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NOTAT

Trafikale virkninger av planforslaget

INNLEDNING

Narvikgården AS har varslet oppstart av planarbeid Detaljregulering for Taraldsvikjordet (PlanID: 2019009)
for Gnr./Bnr.: 39/1880 området er i dag avsatt til lekeplass, friområde og veg i gjeldende reguleringsplan
PlanID: N-3.24. I kommuneplanens arealdel PlanID: 2015007 er området avsatt til kombinertformål, området
kan inneholde funksjoner som bolig, kontor, offentlig og privat tjenesteyting.

Planarbeidet som det er varslet oppstart av har til hensikt å legge til rette for næring og da spesifikt i form
av dagligvarehandel / nærbutikk på ett plan med adkomst fra den kommunale vegen Hamsuns vei.

Tiltak på tomten vil forholde seg til eksisterende infrastruktur og adkomst for biler, gående og syklende
samt reisende med kollektiv via etablert veg og gatenett. Ny detaljreguleringsplan for Taraldsvikjordet skal

Prosjekt

Vurdering av trafikkavvikling,
Taraldsvikjordet

Prosjektleder

Daniel Åkervik Ulstein

Dato

24.02.2021

Prosjektnummer

10216459

Opprettet av

Daniel Åkervik Ulstein

Rev. dato

.

Utarbeidet av

Daniel Åkervik Ulstein

Kontrollert av

Runar Kvalvik

Godkjent av

Daniel Åkervik Ulstein

Distribusjon Firma

Narvikgården AS

Navn

Eirik Djupvik

Til

Kopi til



Sweco Sweco Norge AS Daniel Åkervik Ulstein Side 2 av 11
Dronningens gt 52/54

8509,
Telefon +47 76 96 56 80

Organisasjonsnr. 967032271
Hovedkontor Oslo
www.sweco.no

Senioringeniør
Samfunnsplanlegging
Mobil +47 41 31 36 76
daniel.akervik.ulstein@sweco.no

også forholde seg til allerede vedtatt, men ikke utbygd infrastruktur i detaljreguleringsplanen
«Detaljregulering E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik» med PlanID: 2013010.

Dette notatet tar utgangspunkt i planen nevnt over, samt trafikkrapport fra COWI utarbeidet i 2015 i
forbindelse med tidligere ikke vedtatt planforslag for Gnr./Bnr.: 39/1880. Og har til hensikt og redegjør for
trafikale konsekvenser for etablert og planlagt infrastruktur og adkomst til nærbutikken.

HISTORIKK

I 2014-2016 ble det utarbeidet en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Taraldsvikjordet
(planId 2014002). Denne planen hadde til hensikt å utvikle eiendommen med kombinert formål
boligbebyggelse og forretning. Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i januar 2016. Planen ble
avvist av kommunestyret i 2016 på bakgrunn av byggehøyder og skyggevirkninger for elvedalen. Det ble i
den forbindelse gjennomført grunnundersøkelser, trafikkanalyse og konsekvensutredning.

Konsekvensutredningen  konkluderte med følgende:
· ”Planområdet er gjennom kommunedelplanen og dens konsekvensutredninger vedtatt som egnet

byggeområde for kombinert formål inkludert boliger. Utredningen viser at den samlete trafikale påvirkningen
for nærområdet og planområdet med tilføyelse av prosjektet inkludert butikken blir begrenset. ”

· ”Området har en gunstig plassering for handel, med gangavstand til store nærliggende boligområder.
Tilgjengeligheten er god for ulike transportmidler. Etablering av et lokalsenter reduserer behovet for lengre
bilturer for å handle. Frem til 2035 øker trafikken i den siste delen av Hamsunsvegen mot E6, men i mindre
grad i Hamsunsvegen mot nord. Vegkapasiteten skal være tilstrekkelig også i 2035.”

EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR 

Bilde med av Gnr./Bnr.: 39/1880 med ortofoto og veger Kilde: Narvik kommune. Nærmeste busstopp markert med røde sirkler.

Butikken er planlagt etablert på en sentralt beliggende tomt Gnr/Bnr: 39/1880 i sentrum av Narvik med god
adkomst for alle trafikant grupper via veg, gate, fortau og gang- og sykkelveger, fra lokalt vegnett og
riksvegnettet.

Nærmeste busstopp for reisende med kollektiv ligger langs E6 mot nord og innenfor en avstand på 400
meter.
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DAGENS TRAFIKK

Biltrafikk
ÅDT for E6/Rombaksveien var i 2019 10 900 med en andel lange kjøretøy på 9% i følge vegkart.no. Det er
ikke registrert trafikktall for Hamsuns vei i vegkart.no, men er i trafikkutredningen fra COWI som ble
gjennomført i 2015 er det estimert en ÅDT på 400, med andel lange kjøretøy på 5%, dette tallet er generert
fra mengden boliger og bygg i området (ca 100 boliger og bygg).

Kilde: vegkart.no (NVDB)

På bakgrunn usikre tall for Hamsuns vei ble det gjennomført manuell trafikktelling av rushtidstrafikk.
Trafikktellingen i krysset E6 (Rombakksveien) – Hamsuns vei ble gjennomført 15.01.2021 mellom 1500 –
1530 og 1530 – 1545.

Tellingen ble gjennomført manuelt i to bolker, 1500 – 1530 og 1530 – 1545. Tellingen fra 1530 – 1545 er
regnet om til halvtimes telling for å få rushtrafikk i perioden 1500 – 1600.

I tellingen ble det talt personbiler og lange kjøretøy, lange kjøretøy utgjorde 47 av totalt 1616 kjøretøy på
E6. Andel lange var 2,9% i den aktuelle perioden på E6 og <1% på Hamsuns vei.
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Figuren viser fordeling av biler på E6, Hamsuns vei og svingebevegelser i krysset mellom 1500 og 1600 mandag ettermiddag.

Gående og syklende
Det er i dag adkomst for gående og syklende til planområde fra sør og nord. For Vassvik og Taraldsvik via
fortau i Hamsuns vei og boliggater i Taraldsvik. Fra Frydenlund via etablerte fortau, gang- og sykkelveier og
boliggater som er registrert i «Barnetråkk». Disse har varierende grad av opplevd trygghet for barn.

Langs E6 er det i dag etablert tosidig gang- og sykkelveg både øst og vest fra planområde.  Det er etablert
kryssinger på østsiden og vestsiden av dagens kryss. Gang og sykkelvegen på nordsiden av E6 fra vest har
adkomst til tomtene via Taraldsvikbakken og Jørg Berges vei.

Registeringer fra Barnetråkk, rød oppleves som farlig, blå oppleves som trygg, grønn er etablerte snarveier. Kilde: Narvik kommune.



Sweco Sweco Norge AS Daniel Åkervik Ulstein Side 5 av 11
Dronningens gt 52/54

8509,
Telefon +47 76 96 56 80

Organisasjonsnr. 967032271
Hovedkontor Oslo
www.sweco.no

Senioringeniør
Samfunnsplanlegging
Mobil +47 41 31 36 76
daniel.akervik.ulstein@sweco.no

Kollektiv
Nærmeste holdeplass er i dag Teknologibyen for reisende fra nord og ved ‘Fredskappelet for reisende fra
sør. Begge betjenes av bybussens linje 2 fra Framnes torg til Bjerkvik samt regionbuss 100, 200 og 300.
Bybussen har avgang hvert 30. min fra 06.44 – 22.14 mandag til fredag og hver hele time mellom 09.14 og
16.14 på lørdager.

Planområdet markert med rød sirkel. Kilde: Nordland fylkeskommune (11.02.2021)

Ulykker
Det er ikke registrert ulykker langs Hamsuns vei i vegkart.no (NVDB).
I krysset Hamsuns vei – Rombaksveien/E6 er det registrert flere ulykker med påkjørsel bakfra (4 stk.) og tre
ulykker med enslig kjøretøy og utforkjøring, ingen av ulykkene førte til alvorlige personskader.

Kart og register med ulykker i krysset Hamsuns vei – Rombaksveien/E6. Kilde: vegkart.no (NVDB).
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VEDTATTE PLANER OG ENDRINGER AV INFRASTRUKTUR

Bide av Gnr./Bnr.: 39/1880 med ortofot og Kongens gate planen

Ny trasse for E6 gjennom Narvik ble vedtatt av bystyret i Narvik 15.12.2016 ved vedtak av
detaljreguleringsplanen for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik (PlanID:2013010). I denne planen
skal E6 ledes utenom Narvik sentrum ved at trafikken ledes inn i tunnel under Narvik via ny rundkjøring som
skal erstatte dagens kryss Hamsuns vei – E6 Rombaksveien.

Reguleringsplanen vil gi lettere og tryggere tilgang til Hamsuns vei for gående og syklende ved å sikre
sammenhengen gang- og sykkelveg hele vegen frem til Hamsuns vei på nordsiden av E6 for de som kommer
fra Frydenlund og sentrum. Det vil også bli lagt til rette for enklere adkomst fra Oscarsborg via ulike tiltak for
gående og syklende.
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ADKOMST TIL BUTIKK MED EKSISTERENDE OG FREMTIDIG 
INFRASTRUKTUR

Illustrasjon av butikk med foreslåtte utomhus tiltak på Taraldsvikjordet. Planen for butikken med tilhørende
utomhusanlegg er lagt opp på ortofoto med dagens infrastruktur og infrastruktur i vedtatt reguleringsplan lagt inn som
illustrasjon.
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Adkomst til butikken fra Hamsuns vei må forholde seg til eksisterende vertikal- og horrisontalgeometrir i
Hamsuns vei. Den må også plasseres slik at den ikke medføre eller får vesentlige endringer som følge av
planlagt opparbeidelse av Hamsuns vei.

Slik avkjørselen er plassert i dag har den ingen negative virkninger på eksisterende eller fremtidig
infrastruktur med tanke på trafikkavvikling, trafikksikkerhet og fremkommelighet.

BEREGNINGER AV TRAFIKK

Trafikkøkning
Prognose for økning i trafikk, Norland.

Periode 2015-2020 2020-2030 2030-2035

Type Lette Tunge Lette Tunge Lette tunge

% økning årlig 0,3 1,8* 0,4 1,8* 0,4 1,3*
*Andel tunge / lange kjørtøy er hentet fra NVD.

Prognose for 2035:

E6 Lett 9585

Tunge 1140

Hamsuns vei Lette 2107

Tunge 26

Taraldsvikbakken Lette 10287

Tunge 1223

Trafikk fra butikk
Beregning av biltrafikk baserer seg på trafikkgenereringstallene gitt i Statens vegvesens (SVV) Håndbok
V713 Trafikkberegninger.

Turproduksjon forretning (bilturer).
Type Størrelse Trafikkgenerering ÅDT

Forretning 1 200m2 45/100m2 540

Reisemiddelfordeling
For alle besøkende / kunder til butikken legger vi til grunn reisemiddelbruk for handel / service (RVU
18/19).

Reisemiddelfordeling andel
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Gange 19%

Sykkel 3%

Bilfører 66%

Passasjer 11%

Kollektiv* 1%

Annet** 0%
*Justert ned fra 6%, øvrige flyttet til bil **Justert fra 1% og flyttet til bilfører

Reisevanneundesøkelsen for 2018 oppdatert 2019 viser reisemiddelfordeling i forbindelse med valg av
transportmiddel for handel og service i Norge. Vi har lagt til grunn at det er svært lav andel reisende med
kollektiv i Narvik og har derfor redusert denne andelen fra 6% til 1%. «Annet» er også justert fra 1% til 0%.

Reduksjonen i disse to gruppene er derfor flyttet til bilfører, bilfører er dermed justert fra en andel på 60% til
66%. En ny butikk vil føre til en økning 540 nye bilturer.

Trafikkfordeling i gate og veinett
Vi har vurdert trafikkfordeling i avkjørselen fra butikken til Hamsuns vei og i krysset E6 Rombaksveien. Det
er ikke gjort vurderinger ifm hvordan trafikken fordeler seg vider etter dette. Vi har fokusert på trafikken i
forbindelse med dimensjonerende time for å se hvilken betydning dette har på krysset E6 x Hamsuns vei.

Trafikk i avkjørsel til Hamsuns vei

Figuren viser prosentvis fordeling av trafikk i avkjørsel fra butikken til Hamsuns vei og trafikktall i dimensjonerende time
med utgangspunkt i turproduksjon iht V713 fra butikk og nye trafikk i rushtid i Hamsuns vei inklusiv turproduksjon fra
butikk.

TRAFIKK I KRYSSET E6 – HAMSUNS VEI

For krysset Hamsuns vei x E6 er det relativt store forskjeller i bosetting i retning vest mot Narvik og øst mot
Teknologibyen, Furumoen, Bjerkvik og videre på E6/E10. Dette gjelder også når den nye tunnelen mot Narvik
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sykehus åpnes for allmenferdsel. Denne tunnelen vil i liten grad blir brukt som adkomst til boliger på
Furumoen da denne vegen ikke er planlagt som en primær adkomst til boligområdet.

Men det er vanskelig å si hvordan butikken vil påvirke dette og vi har derfor lagt til grunn tilnærmet samme
fordeling som registrert ved telling 15.02. Det legges til grunn at 50% av trafikken til og fra butikken via
krysset E6 – Hamsuns vei går mot vest og Narvik sentrum og at 50% av trafikken går mot øst med
teknologibyen, Furumoen, Bjerkvik og videre på E6/E10.

Figuren viser forventet fordeling av trafikken som skal til og fra butikken i krysset E6 – Hamsuns vei, samt nye tall for
rushtidstrafikken inkludert bidrag fra butikken i år 2021.

Kapasitet i krysset E6 Rombakksveien - Hamsuns vei
Etter gjennomført telling av trafikken i krysset har vi gjort kontroll av kriteriene for kanalisering og
etablering av venstresvingefelt og høyresvingefelt etter håndbok N100 og V121, denne kontrollen viser at
det allerede i dag burde ha vært etablert venstresvingefelt i krysset, men at det ikke er behov for
høyresvingefelt (se vedlegg NOTAT_Kanalisering av kryss E6 – Hamsuns vei).

Figuren viser beregning av venstresvingefelt med trafikk fra rushtidstelling 15.02.2021.
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Tilsvarende kontroll ble gjennomført etter beregning av turproduksjon og fordeling av trafikk i krysset, disse
beregningen viser at trafikkøkningen som følge av etablering av butikk ikke har betydning for nødvendig
lengde på ett eventuelt kømagasin (L1) i venstresvingefeltet, det skal en betydelig økning av trafikken til før
kravet til lengde på kømagasinet øker. Beregningen viser at de ikke er behov for høyresvingefelt med den
nye trafikken (se vedlegg 2).

Figuren viser beregning av venstresvingefelt med oppjustert trafikk for rushtid (år 2021)

KONKLUSJON

Planområdet har en sentral plassering i sentrum av Narvik med godt etablerte adkomster for alle
trafikantgrupper både fra lokalt vegnett og riksvegnettet.
Etablering av ny butikk vil medføre en svak økning i trafikk i krysset E6 Rombaksveien – Hamsuns vei,
denne økningen vil dog ikke medføre endringer i kravene til dimensjonering av krysset mot dagens
situasjon og trafikken vil ha liten betydning for kapasiteten til krysset.

I vedtatt reguleringsplan er det for Ev6 Narviktunnelen Kongens gate Narvik skal dagens T-kryss endres til
rundkjøring med en betydelig kapasitetsøkning sammenlignet med dagens t-kryss og trafikken fra butikken
vil da ikke ha vesentlig betydning for kapasiteten i fremtidig rundkjøring.

Vedlegg:
1. Trafikktelling kryss E6 – Hamsuns vei_15.02.2021
2. Kanalisering av kryss E6 – Hamsuns vei


