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Telefon: 76 95 00 00 E-post: sport@fremover.no Tips: 76 95 00 57

sporT TIps oss:
Driver du med idrett i Narvik-regio-
nen? Har laget ditt deltatt på en 
turnering eller har utøverne vært 
ute på tur? Vi ønsker tips, bilder, 
tekst og resultater for best mulig å 
dekke bredden i idretten i regionen. 
Send til sporten@fremover.no

I august starter byg-
gingen av nye veier til 
det nye sentrumsom-
rådet, «Camp Skis-
tua», og til nye bolig- 
og hyttefelt i Narv i 
fjellet. Samtidig plan-
legges den nye by-
heis-traseen. 

Kjell KolsviK
kjellko@fremover.no

Forte Narvik og Narvikgården, 
eierne av selskapet Narvikfjel-
let, som driver anlegget i Fager-
nesfjellet, jobber videre med 
utbyggingen av det helårlige 
reiselivsanlegget i Narvikfjel-
let, parallelt med nye bolig- og 
hyttefelt. Planene om et VM i 
alpint i 2025 – og store interna-
sjonale arrangement før den tid 
– passer godt for næringsstiftel-
sen Forte Narvik og kommu-
nens eiendomsselskap Narvik-
gården AS. 

Trio i gang
Trioen Roger Bergersen, leder 
av Forte Narvik og styreleder i 
Narvikfjellet Eiendom, Ragnar 
Norum i Forte som også funge-
rer som daglig leder av eien-
domsselskapet og Lars Skjønn-
ås, direktør i Narvikgården, den 
andre eieren av selskapet, er 
godt i gang med planlegging av 
det som skal skje fremover.

– Vi har inndelt utbyggingen 
av Narvikfjellet i tre faser. Fase 
1 er gjort. Nå starter vi fase 2 
med utbygging av infrastruk-
tur, og vi planlegger for heistra-
sé og byheis med gondoler og 
stolheis. Fra sentrum, via 
«Camp Skistua» og til Øvre, sier 
styreleder i Narvikfjellet Eien-
dom, Roger Bergersen.

Helårlig reiseliv
– For oss er det viktig å under-
streke at Narvikfjellet skal bli et 
helårlig reiselivsanlegg. For 
dem som vandrer, de som går 
langrenn, de som renner ned-
over eller sykler. Helårlig og 
mer familievennlig. Dette blir 
også et alpinanlegg av interna-
sjonal klasse. Store internasjo-
nale arrangement og et VM er 
fullt mulig – og gir oss mulighe-
ter. Bakker og heiser vil ikke stå 
tilbake for anlegg noen andre 
steder, og storarrangement 
som VM vil gi Narvikregionen 
og Nord-Norge et kraftig løft, 

sier Ragnar Norum, daglig leder 
i eiendomsselskapet. 

Nordnorsk 
Direktør Lars Skjønnås i Nar-
vikgården priser det som har 
skjedd de siste årene – og det 
som gjøres nå. Narvikgården 
startet prosessen med å få hånd 
om alle arealene og regulert 
hele Narvikfjellet, Forte Narvik 
kom inn med friske penger, og 
utbyggingen kunne starte.

I mai vedtok et enstemmig 
bystyre reguleringen, og sist 
uke ble det kjent at Narvik leg-
ger lista for arrangement høyt – 
europacup, verdenscup og et 
mulig alpin-VM i 2025. 

Ser lovende ut
Alpin-NM i 2017 er ikke målet, 
men starten på en lang vei.
– Dette gir muligheter for hele 
landsdelen. Det er mye som 
skal gjøres av mange i tida 
fremover, og vi må tiltrekke oss 
og bygge kompetanse. Det har 
aldri sett så lovende ut som nå, 
både når det gjelder det unike 
Narvikfjellet og bygging av rei-
seliv i denne delen av landsde-
len, sier Lars Skjønnås i Narvik-
gården.

30 millioner
I fase 1 av utbyggingen er det 
investert for nærmere 30 milli-
oner kroner i ny snøproduk-
sjon, vanntilførsel og over-
vanns-løsning for hele fjellet. 

Dagens bygg i Narvikfjellet er 
renovert, og man har så smått 
begynt med sentrumsområdet. 
Rett over ferien starter anleggs-
arbeidet med veier, vann og av-
løp til det nye sentrumsområ-
det nedenfor gamle Skistua og 
barneskiheisen. Samtidig blir 
det lagt infrastruktur til bolig-
felt og hyttefelt. 

Mye solgt
Elvenes Maskin, datterselskap 
av Taraldsvik Maskin, har fått 
entreprisen. De setter i gang så 
snart alle godkjenninger er gitt 
av byggesakskontor og Narvik 
Vann.

Det er allerede solgt 21 av 27 
utlagte boligtomter, og det er 
også flere titalls som har reser-
vert hyttetomter. Totalt råder 
Narvikfjellet Eiendom AS over 
120 boligtomter og rundt 450 
fritidsbolig-tomter, som felt for 
felt blir lagt ut og bygd ut. 

�� Så langt er denne trioen kommet i den spennende utbyggingen i fjellet, med

«Camp skistua» og ny byheis

OFFENSIV TRIO: Fra venstre Lars Skjønnås, Ragnar Norum og Roger Bergersen, alle sentrale brikker i arbeidet som skal skje videre i selskapet Narvikfjellet.  Foto: Kjell KolsviK

Narvikfjellet Eiendom er i 
gang med å vurdere trase 
for en ny byheis.

– Vi har engasjert Sweco, slik at 
vi har et grundig underlag for 
den kommunale saksbehand-
lingen. Det er tidlig i planleg-
gingen, men vi antar at vi til 
høsten kan ha noe klart, sier 
Ragnar Norum. Det planlegges 
for en kombinasjonsheis. Fra 
byen blir det gondoler, mens 
det fra mellomstasjonen ved 
«Skistua Camp» kan være både 
gondoler og stolheis helt opp. 

Narvikfjellets Harald Kuraas og 
Erik Plener, samt Ragnar No-
rum, besøkte nylig Voss, hvor 
en byheis nettopp er ferdig re-
gulert.

–  Dette med heis over 
byen fra sentrum er nytt i Norge 
og derfor upløyd mark. Vi kan 
lære mye av prosessen på Voss 
hvor mye er likt Narvik, sier No-
rum.

– Både trase, den tekniske 
løsningen og finansieringen vil 
være gjenstand for utredninger 
og diskusjoner i månedene 
fremover, sier Lars Skjønnås og 

Roger Bergersen.
Det er antydet at ny heis, fra 

byen via Skistua og opp til Øvre 
vil koste over 100 millioner.

– Narvikfjellet er som en all-
menning, for fellesskapets na-
turlige herligheter, og den skal 
vi ha kontroll på. Men på flere 
spennende forretningsområder 
vil vi invitere andre eiere med 
kompetanse og kapital inn. 
Dette utreder vi nå, for å gå ut 
og søke partnere etter somme-
ren, avslutter Roger Bergersen.

Vurderer trase for ny byheis
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camp SkISTua: Nytt fremtidig sentrumsområde med flott utsikt. 

 «Camp Skistua» 
skal tegnes av 
prisbelønt arkitekt. 
Som gleder seg til 
jobben. 

Kjell KolsviK

Den prisbelønte Tromsø-ar-
kitekten Snorre Stinessen, 
med familie i Narvik, er en-
gasjert til å tegne hele det 
nye sentrumsområdet i fjel-
let. Stinessen er blant annet 
arkitekten bak Børge Ous-
lands kurs- og feriesenter 

Manshausen i Steigen og 
Cabin i Lyngenalpene.

 Gleder seg 
– Jeg gleder meg til jobben. 
Dette blir spennende. Vi må 
få til noe bra her, sier Snorre 
Stinessen.  

– Det er viktig at ulike 
funksjoner og logistikk blir 
planlagt godt fra starten av. 
Tromsø-arkitekten jobber 
sammen med oss de kom-
mende seks månedene, sier 
Ragnar Norum.

I sentrumsområdet vil det 
være nytt heishus, hvor by-

heisen har sitt ene stopp før 
den går videre til Øvre. Der 
planlegges også for alle ser-
vicefunksjoner, uansett ak-
tivitet i fjellet, camping, 
parkeringsplasser, eventu-
elt badeland, trase til lang-
renns- og sykkelløyper osv.

Helhet
– Dette er et stort område, 
med ulike funksjoner, og vi 
må planlegge for en helhet 
og gradvis utbygging ut fra 
dette området, sier Norum. 

I høst bygges vei og øvrige 
infrastruktur til området.

Prisbelønt arkitekt 
gleder seg til jobb

HENTER kjENT aRkITEkT: Snorre Stinessen gleder seg til prosjektet i Narvik. 

Narvikfjellet Eiendom AS (eier av 
4.000 mål og utbygger)
Eiere: 
Forte Narvik (50,01 %) og 
Narvikgården AS
Leder: 
Ragnar Norum, Forte Narvik. 

Narvikfjellet AS (ansvarlig for 
drift og salg)
Eier: 
Narvikfjellet Eiendom
Leder:
Harald Kuraas

Forte Narvik
Etablert av Sparebanken 
Narvik. Er eier/
medeier i reiselivs- og 
teknologibedrifter, samt Det 
4. hjørnet.
Leder:
Roger Bergersen.
Styreleder:
Eirik Frantzen.

Narvikgården
Heleid kommunalt 
eiendomsselskap, med 
omfattende regional 
virksomhet. Leder:
Lars Skjønnås. 
Styreleder:
Børge Klingan.

Dette er fakta om selskapene:

Daniel-André Tande har 
flere somre bak seg i 
Rimi-kassa. Selv om han 
hoppet inn over millionen 
sist sesong, er Kongsberg-
hopperen med familie fra 
Narvik, klar for sommer-
jobb.
 Med 1,16 millioner kroner i pre-

miepenger etter en sesong der 
han tok sin første seier i ver-
denscupen, har utøveren fått 
en helt annen økonomisk 
trygghet. Likevel kan kundene 
stikke innom lokalbutikken for 
å handle varer av lysluggen.

– Vi får se om jeg ikke skal ta 
noen vakter i fellesferien. Det 
er alltid like hyggelig å jobbe 

der. Det er så mange hyggelig 
folk som kommer innom. Og 
det er alltid godt å tenke på litt 
andre ting enn hopping, sier 
den blide hopperen. – Men nå 
kan du leve av hoppsporten.

– Det gir en trygghet som gjør 
at det er lettere for meg å trene 
litt mer bekymringsfritt. Du fø-
ler ikke like mye press på deg 

selv for å måtte prestere. Men 
har jeg en dårlig sesong til vin-
teren, må jeg nok tilbake i kassa 
på Rimi, eller Coop som det he-
ter nå, påpeker Tande.

Han sliter med beinhinnebe-
tennelse, men står foran et par 
uker med ferie. Timingen på 
hoppausen kommer perfekt.
Høydepunktene står i kø kom-

mende sesong.
 – Jeg føler jeg ligger veldig 

bra an. Jeg har kommet bra i 
gang med hoppingen. Det er 
stabilt bra. Jeg har funnet ut 
flere ting som gjør meg mer 
stabil, sier 22-åringen.

– Jeg gleder meg spesielt til 
VM. Det er der jeg har mine 
største mål, påpeker han.

Tande klar for sommerjobb – tar noen vakter i kassa i år også!


