
ET UNIKT FJELL …



… MIDT I BYEN …



… SPEKTAKULÆR 
UTSIKT!



FJELLET 
OVER BYEN
OVER FJORDEN
OVER VERDEN

OVERVELDENDE

Narvik - kompakt arktisk helårlig reiselivsdestinasjon med god 
infrastruktur

Reiseliv, bolyst og byutvikling



Stiftelse med allment formål – og kommunen

• FORTE NARVIK (68%)

• Stiftelse etablert av 
Sparebanken Narvik med 
samfunnsnyttig formål; bidra til vekst 
i Narvikregionen.

Narvikfjellet AS ble i 2014 og eies av: 

Stiftelsen Forte Narvik - og kommuneeide Narvikgården AS

Selskapet konsolideres regnskapsmessig i Forte-konsernet.

NARVIKGÅRDEN (32%)
Narvik kommune sitt eiendoms-
selskap som skal legge til rette for etablering 
av arbeidsplasser og flere innbyggere i 
Narvikregionen. 



Besøks-
attraktivitet

Arbeidskraft-
attraktivitet

Bosteds-
attraktivitet



Åpning av ny gondol er utsatt 
til 16. februar 2019





Sentralområdet, det nye hjerte i 
Narvikfjellet

• Montering av Skiband med glasstunnel

• Utvikling av Nybegynnerområdet

• Funpark

• Barneelementer

• Det er søkt om midler og vi jobber nå med prosjektering



Noen indikasjoner på lokal verdiskaping

Samlet investeringer i perioden 2015/2018

• Kr 300 000 000

Lokale innkjøp

• Varer og tjenester fra lokale leverandører kr 180 000 000

• 76 eneboligtomter, 75% kjøpes lokalt , utgjør ca kr 290.000.000 

Årsverk

• 2014 - 11

• 2018 – 35



INVESTERINGER 2018/2019

• BOLIGFELT  SKISTUA 32 MNOK 85 %

• LEKEPLASSER 2,5 MNOK      100 %

• TRYKKØKNINGSSTASJON 2,5 MNOK 99 %

• GONDOL 75 MNOK 40 %

• PARKERING SKISTUA 30 MNOK 70 %

• INFRASTRUKTUR PARKERING & FERIEPARK 18 MNOK 35 %

• FERIEPARK 98 MNOK 0 %

• SKISTUA- SENTRALBYGG 43 MNOK 0 %

• SUM ca. 270    MNOK



LEKEPLASSER (100%)

TRYKKØKNING (99%)

BOLIGFELT TRINN 1 (95%)

BOLIGFELT TRINN 2 (75%) GONDOL (40%)

PARKERINGSPLASS (70%)

FERIEPARK(0%)

SKISTUA(0%)

RIGG(0%)







FERIEPARK

• 30 hytter – 14 stk for 4-8 personer – 16 stk for 2-4 personer

• Servicebygg med Skilockers

• Mulighet for utvidelse i årene som kommer, tilpasset kundens ønsker

• Hytter: Anbud innhentet, leverandør er ikke valgt

• Interiør, VVS, EL: egne entrepriser, avhengig av leverandør for hytter

• Grunn- og utomhus: egen entreprise

• Byggetid: mar 2019 til des 2019





2018 FERIEPARK



2018 CABIN PARK



2018 FERIEPARK



ET HELÅRLIG REISELIVSANLEGG

• Vi skal ta Narvikfjellet fra å være et godt
sportslig regionalt anlegg til å 
bli et helårlig, familievennlig reiselivsanlegg: 

• Gondol, restaurant, feriepark og 
attraksjoner er under utvikling. Anlegget skal
være åpent alle dager hele året

• Forbedring av heiser/ nedfarter og utvikling
av vinterattraksjoner pågår.



UTVIKLING AV 
FJELLET



KLIKK FOR Å REDIGERE 
TITTELSTIL

KLIKK FOR Å REDIGERE 
TITTELSTIL

2015 til 2017

• Ny snøproduksjon
• Ny skishop, skiutleie og prepperi
• Oppgradering av 

Fjellheisrestaurant
• Salg av boligfelt
• Oppgradering av heiser

2020 til 2022

• Nytt sentralområde, med leilighet/hotell, 
svømmehall, café, skishop mm.

• Byheis
• Nytt boligfelt
• Flere attraksjoner

2018 til 2019

• Ny gondol
• Feriepark
• Parkering
• Nytt sentralområde, del 1
• Utbygging boligfelt
• Regulering nytt boligfelt
• Attraksjoner



BOLIG- OG HYTTEFELT KOBBERSTAD

• Reguleringsarbeid påbegynt

• Ca. 70 boligtomter

• Ca. 200 hyttetomter

• Prosjekterende: Sweco Norge AS

• Regulering: okt 2017 til mai 2019

• Byggetid: 2019 – 2020 (boligfelt)



REGULERINGSPLAN KOBBERSTAD







Parkering

Feriepark

Funpark

Alpine Coaster

Attraksjoner

Gondol

BF Skistua/ 
Infrastruktur

Turløyper

BF Kobberstad

Sykkelplan

Nedfarter

Nytt 
sentralområde











https://www.sunkidworld.com/vr/narvik/index.html

https://www.sunkidworld.com/vr/narvik/index.html


TUR- OG SYKKELSTIER

• Oppgradering av eksisterende stier

• Skilting og merking

• Masterplan, vi vil innhente eksperter på utbygging av sykkeldestinasjoner



BYHEIS

• Viktig ledd i utvikling av (reise)liv i Narvik – kollektivtransport, turistattraksjon, cruiseturister, tilknytning 
til sentrum

• Tilknyttes fjellheis, kan driftes gjennomgående eller som 2 heiser

• Opp til 1.000 pers/ t

• Samme leverandør som for fjellheis

• Reguleringsplan påbegynt



BYHEIS - REGULERINGSSTART

• Byheis = Attraksjon. Binder fjell og by sammen. Kollektivtransport.

• Reguleringssaken krevende, og skal gjøres grundig. Involvering av alle berørte 
parter og informasjon avgjørende. 



BYHEIS









Hva betyr dette utviklingsmessig for fjellet?

• I tillegg til utbyggingen som allerede er planlagt, vil det ytterligere 
være behov for investeringer i overkant av 500 MNOK

• Om vi blir valgt i dag må noen grep gjøres før vi eventuelt får tildelt et 
VM

• Andre investeringer kan vente til etterpå

• Om vi blir Norges kandidat avgjøres i dag

• Dersom det blir slik, vil en tildeling av VM2027 skje i 2022


