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Byheisen får en høydeforskjell på 610 meter fra ne

Kan være ferd

byheisen: Her på tomten mellom Scandic/Det fjerde hjørne og Amfisenteret kan den nedre stasjonen til byheisen plasseres. Her blir det også parkeringsplasser. Heisen skal ha en kapasitet på 1.000
i timen, og kan hvis alt klaffer stå klar i 2018. 
Illustrasjon: Svein Holbø

høydeforskjell: Det blir en høydeforskjell på 610 meter fra nederste til øverste heisstasjon.

1000 i timen: Byheisen skal ha en kapasitet på 1.000 passasjerer i timen. Prosjektet er unikt. Il-



lustrasjon: Svein Holbø Consulting

Illustrasjon: Svein Holbø Consulting

Fremover

TORSDAG 27. AUGUST 2015

 | nyhet |

Tone Angell
Jensen,
sjefredaktør/
direktør

Anders
Horne,
nyhetssjef

Roger
Danielsen,
journalist

Frode
Danielsen,
journalist

Lone
Martinsen,
journalist

Ann-Kristin
Hansen,
journalist

Ragnar
Bøifot,
journalist

Kristoffer
Klem
Bergersen,
journalist

Jan Erik
Teigen,
journalist

Kjell
Kolsvik,
journalist

Fritz
Hansen,
journalist

|3

Terje
Næsje,
journalist

ederst til øverste stasjon:

dig i 2018
Nå går Forte Narvik i
gang med plan- og
reguleringsarbeidet
for en byheims fra
sentrum til fjellet.

felles løft: Turistnæringen må løfte i lag, er konklusjonen etter folkemøtet. F.v.: Heinz Strathmann, Geir Solheim, Lars Skjønnås, Lise Janita Hansen,
Ragnar Norum, Harald Kuraas og Roger Bergersen.

Ann-Kristin Hanssen
annha@fremover.no



Planene er lansert før, men nå
går Forte Narvik og Narvikgården videre med ideen. Planene
fikk god mottakelse på et folkemøte om turistsatsingen i regi
av Forte Narvik og Narvikgården tirsdag kveld.
– Vi går i gang med plan- og
reguleringsarbeidet i høst. Det
betyr at byggestart kan bli tidligst i 2017, med åpning i 2018,
forteller Ragnar Norum i Forte
Narvik.

Her kan den komme
Planene nå er å plassere heisstasjonen i sentrum mellom
Scandic/ Det fjerde hjørne og
Amfisenteret. Tomten som er
foreslått er den som ligger midt
i Sleggesvingen, på området
som i dag er inngjerdet.
Byheisen skal gå opp til oversiden av Øvre Fjellheisstasjon.
– Detaljert traseevalg er ikke
gjort og vil være en naturlig del
av reguleringsprosessen, sier
Norum.

Tar fem minutter

persoenr
Consulting

Det blir en høydeforskjell på
cirka 610 meter fra nederste til
øverste heisstasjon, og hei
sstrekket blir 2,4 kilometer
langt.
Det er foreløpig planlagt 24
gondoler som hver tar åtte per-

Foto; Ann-Kristin Hanssen

Vi må løfte i lag og
skryte av andre
Fjellkysten har hatt en
enorm økning i overnattingsdøgn siste år. Samarbeidet med Visit Narvik
får deler av æren.

traseen: Her skal byheisen gå. Nøyatig trase blir en del av regule-

ringsprosessen.

soner. Byheisen skal dimensjoneres for 1.000 passasjerer i timen. Reisetiden er estimert til
fem minutter.
– Byheisen blir laget slik at
gondolene stopper når passasjerene skal av, men gondolene
som er på tur opp eller ned fortsetter å gå som normalt. Ingen
blir hengende å dingle på midten slik som i dag, forteller Norum til stor fornøyelse for publikum.

Finansiering
Foreløpige beregninger viser at
en byheis vil koste mellom 60–
80 millioner kroner. Forte Narvik og Narvikgården ser nå et-

Illustrasjon: Svein Holbø Consulting

ter eksterne investorer som vil
være med på prosjektet.
– Prosjektet er ganske unik
både i Norge og verdenssammenheng. Det finnes en lignende heis Canada, og mange valfarter dit, forteller Harald Kuraas.
– Dette er ikke noe større løft
enn da man byde dagens fjellheis, mener Geir Solheim i NHO
Reiseliv.
Roger Bergersen i Forte Narvik er opptatt av at det er viktig
å ha en visjon.
– Men det aller viktigste er at
vi må være tålmodig. Det er et
stort arbeid som må gjøres, påpeker han.

Ann-Kristin Hanssen
annha@fremover.no

Det fortalte daglig leder i Visit
Narvik, Lise Janita Hansen.
– Vi har inngått samarbeid
med kommuner fra Tysfjord i
sør til Bardu i nord, og har fått
minst 20 nye medlemsbedrifter, forteller hun.

Bli flere dager
Målet er å ha flere produkter å
tilby turistene i regionen, og
få de til å bli flere døgn.
– Vi må gi turistene en grunn
til å bli, påpeker hun.
Hun er opptatt av å kunne
tilby turistene sømløse løsninger. Turistene bryr seg ikke
om kommunegrenser, men
om hva de kan oppleve.

Samarbeid viktig
Hun er klar på at regionalt
samarbeid er viktig.
– Fjellkysten har hatt en økning fra i fjor til i år på 100–150
prosent, og sier at det er sannsynlig at medlemskapet i Visit
Narvik har ført til økning, forteller hun.
Daglig leder i Polar Park,
Heinz Strathman skryter også
av samarbeidet. Også de har
hatt stor økning i antall besøkende i sommer.

Må fremsnakke
Også Harald Kuraas i Narvikfjellet er klar på at vi må tilby
sømløse løsninger, og fremsnakke hverandre.
Kuraas lanserer ideen om et
felles kort for alle opplevelsene.
– Alle må dra i samme retning og markedsføre hverandre. Vi må forstå hverandre
sine roller og muligheter, og
dra ut for å selge byen og hverandre, sier Kuraas.

Imponert over oppmøtet i solskinnet
Over 60 personer møtte på
folkemøtet om turistsatsingen i
Narvik.
Møte var i regi av Forte Narvik
og Narvikgården Eiendom AS.
– Det er første gang jeg har
opplevd at man må hente inn
ekstra stoler på et møte om reiseliv
i Narvik. Dette er det beste møtet vi
har vært på på mange år, sier Geir
Solheim (avdelingsdirektør for
reiseliv i Nord-Norge i NHO)
Han opplever nå at man går fra
ord til handling.
– Det unike nå er at det finnes

finansielle muskler i Narvik til å
investere. Nå skal det investeres for
65 millioner kroner, påpeker han.
Solheim er også klar på at det
var nå eller aldri for å satse i
Fagernesfjellet.
–Toget går nå, påpeker han, og
legger til:
– Nå får alle planene som er
laget fra før en verdi, sånn som
Masterplanen for reiseliv.
Solheim er klar på at Narvik har
et unikt fjell, og at det er en fordel
for Narvik at byen er en helårsdestinasjon for turisme.

– Nå kan turistnæringen i Narvik
få helårsarbeidsplasser, og vi kan
bli et reisemål i verdensklasse.
Han skryter også av jobbet Visit
Narvik gjør med å tenke regionalt,
og er klar på at Ofotbanen må
løftes frem i turist-satsingen.
– Evenes kan også bli en felles
flyplass for hele regionen, hvor fly
lander og trafikken spres til hele
regionen.
– Jeg tror heller ikke alle er klar
over hvor viktig Hålogalandsbrua
kommer til å bli for Narvikregionen, sier Solheim.

godt oppmøte: Over 60 deltok på folkemøtet om turistsatsingen i Narvik,
og det måtte hentes inn mange ekstra stoler. 
Foto: Ann-Kristin Hanssen

