hindringer eller
andre begrensinger for
store båter (200 000 –
300 000 dwt).

Lokasjonen har gode
innseilingsforhold med
ingen eller ubetydelige
begrensinger for store
båter (200 000 –
300 000 dwt).

Samme forhold gjelder
som for mineral.

Samme forhold gjelder
som for mineral

Samme forhold gjelder
som for mineral

Ved samlokalisering
med mineral er
lokasjonen mindre
egnet (mulig kai lengde

Ved samlokalisering
med mineral er
lokasjonen egnet (mulig

Ved samlokalisering med
mineral er lokasjonen
godt egnet. (mulig kai
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Mineral
Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende
arealer

Container

under 500 m).

kai lengde 500-600 m)

lengde over 600 m)

Små muligheter for
miljøvennlig lagring og
vanskelige
terrengforhold.

Muligheter for
miljøvennlig lagring
men usikre
terrengforhold.

Gode muligheter for
miljøvennlig lagring og
gode terrengforhold.

Vanskelig å få utvidet
kapasitet til å håndtere
flere selskaper som
skal skipe ut kjente
malmforekomster.
Store investeringer ved
ekspansjon.

Mulig å få utvidet
kapasitet til å håndtere
flere selskaper som
skal skipe ut kjente
malmforekomster.
Investeringer må
påregnes.

Begrenset
arealstørrelse og små
muligheter for
ekspansjon (mindre
enn 500 daa)

Gode terrengforhold og
muligheter for
ekspansjon (større enn
1000 daa)

Fullt mulig å få utvidet
kapasitet til å håndtere
flere selskaper som skal
skipe ut kjente
malmforekomster.
Mindre investeringer ved
ekspansjon.

Meget gode
terrengforhold og
muligheter for
ekspansjons (over 1500
daa)
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3.3

OVERORDNET VURDERING AV LOKASJONENE

3.3.1

Om vurderingen
Den enkelte lokasjon er overordnet vurdert opp mot kriteriene i avsnitt 3.1 og 3.2 ut fra liten
verdi/egenskap (-) til stor/verdi/egenskap (+) med middels verdi/egenskap i midten (0)

Figur 4: Figur viser hvordan den overordnede vurderingen er gjort på de prioriterte lokasjonene
Nye Narvik Havn med glidende overganger fra liten verdi/egenskap (- rød) til stor
verdi/egenskap (+ grønn)

Eksempelvis, der lokasjonen ligger i et område med store arealinteresser (verdier knyttet til natur-,
frilufts- og kultur-områder, verdi for boliger/boligutbygging og offentlige tiltak/institusjoner og
eksisterende næringsinteresser i området) vil området få negativt fortegn (-). Dette innebærer at
lokasjonen på dette kriteriet blir vurdert å gi liten verdi som Nye Narvik Havn.
Eksempelvis, der lokasjonen befinner seg i et område som innebærer lange avstander til
eksisterende infrastruktur (eller gir mindre gunstige havn og havnetekniske forhold, begrensinger
for miljøvennlig ekspansjon) vil området få negativt fortegn. Dette innebærer at lokasjonen blir
vurdert å gi liten verdi som ny havn. Det kan bygges jernbane, tuneller, veier, fylles ut, sprenges,
mudres, bygges moloer, bølgebrytere etc men dette er forbundet med store investeringer og
lokasjonen får som følge av dette mindre verdi som Nye Narvik Havn.
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Vurderingene bygger på eksiterende kunnskap om verdiene i området og overordnede vurderinger
av investeringskostnader tilknyttet tiltaket der dette er relevant. Blant relevante dokumenter
nevnes:


Ulike grunnundersøkelser foretatt i og rundt Håkvik



Mulighetsstudier knyttet til Northland sine planer om utskipning av jernmalm i Narvik



Kapasitet Narvikterminalen som containerterminal



Bystyrevedtak Northland Resources sine planer om etablering av utskipningsanlegg for
6
jernmalm i Narvik kommune



Bystyrevedtak vedrørende avtale mellom LKAB Norge AS og Narvik kommune

3

4

5

7

3

Norges Geologiske Undersøkelser, NGU, Kvartærgeologiske (Råstoffundersøkelser) undersøkelser i
Narvik kommune barmarksesongene 1974,1975 og 1976. Undersøkelsen omfattet Skjomen – Skjomdalen,
sjø og land, Håkvik-Håkvikdalen, sjø og land, Beisfjord, sjø og land. Hergot, Nygård, Trældal og
Øyjordområdet samt Bjerkvik – Vassdalområdet. 2. I tillegg har Geoteam AS i 1983 ifbm oppfyllingsprosjekt,
Håkvikleira gjort grunnundersøkelser, vurdering av stabilitet og fundamenteringsforhold. Dokumentert i notat
av Norconsult 3.10.2014.
4
Northland Resources: Mulighetsstudie Utskipningsanlegg for jernmalm i Narvik, juni 2010
5
Jernbaneverket: Narvikterminalen – reguleringsplan, Konsekvensutredning, Revidert forslag for 2. gangs
behandling, 30.09.2009
6
BYST-072/10 VEDTAK - Uttalelse fra Narvik kommune vedrørende Northland Resources AB sine planer
om etablering av utskipningsanlegg for jernmalm i Narvik kommune
7
BYST-076/12 VEDTAK - Narvik bystyre godkjenner fremforhandlet avtale mellom LKAB Norge AS og
Narvik kommune.
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3.3.2

Grindjord som mineralhavn
Kategori

Vurdering

Verdier knyttet til natur-,
frilufts- og kultur-områder

+

Verdi for
boliger/boligutbygging og
offentlige tiltak/institusjoner

+

Eksisterende næringsinteresser i området

+

Infrastruktur

Merknader
Området har typisk biologisk- og arts- mangfold, friluftsmuligheter og kulturområder som er representativt for distriktet.
Området har liten verdi for boligutbygging og offentlige
institusjoner. Det er få/ingen boliger/institusjoner i området.

Området kan ha interesse for reindrift, men ellers er det ikke
kjente jordbruk/skogbruk/næringsvirksomhet i området og det
foreligger ingen kjente planer om oppdrett eller lignende i og
rundt lokasjonen.
Avstanden til veg/E6 er liten men stor til eksisterende
infrastruktur/jernbane. Som mineralhevn er en avhengig av
jernbanetilknytning. Det må bygges en mindre jernbanebro (fra
Fagernes til Ankenes) og det er flere trasealternativer frem til
Grindjord. De fleste alternativer innebærer tunnel i
Ankenesfjellet. Antatte store investeringer for tilknytning til
jernbane.

Lokasjonen innebærer en delt løsning der containerhavn
etableres annet sted.
Ved felles infrastruktur jernbane opp mot lokasjon
Håkvik/Skjomnes som containerhavn, vil verdien av Grindjord
som lokasjon for mineral styrkes som følge av muligheter for
delvis delt infrastruktur/jernbane.
Havn, og havnetekniske
forhold

Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer

+

+

Ingen kjente begrensninger vanndybder indre led, Eksponering
for vind moderat og ingen eller ubetydelige hindringer for store
båter.
Muligheter for miljøvennlig lagring er gode med lagring i fjell
som basisalternativ. Ved valg av tunnelløsning for
jernbanetilknytning vil masse kunne anvendes for utfylling.
Muligheter for ekspansjon/bakarealer også fra landsiden
(Håkvikdalen)
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3.3.3

Djupvik som mineralhavn
Kategori
Verdier knyttet til natur-,
frilufts- og kultur-områder

Verdi for
boliger/boligutbygging og
offentlige tiltak/institusjoner
Eksisterende næringsinteresser i området

Vurdering

Merknader

+/0

Området har typisk biologisk- og arts- mangfold, friluftsmuligheter og kulturområder som er representativt for distriktet.
Noe nært Øyjord

+

Det er få/ingen boliger/institusjoner i området og området er lite
aktuelt for ulike offentlige tiltak.

0

Området kan ha interesse for reindrift, men ellers er det ikke
registrert jordbruk/skogbruk. Området har verdi for eksisterer
næringsvirksomhet/industri i området og en mineralhavn kan
være i konflikt for eksisterende aktører.

Infrastruktur

+

Lokasjonen har liten/noe avstand til eksisterende E6 og til liten
avstand til eksisterende jernbane. Avstanden fra/til jernbane til
utskipning kan eventuelt løses ved transportbånd fra jernbane til
silo, eller lignende.
Lokasjonen innebærer en delt løsning der containerhavn
etableres annet sted.

Havn, og havnetekniske
forhold
_

Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer

Hålogalandsbrua vil begrense innseilingsmuligheter for større
båter. Seilingshøyde under bro er 40 meter, noe som setter
begrensinger på hvilke båtstørrelser som kan anløpe ny
mineralhavn og dermed forringe konkurransekraften for havna.
De største bulkskipene krever 60 meter seilingshøyde.
Gode muligheter miljøvennlig lagring der lagring i fjell/silo er
basisalternativ.

+

Uten tunnelløsninger, ved valg av transportbånd, må tilgang til
masser for eventuell utfylling undersøkes nærmere.
Begrenset ekspansjonsmuligheter/bakareal i dagen/landsiden

3.3.4

Grunstadvika som mineralhavn
Området er i kommunedelplan (KDP) for Narvikhalvøya regulert som mineralhavn/utskipningshavn
mineraler. Grunstadvika som mineralhavn er tidligere grovutredet av Norconsult og det foreligger
ulike skisseløsninger og beregninger
Kategori
Verdier knyttet til natur-,
frilufts- og kultur-områder

Vurdering

0

Merknader
Området har typisk biologisk- og arts- mangfold som er
representativt for distriktet. Området brukes i noen grad til
friluftsområde. Noe nærhet til Ornesvika som badestrand. Noe
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nært også til Øyjord.
Verdi for
boliger/boligutbygging og
offentlige tiltak/institusjoner

0

Noe nærhet til eksisterende sykehjem og alternativ lokalisering
for nytt sykehus. Området har verdi for boligutbygging og
offentlige institusjoner. Det er boliger/institusjoner i området.

Eksisterende næringsinteresser i området

0

Narvik Camping ligger på Orneshaugen. Området kan ha
interesse for reindrift, men ellers er det ikke registrert
jordbruk/skogbruk/ i og rundt lokasjonen. Området er en del av
KDP Narvikhalvøya.

Infrastruktur

+

Lokasjonen har liten avstand til eksisterende E6 og
jernbanetrase.
Lokasjonen innebærer en delt løsning der containerhavn
etableres annet sted.

3.3.5

Havn, og havnetekniske
forhold

+

Gode innseilingsforhold med hensyn til vind, bølge, dybde, led
med få kursendringer

Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer

+

Fra Veteranplassen og fram mot Ornesodden er det gode
muligheter for miljøvennlig lagring der lagring i fjell/silo er
basisalternativ.

Øyjord/Bjerkvik som containerhavn og/eller mineralhavn
Etter ferdigstillelse av Hålogalandsbrua vil E6 bli 18 kilometer kortere og redusere reisetiden med
15-20 minutter. På Øyjord bygges det ny veg ca 3,5 km og tunell på 330 m (Storlikolltunellen).
Hålogalandsbrua blir 1533 meter lang og har seilingshøyde på 40 meter.
Frem i tid (tidligst NTP 2018-21) er E6 – Stormyra – Bjerkvik et mulig prosjekt. Flere nye traseer er
foreslått på strekningen som er på ca 8-9 kilometer. Statens Vegvesen har vurdert det slik at å
følge dagens trase vil innebære et meget stort inngrep i eiendommene langs vegen.
Området Øyjord/Bjerkvik er foreslått som containerhavn og/eller mineralhavn. Gjesvik, Seines,
Medby/Hamnvik er eksempler på nevnte aktuelle lokasjoner på strekningen.
Kategori
Verdier knyttet til natur-,
frilufts- og kultur-områder

Verdi for
boliger/boligutbygging og
offentlige
tiltak/institusjoner

Vurdering

-

-

Merknader
Området brukes i stor grad som friluftsområde og til
fritidsbebyggelse. Området har typisk biologisk- og arts- mangfold
som er representativt for distriktet. Området Seines er yngle- og
leveområde for flere arter.
Innenfor rammene av strategisk kommuneplan er det foreslått en
boligutvikling (fortetting) med vekt på områdene Narvikhalvøya,
strekningen Øyjord/Seines - Bjerkvik. Følgende av dette er at
fremtidig boligutviklingen blir ønsket konsentrert i by- og
tettstedsstruktur langs hoved trasen E6, spesielt på
Narvikhalvøya, og strekningen Øyjord - Bjerkvik. Verdien av
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området som fremtidig areal til boligutvikling er stor.
Eksisterende næringsinteresser i området

0

Infrastruktur
_

Det er registrert reindrift i området. Det drives noe jordbruk,
skogbruk/ samt noe næringsvirksomhet.
Området har liten avstand til eksisterende veg/E6. Selv med ny
vegtrase anses ikke avstanden til veg å bli stor og det vil kunne
gjøres tilkoblinger ved mindre investeringer.
Jernbanetilknytning vil innebære enten trase fra Bjørnefjell til
Øyjord/Bjerkvik. Alternativt er det behov for ny jernbanebro i
tilknytning til den nye Hålogalandsbrua samt jernbanetrase frem til
lokasjon. Alle disse løsningene innebærer store investeringer.

Havn, og havnetekniske
forhold

0/-

Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer

0/-

Eksponering for vind V-SV.
Seines-området har begrenset naturlig dybde og krever betydelig
utfylling. Gjesvik har bedre dybdeforhold, men også her
påberegnes betydelig utfylling.
For mineral er det varierende muligheter for miljøvennlig lagring i
fjell.
Med hensyn til bakarealer vil det stedvis være terrengforhold som
innebærer begrensinger på arealstørrelser og mulighetene for
ekspansjon.
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3.3.6

Håkvik/Skjomnes som containerhavn og/eller mineralhavn
Kategori
Verdier knyttet til natur-,
frilufts- og kultur-områder

Vurdering

-

Verdi for
boliger/boligutbygging og
offentlige
tiltak/institusjoner

0

Eksisterende næringsinteresser i området

0

Merknader
Området er både beite og rasteområde for fugl. Søndre Håkvik
er det naturbeitemark/kulturlandskapsmiljø. Israndavsetninger
ved Einebærneset. Gråor-heggeskog langs deler av Håkvikelva.
Området brukes i noen grad til nærturområde
Området har verdi som boligområdet.

Infrastruktur

Det er registrert reindrift i området. Det drives noe jordbruk,
skogbruk/ samt noe næringsvirksomhet.
Det er liten avstand fra E6 til området.

_

Som mineralhevn er en avhengig av jernbanetilknytning. For å
få dette til må det anlegges en mindre jernbanebro (fra
Fagernes til Ankenes). For å komme videre til
Skjomnes/Ankenes er det flere ulike trasealternativer som
innebærer tunell i Ankenesfjellet eller i åpent lende langs en
trase E6. Jernbane i åpent lende vil måtte gå gjennom
eksisterende boligbebyggelse. Alle løsninger med jernbane
Håkvik/Skjomnes innebærer store investeringer
Det er tidligere utarbeidet ulike alternative trasevalg i forbindelse
med Jernbane Fauske- Narvik. Ved en eventuell revitalisering
av disse planene, vil jernbanetrase til lokasjoner sør for byen
kunne gå inn i disse planene.

Havn, og havnetekniske
forhold

Gode innseilingsforhold med hensyn til vind, bølge, dybde, led
med få kursendringer.
+

Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer

Det er tidligere blitt gjennomført grunnundersøkelser i tilknytning
til Håkvik. Ut fra det som er fremkommet, kan området
anvendes til næringsareal/havn.
Lokasjon mot Skjomnes vil gi bedre muligheter til miljøvennlig
lagring enn områder mot Håkvik.

+
Området har gode muligheter for ekspansjon, både mot sjø og
land (Håkvikdalen)
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3.3.7

Narvikterminalen som containerhavn
Kategori
Verdier knyttet til natur-, frilufts- og
kultur-områder

Vurdering

0

Merknader
Området har ingen spesielle biologiske eller artsmangfold.
Det er etablert et mindre parkanlegg i området.

Verdi for boliger/boligutbygging og
offentlige tiltak/institusjoner

-

Det er støy og delvis støvplager tilknyttet en containerhavn
som bidrar til forringet verdi for boliger og offentlige
tiltak/institusjoner i området.

0

Det er flere typer virksomheter lokalisert i området. Flere
virksomheter har ikke aktivitet som krever
sjønære/havnerelaterte arealer per i dag. Ved behov for
ekspansjon kan det frigjøres arealer til container og
godshåndtering.

Eksisterende nærings-interesser i
området

Infrastruktur

Det er kort avstand til eksisterende vegnett og
jernbanetilknytning.
+

Havn, og havnetekniske forhold

+

Ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer
-

Ved utvidelser kan arealknapphet gjøre det vanskelig å få
til tiltak på vegnettet/jernbanenettet uten større inngrep i
og rundt området.
Gode innseilingsforhold med hensyn til vind, bølge, dybde.
Terminalareal knapt 200 daa. Kapasitet på ca 250 000 –
350 000 containere som ren containerhavn, forutsatt at
mineralaktivitet flyttes annet sted. Ingen bakenforliggende
areal utover dette.
Området har meget begrenset ekspansjonsmuligheter.
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4

OPPSUMMERING

Verdier knyttet til natur-,
frilufts- og kulturområder

Verdi for
boliger/boligutbygging og
offentlige
tiltak/institusjoner

Eksisterende næringsinteresser i området

Infrastruktur

Havn- og havnetekniske
forhold

Ekspansjons-muligheter/bakenforliggende arealer

Tabellen under sammenstiller de ulike lokasjonene opp mot overordnede vurderinger av ulike
kriterier.

Grindjord

+

+

+

-

+

+

Djupvik

+

+

0

+

-

+

Grunstadvika

0

0

0

+

+

+

Øyjord/Bjerkvik

-

-

0

-

0

0

Håkvik/Skjomnes

-

0

0

-

+

+

Narvikterminalen

0

-

0

+

+

-

Figur 5: Oppsummering lokasjoner overordnet vurdert opp mot ulike kriterier. Grønn (+) er
lokasjon som gir stor verdi/egenskap som Nye Narvik Havn, gult (O) lokasjon vurdert
som middels verdi/egenskap og rød (-) som liten verdi/egenskap.

Grindjord
Grindjord er god egnet som ny utskipningshavn for mineraler.
Største ankepunktet for Grindjord er kostnader i forbindelse med jernbanetilknytning. Det er flere
trasealternativer og lokasjonen innebærer minst 7,5 km jernbanetrase, en kort jernbanebro samt
tilslutninger i og rundt Fagernes/Narvikterminalen.
Djupvik
Djupvik som mineralhavn ligger utenfor bebyggelse med god høyde fra havnivå til hovedspor
Ofotbanen noe som er fordelaktig for tekniske løsninger.
Største ankepunktet for Djupvik er at større båter ikke har innseilingsmuligheter som følge av
seilingshøyde på 40 meter under Hålogalandsbrua. Båter på under ca 70-80 000 dwt vil kunne
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passere, men slike begrensinger på båtstørrelser vil redusere havna sin attraktivitet som beste
utskipningshavn for mineral på Nordkalotten/Barents grunnet at utskipers kostnader blir høyere.
Det vurderes slik at i praksis vil det ikke være aktuelt å heve seilingshøyde under Hålogalandsbrua.
Grunstadvika
Grunstadvika er god egnet som ny utskipningshavn for mineraler men brukes i noen grad til
friluftsliv/turvei/grøntområde.
Ingen større ankepunkt.
Øyjord/Bjerkvik
Området Øyjord/Bjerkvik kan ha aktuelle lokasjoner som kan utredes nærmere etter behov.
Området vil kunne gi gode samspill med ulike næringer og bomiljø.
I forhold til Nye Narvik Havn er største ankepunkt for området er at det finnes andre
arealinteressenter og området har verdi for boliger, boligutbygging og ulike offentlige tiltak og
institusjoner. Investeringene i tilknytning til infrastruktur vil være høye.
Hovedinvesteringer infrastruktur knytter seg til enten jernbanetrase fra Bjørnfjell til ønsket lokasjon
(minst 23 - 25 km) eller jernbanebro eksempelvis fra Karistranda over til Øyjord med tilknytninger
og jernbanetrase frem til ønsket lokasjon.
Håkvik/Skjomnes
Arealpotensialet for området er stort.
Største ankepunkt for lokasjonen er verdier knyttet il natur, friluft og kultur samt kostnader i
forbindelse med infrastruktur jernbanetilknytning (minst 4-5 km).
Narvikterminalen
Terminalen er i dag fullt utbygd, men kan som ren containerterminal håndtere opp til 350 000
containere per år.
Største ankepunkt for lokasjonen er begrensede ekspansjonsmuligheter samt støy, støv og
trafikale utfordringer i og rundt lokasjonen.

4.1

DRØFTINGSGRUNNLAG FOR FREMTIDIGE UTREDNINGER
Mange utredningsalternativer
Med utgangspunkt i de 6 prioriterte lokasjonene, finnes det i dag en rekke utredningsalternativer.


Ulike moderniserings, - og kapasitetsøkende tiltak på eksisterende lokasjoner i sentrum



Løsninger sør for byen



Løsninger nord for byen



Ulike kombinasjonsløsninger/delte løsninger (sentrum i kombinasjon med nord eller sør,
nord i kombinasjon med sør etc) og ulike rekkefølger på utbygging.
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Gjeldende praksis - overordnede vurderinger
Utredninger opp mot de 6 prioriterte lokasjonene, uten at det foretas en overordnet vurdering, er
lite hensiktsmessig. I tråd med gjeldende praksis er det foretatt grove vurderinger av de prioriterte
lokasjonene. Utdraget under er fra Samferdselsdepartementet sin bestilling for videre oppfølging av
logistikknutepunkt Trondheimregionen, der de ber om en overordnet vurdering av
lokaliseringsalternativene.

Figur 6: Utdrag fra bestillings brev «Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen - videre
oppfølging» fra Samferdselsdepartementet datert 8.april 2014
Grunstadvika vurdert som bedre alternativ enn Djupvik
Ut fra den foretatte overordnede vurdering av lokasjonene, vil Djupvik som mineralhavn innebære
begrensinger med hensyn til hvilke båtstørrelser som kan anløpe terminalen. Grunstadvika som
mineralhavn vurderes som et bedre alternativ enn Djupvik, i og med at Grunstadvika ikke har
begrensinger i forhold til skipsstørrelser.
Valg av utviklingsretning
For det videre arbeidet vil det være viktig å få avklart betydningen av felles infrastruktur opp mot
mineralhavn/containerhavn og samlokalisering av løsninger. Avklaringen er av stor betydning for
blant annet beregning av samlet arealbehov i Narvik kommune, omfang av konsekvenser og for
kostnader/prissatte virkninger.
Krav til intermodalitet (sjø, veg, bane) innebærer jernbanetilknytning frem til ønsket lokasjonen(er)
og havn(er). En jernbanetilknytning vil innebære store investeringer for løsninger sør eller nord for
byen.
Løsninger som innebærer jernbanetilknytning nordover og samtidig å forlenge jernbanen sørover,
vil innebære svært høye investeringer og vurderes som et lite realistisk alternativ.
Ut fra de overordnede vurderingene som er gjort, foreslås det at Bystyret begrenser retning for
hvilke alternativer det skal planlegges overordnede infrastruktur og trasealternativer til.
Utviklingsretning sør eller nord for byen
Sør for byen er Grindjord pekt ut som mulig mineralhavn, alternativt området Håkvik/Skjomnes som
både mineral og containerhavn. Det er lang avstand fra områdene til eksisterende jernbane, noe
som innebærer store investeringer. En helhetlig løsning der områder sør for byen er aktuelle, bør
innbefatte både Grindjord og Håkvik/Skjomnes. Mulighetene for ekspansjon, både fra land og
sjøsiden, er gode og områdene gir muligheter for delt infrastruktur/felles jernbanetraseer frem til
lokasjonene.
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Løsninger nord for byen innebærer mineralhavn og/eller containerhavn på strekningen Øyjord Bjerkvik. På samme møte som løsninger sør for byen innebærer løsninger nord for byen store
innvesteringer i infrastruktur/jernbane, antatt høyere enn sør for byen (Grindjord,
Håkvik/Skjomnes). Videre vurderes området nord å ha en noe større verdi for boliger, offentlige
tiltak/institusjoner og mindre verdi i forhold til ekspansjonsmuligheter/bakenforliggende arealer.
Sentrum og løsninger i sør understøtter eksisterende løsning og planer rundt utvidet kapasitet på
8
Ofotbanen. Foreslåtte alternativer i og rundt Ofotbanen har Narvikterminalen/LKAB som
destinasjon. LKAB har investert store summer i sitt utskipningsanlegg og er i ferd med å øke
kapasiteten på eksisterende anlegg.
Oppsummering drøftinger utviklingsretning
Grunstadvika som mineralhavn vurderes som et bedre alternativ enn Djupvik, i og med at
Grunstadvika ikke har begrensinger i forhold til skipsstørrelser. Djupvik foreslås som lokasjon som
kan legges til grunn i arbeidet med å tilrettelegge for annen type næringsareal/andre formål.
I sammenstillingen er strekningen Øyjord/Bjerkvik (Nord for byen) ilagt flere negative fortegn enn
løsninger sør for byen. I vurderinger der en velger retning, sammen med de overordnede kriteriene
som er lagt til grunn, synes lokasjoner i sentrum og sør å være best egnet for videre arbeid. Disse
områdene vil, både samfunnsmessig, utbyggings - og lokaliseringsmessig, kunne gavne byen og
regionen fremover på en god måte og samtidig ivareta eksisterende planer og vedtak.

8

Utredning Dobbeltspor på Ofotbanen, Jernbaneverket 2013 (31.mai)
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TILRÅDNING TIL NARVIK HAVN KF
Det er foretatt en overordnet vurdering av de seks prioriterte lokasjonene ut fra kommentarer og
forutsetninger fremkommet i dialogkonferanser, fokusmøter, ulike møter med fagetater, gjennom
Bystyrevedtak og kjent kunnskap om den enkelte lokasjon/område.
Vurderinger er gjort med utgangspunkt i kriterier som danner grunnlag for gode helhetlige løsninger
og konsepter. Hensikten med vurderingen er å se på om det er lokasjoner som ikke tas med i et
videre arbeid.
De lokasjonene som tas med videre, vil inngå i et arbeid med å finne helhetlige løsninger. Dette
innebærer at det vil bli foreslått ulike alternative infrastrukturelementer og traser opp mot ulike
mulige løsninger der lokasjonene inngår. Om det blir lagt føringer fra Samferdselsdepartementet,
eller det er andre grunner som tilser det, kan lokasjoner som ikke foreslås tatt med i arbeidet med
infrastrukturelementer vurderes på et senere tidspunkt.
Følgende lokasjoner legges til grunn for det videre arbeidet med helhetlige løsninger og
utarbeidelse av forslag til konsept for Nye Narvik Havn:


Grindjord



Håkvik/Skjomnes



Narvikterminalen



Grunstadvika

Følgende lokasjoner legges til grunn i arbeidet med å tilrettelegge for annen type
næringsareal/andre formål:


Djupvik



Strekningen Øyjord/Bjerkvik
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