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Innhold Velkommen til Narvik 
og fjordlandet mellom Vestfjorden og riksgrensen
Med Narvik menes i denne guiden Narvik kom-
mune som fra 1. januar 2020 består av gamle
Narvik og Ballangen kommuner samt østre del
av gamle Tysfjord kommune. Narvik er en by
og en kommune med et stort omland. Her er
et spennende naturmangfold og spektakulær
natur:

  – et grenseland mellom Nordland og Troms,
mellom Norge og Sverige, 
mellom fjell og fjord.

  – et fjellrike med Narvikfjellan, 
Gratangsfjellet, Herjangsfjellet, 
Ofothalvøya – og med samisk reindrift

  – et fjordrike med Vestfjorden, Ofotfjorden
Ufuohttá og Tysfjorden Divtasvuodna.  

  – i skjærgården ved Barøya møtes 
Vestfjorden, Tysfjorden, Efjorden,
Tjeldsundet og Ofotfjorden.  

I denne guiden beskrives et lite utvalg turer,
delt inn i to kategorier; lette turer og toppturer.

Lette turer
er turer som de aller fleste som er vant til å 
bevege seg, klarer. Turene passer også for
barnefamilier.

Toppturer 
er langt mer utfordrende og går til topper over
skoggrensa. Disse turene egner seg for personer
som er vant med å ferdes i bratt terreng og i
fjellet og krever klær og skotøy for slike turer.
På toppene er det gjerne 10 grader kaldere enn
ved havoverflaten, og været kan endre seg
raskt.raskt.

Les mer om vanskelighetsgrad på baksiden.

        Utgiver:     Midtre Hålogaland friluftsråd
  Forfattere:    Bjørn Forselv og Ragnhild Sandøy
              Kart:    Bjørn Forselv
Forsidefoto:    Bjørn Forselv
            ISBN:     978-82-93829-00-3
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Bjerkvik
Haugfjellet (453 moh.)
Fra Haugfjellet har du fin utsikt til Maridalen,
Bjerkvik og Herjangen.
Kjør E10 til Herjangshøgda, 2,5 km vest for
Bjerkvik. Parker på plassen ved veikrysset, og
følg skiltet rute Ol´Krokveien. Du går først 
350 meter vestover langs E10 og følg så
traktorveien opp gjennom skogen til den
stopper ved rasteplassen Piknikbordet, like
under skoggrensa. Derfra følger du stien i retning
Maridalen/Krokelvhøgda ca. 600 meter til du er
på Haugfjellet, stiens høyeste punkt.

    Lengde: 3 km opp
    Tid: 1,5 timer opp
    Høydemeter opp: 350 meter
    Vanskelighetsgrad: Blå 

Storfjellet/Nattmålstuva (867 moh.)
Topp 867, første topp på Storfjellet.
Følg beskrivelsen til Haugfjellet.

350 meter fra rasteplassen, ca 150 meter før
Haugfjellet går det en sti til høyre. Stien går i
nordøstlig retning til første topp på Storfjellet.
Etter vel 2 km er du ved varden på 867 moh.
Fra varden kan du gå videre uten sti og merker
i lett terreng til de litt høyere toppene på 
Storfjellet.

    Lengde: 5,5 km opp
    Tid: 2 - 3 timer opp
    Høydemeter opp: 800 meter
    Vanskelighetsgrad: Rød
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Tatt fra varden på Storfjellet (Nattmålstuva). 
Foto: Hans-Erling Birkely.

Nattmålstuva/Storfjellet sett fra Haugfjellet. 
Foto: Bjørn Forselv.
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Rombaksbotn – gå Norge på tvers
Rallarveien
Rallarveien er en anleggsvei som ble bygd i
1898 for hest og kjerre i forbindelse med bygg-
ingen av Ofotbanen (1898 – 1902). Her kan du
gå Norge på tvers.

Veien strekker seg fra havnivå ved Rombaks-
botn og når høyeste punkt 520 moh etter 
15,5 km ved riksgrensen mellom Norge og
Sverige. Fra grensen fortsetter rallarveien 40 km
helt til Abisko.

På denne veien fraktet man alt man hadde
behov for under bygging av banen og det kom
kjørekarer med hest og vogn helt fra Trøndelag.
Rallarveien er restaurert på norsk side av
grensen og er spekket med kulturminner. Du
finner rester av bygninger langs veien fra 
Rombaksbotn til grensen. Veien slynger seg ned
i de trange og bratte dalene. I Rombaksbotn var
det under anleggstiden en by med alt du kunne
finne i en nord-norsk småby på den tiden, og
mere til. En flom i 1959 raserte dessverre deler
av Rombaksbotn og veien er delvis lagt om 
der. Fortsatt finner du mange hustufter i den
idylliske fjordbotn. Rallarveien ble kåret til Årets
Friluftsområde i 1997.
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    Avstander:
    Bjørnfjell stasjon – Rombaksbotn 14 km
    Katterat stasjon – Rombaksbotn 6 km.

    Rutetider for båt, buss og tog 
    – kontakt Visit Narvik. 

Rallarveien. Foto: Belinda Horn Kristiansen.



Tøttadalen
Taraldsvikfossen/Minikraftverket kalles for
Tøttaporten, og området derfra til foten av
Rombakstøtta regnes som Tøttadalen som er
Narviks bymark. Alle steder ser du vakre 
Rombakstøtta Áhkačohkka (1230 moh.), også
kalt Tøttatoppen. 1,2 km innenfor Førstevatnet
er stikrysset til Pumpvatnet, Forsnesvatnet,
Tøttatoppen og Beisfjordtøtta. Fra Forsnes-
vatnet går merka rute til Rombakstøtta
Áhkačohkka (1230 moh.) forbi Isvatnet Jiekŋajávri
og til Beisfjordtøtta (1475 moh.).

Førstevatnet (299 moh.)
Ruta til Førstevatnet og videre til Pumpvatnet
har minimal stigning. Narvik og omegn JFF
setter hvert år ut fisk sammen med skole-
klasser, og det er fritt fiske for barn under 16
år. Gapahuker og bålplass.  

  Lengde: 1 km fra Minikraftverket i Reinveien
  Tid: 0,5 timer
  Høydemeter opp: 100 meter
  Vanskelighetsgrad: Grønn

Taraldsvikfjellan (398 moh.)
Fra toppen har du utmerket utsikt over byen.

På parkeringsplassen ved Minikraftverket ser
du toppen i østlig retning. Følg skiltet turvei
mot Førstevatnet. Like før vatnet tar en sti av
til høyre. Følg stien 400 meter til du er på første
topp på Taraldsvikfjellan. Halveis oppe krysser
du ei kraftlinje.

  Lengde: 1,3 km opp
  Tid: under 1 time opp
  Høydemeter opp: 200 meter
  Vanskelighetsgrad: Grønn

Fjellheisen i Fagernesfjellet (650 moh.)
Turen opp til Fjellheisen er en enkel og populær
tur i Narvik. Du kan velge om du vil gå på
grusvei eller gå en litt brattere natursti. Begge
valgene gir flott utsikt. I sommersesongen er
det kafé ved øvre gondolstasjon. 

Kjør opp til nedre gondolstasjon som ligger ved
alpinbakken ved veien Skistua, 2,5 km fra Torget.
Parker på øverste parkeringsplass ovenfor
gondolen. Herfra følger du en grusvei opp til
høyre, 3,3 km til enden ved øvre gondolstasjon.
Ønsker du å gå stien opp, tar du av fra grus-
veien i tredje venstresving. Der går det en sti ut
til høyre til et fint utsiktspunkt med benk og
bord. Fra utkikkspunktet følger du stien videre
oppover til du kommer til øvre gondolstasjon.
På tur opp kan du gjerne stoppe å trekke
pusten på en av de mange fine utsiktspunktene
over Kleiva. Som rundtur passer det å gå stien
opp og grusveien ned.

  Lengde: 3,3 km opp
  Tid: under 1 – 1,5 time opp
  Høydemeter opp: 400 meter
  Vanskelighetsgrad: Blå

Narvik
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Fjellheisen. Foto: Bjørn Forselv.
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Fagernestoppen Čalbmevárri  (1107 moh.) 
og Tredjetoppen Áidarasčohkka (1272 moh.)
Fagernesfjellet er byfjellet i Narvik, 
og turen kan starte fra Torget. 
Gå eller kjør opp til alpinanlegget i Skistua-
veien, og parkér på det øverste området. 
Derfra går du grusveien opp til øvre gondol-
stasjon (650 moh.), eller du tar gondolen opp.
Fra øvre gondolstasjon går det flere stier
videre opp mot Fagernestoppen med den
store masta. Følg den merkede stien som
etter hvert dreier rundt fjellet mot klokka.
Stien følger alpintraséen.

Fra Fagernestoppen følger du merker videre
oppover langs ryggen mot Tredjetoppen. 
Stigninga er slak, og de 265 høydemeterne
(1,7 km) er lette å gå. På veien opp er det flere
flotte luftige utsiktspunkter mot nord.

  Lengde: 4,5 km opp
  Tid: 3 timer opp
  Høydemeter opp: 1020 meter
  Vanskelighetsgrad: Sort

Rombakstøtta Áhkačohkka (1230 moh.)

Rombakstøtta er Narviks Matterhorn, 
og turen kan starte fra byen.
Fra Minikraftverket i enden av Reinveien
krysser du elva og følger skiltet turvei videre.
Passér Førstevatnet og fortsett 1,2 km på
horisontal turvei til stikryss. Ta til høyre i 
retning Forsnesvatnet og Rombakstøtta.

0,6 km før du kommer til Forsnesvatnet (646-
627 moh.), tar du til venstre og følger merket
sti langs kraftlinja. Stien går videre opp til
høyden ved Isvatnet Jiekŋajávri (820-790 moh.),
og går så videre opp mot østsida av Rombak-
støtta. På 1150 moh. flater det ut, avbrutt av
to relativt bratte renner som må klyves. Nyt
utsikten på toppen.

Lengde: 8 km opp
Tid: 4 - 5 timer opp
Høydemeter opp: 1170 meter
Vanskelighetsgrad: Sort
Det er to bratte partier like før toppen 
hvor du må bruke armene.

Fagernesfjellet. Foto: Bjørn Forselv.
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Skjomtinden, 
Sovende dronning (1575 moh.)
Sett fra Torget i Narvik 
troner fjellet i sør, over Ankenesfjellet.
Fra Håkvik Ginnasluokta, 11 km sør for Narvik,
følg skiltet vei til Håkvikdalen/Sjursheim 
5,3 km, parkér etter brua ved Nervatnet
Vuollegeašjávri.

Stien starter ved en stolpe på høyre side av
knausen, passerer noen hytter og følger etter
hvert en bekk mot Peppartuvvatnet (618
moh.). 300 m før vatnet, når terrenget har
flatet ut, dreier stien til høyre og går opp mot
og passerer ryggen mot Litletind (1096 moh.).
Ruta runder så Dronninga i ei stor ur før den
stiger videre mot toppen.

Lengde: 6,3 km opp
Tid: 5 timer opp
Høydemeter opp: 1394 meter
Vanskelighetsgrad: Sort

Tøttadalen med Tøttatoppen i bakgrunnen. 
Foto: Bjørn Forselv.

Fra Sovende dronning. Foto: Bjørn Forselv.
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Reinneset Boazonjárga (430 moh.)
Å vandre på disse rue og glattskurte granitt-
bergene med utsikt til daler, fjord, isbre og
bratte fjell er en spesiell opplevelse. 

Turen starter ved parkering på Reinneset og 
gir spektakulær utsikt fra første steg. Fra
Skjombrua E6 følger du Fv 7572 innover
fjorden til Elvegården og Skjomdalen. Like etter
Elvegården går skiltet vei til Sør-Skjomen
Orjješ-Skievvá. Passert golfbanen, fortsetter du
4 km til veiens høyeste punkt på Reinneset.
Det er ikke skiltet fra veien, men det er tydelig
sti til trimpostkassen i varden. Mot vest ser du
Reintinden, Reintindbréen og Frostisen. Turen
passer også fint for små barn. Fra varden er det
2,5 km til selve Reinnesfjellet, (802moh.). OBS
mørke fuktige partier kan være svært glatte.

Start: på toppen av bakkene ved Reinneset.
Avstand: 2 km
Estimert tid: 1 time
Høyde opp: 340 moh.
Vanskelighetsgrad: Grønn
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Reinneset, Skjomen. Foto: Stine Holt.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11

Meraftestinden (1350 moh.)
Meraftestinden ligger over den bratte 
og trange fjordbotnen Sør-Skjomen. 
Ved Skjombrua tar du av fra E6 på Fv 7572 
til Skjomdalen. Etter 17,5 km tar du av på
skiltet vei videre til Sør-Skjomen, Orjješ-Skievvá.
Følg denne til du kommer helt inn i fjordbotn,
krysser Storelva og dreier mot sjøen. Her er et
veikryss. Ta til venstre og parker på egnet sted
etter 50 m. Følg veien som passerer en gård og
etter ca 0,5 km et minikraftverk. 

Følg så DNT-merket sti til Sitashytta, på venstre
side av Snøskarelva. På ca 350 moh. skal du
forlate stien, ta til høyre og krysse elva. Følg
rørgatetraséen oppover til den ender i et
bekkeinntak ved skoggrensa. Derfra følger du
kraftlinja opp til Vesterskaret (880 moh.) hvor
du dreier til venstre og følger ryggen opp til
toppen. Du kan også gå opp på høyre side av
Snøskarelva.

  Lengde: 6,3 km opp
  Tid: 4 timer opp
  Høydemeter opp: 1345 meter
  Vanskelighetsgrad: Sort
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Meraftestinden i bakgrunnen.. Foto: Bjørn Forselv.

Meraftestinden. Foto: Bjørn Forselv.
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Ballangen
Kjerna (650 moh.)
Kjerna i Skrovkjosen er Narviks og Tysfjordens
Preikestol. Fra ferga mellom Bognes og Skar-
berget og E6 i Ulvika ser du den karakteris-
tiske profilen i det vertikale utspringet under
Stortinden (847 moh.). Det ser spektakulært
ut, og det er det også når du står på toppen
og titter over kanten. Under overhenget er det
bratte Floget over Uran. Det er tydelig og god
sti.

Start og parkering: Skjellesvikskaret, E6, 
6 km sør for Efjordbruene 
Avstand: 1,5 km
Estimert tid: 1 time opp.
Høydemeter opp: 400 meter
Vanskelighetsgrad: Blå

Svaet (408 moh.)
Det nakne Svaet består av isskurt granitt og går
fra Efjorddalen opp mellom Kulhornet (981
moh.) og Henriknesfjellet (463 moh.). Øverst i
Svaet er det et lite tjern og en varde med tur-
bokkasse. På varme dager anbefales et bad og
en tur videre opp på Henriksfjellet. Her har du
utsikt til ytre Efjorden og Skarstad med
Tjeldøya, mot øst ligger Forsahavet, bakover
Sepmola og Frostisen og i vest den mektige
fjellrekka fra Stortinden og Eidtinden til Valle-
tinden.

Ruta starter på østsida av E6 ved enden av
autovernet. Du kan følge berget fra starten.
OBS Der vannet har rent nedover er granitten
begrodd med svarte alger, og de svarte feltene
er glatte når de er våte. Ruta anbefales ikke i
regnvær. Gode tursko sitter godt på ru granitt. 

Parkering: ved brua over Sørelva fra
Efjorddalen, ca. 2,5 km sør for Sætran. 
Avstand: 2 km opp
Estimert tid: 1,5 time opp.
Høydemeter opp: 359 meter
Vanskelighetsgrad: Grønn/Blå

E6

694

99

809
710

463

518

32

650

35

35

Ulvika

vatnet
Leirpoll-

moen

847

Leirpollen

Pollan

8

Eidskaret

Leirpoll-

marka

eluokta

E f
jo
rd
da

le
n

Tindelva

Sørstraumen

Skjellesvikelva

Sæ
ter
elv
a

Sørelva

Me

Sætran

Siládemluokta

n

Storbakken

Litlt inddalen

Storhøgda

Tuva

Eidtinden

Kjerna

Svadet

Skjellesvika

26

209

Ånepollen

Rundvatnet

981

949
355

817

415

ben

Skjellesvik-

Leirpollneset

skaret

Ulbegiedde

Kjølen

Huglhornet

Henriknesfjel
Stortinden

Hallvardøya

Ulvika Lit lt inden 1 km

SvadetKjerna

P

P

Kjerna. Foto: Bjørn Forselv.
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Rånkeipen Ránusággi (1200 moh.)
Beste utsikt over Ofotfjorden.
Kjør E6 til østsida av Rånbogen, 12 km nord
for Ballangen, 12,5 km sør for Skjombrua. 

400 meter sør for busstoppet i Rånbogen,
ved enden av autovernet, går en smal vei opp
til ei hytte. Parkér på veiskuldera på nedsida
av E6.

Gå opp langs traktorveien til høyre for
hyttetomta og følg traktorveien oppover
skogen. På kote 356 er det ei trimkasse og ei
hvilebjørk. 600 meter etter dette flater det litt
ut, kjerreveien blir til sti, og ytterligere 500
meter lenger frem tar du til høyre, krysser
bekken og følger merkene videre oppover
over skoggrensa mot Råntindaksla. Oppe på
aksla dreier du til venstre og følger denne helt
til topps.

  Lengde: 6 km opp
  Tid: 4 timer opp
  Høydemeter opp: 1200 meter
  Vanskelighetsgrad: Sort
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P

Verdenssvaet i Efjord. Foto: Anne-Lena Abrahamsen.

Svadet. Foto: Bjørn Forselv.
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Kjøpsvik
Stortinden (259 moh.)
Stortinden byr på flott utsikt over Kjøpsvik og
fjordlandskapet. Stortindrampen er en platting
med gelender og glass i front og rasteplass-
bord. En flott tur på tydelig sti i lett kupert
terreng. Demningen ved Dammen (det gamle
vannverket) i Kjøpsvik, er porten til fine turmål;
Stortinden, Kjøpsvikvatnet, Veten og Lifjellet.
Fra Torget til Demningen er det ca 1,9 km. Etter
rundkjøringa på Kjøpsvikveien Rv 827 på nord-
sida av tunnelen gjennom Kjøpsvik tar du nord-
over Damveien (grusvei) til P-plass ved
Demningen. Følg veien til Skytterhuset. Stien
starter på nedsida av standplass huset. Det er
bratt i starten, men lettere terreng i Sørliholla,
etter ca 300 meter. Her deler stien seg; til
venstre til Stortinden, rett frem til Kjøpsvik-
vatnet. 

Mellom Sørliholla og Stortinden kan du ta sti til
høyre mot utsiktspunktet Ørneredet, derfra til
Kjøpsvikvatnet eller ned Smineslia. 

Lengde: 2,2 km opp
Tid: 1,5 time opp
Høydemeter opp: 300 meter
Vanskelighetsgrad: Blå

168
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126
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P
Stortinden

Utsikt fra Stortinden. Foto: Ragnhild Sandvik.
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Halls fortopp (1315 moh.)
Halls fortopp, nesten på Stetinden Stáddá,
Norges nasjonalfjell.
Kjør Rv 827 til parkeringsplassen i Vássjá på
vestsida av Stetindtunnelen, 16 km nord for
Kjøpsvik og 18 km sør for veikrysset E6/Rv827
i Efjorden Áhtávuodna.

Stien starter på parkeringsplassen og går opp i
skogen. På vei opp går du langs foten av
Stetinden og du kan ikke unngå å bli imponert
av fjellet. På fine dager ser du gjerne klatrere i
den bratte granittveggen. Stien går opp til
Svartvatnet, dreier litt til venstre for så å følge
en lang renne opp på sørsiden av fjellet. Renna
munner ut på ryggen av fjellet og du følger
denne opp til Halls fortopp.

Fra Halls fortopp kan du se ned på eggen som
går mot Stetinden.

  Lengde: 5 km opp
  Tid: 4 timer opp
  Høydemeter opp: 1339 meter
  Vanskelighetsgrad: Sort
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Vássjá

Storelvdalen

Svartvatnet
728
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Halls fortopp (begge bildene) Foto: Bjørn Forselv.
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Transport

Internett https://www.halogaland-friluftsrad.no/
Facebook https://www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad/?ref=br_rs
Instagram https://www.instagram.com/halogaland.friluftsrad/ PR
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UK
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Hvordan reise rundt i distriktet
Nordland Taxi  0047 07550.
Reiseplanlegger offentlig transport https://reisnordland.no/
Leiebil.

Narvik og Omegn Turistforening hytter og ruter: 
https://not.dnt.no/hytter-og-ruter/
Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening hytter: 
https://www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik/sider/Hytter.aspx

Mer informasjon
Visit Narvik: www.visitnarvik.com

                                                   Aktiviteter
                                         Arctic Train    https://www.arctictrain.com/
                         Bergbjørn Fjellservice    http://www.bergbjornfjellservice.no/
                      Narvik Mountain Lodge    http://www.nmlodge.no/
                            Opp+Ned Fjellføring    https://www.oppogned.com/
                                           Narvik Aktiv    http://www.narvikaktiv.com/
                     Narvik Mountain Guides    http://www.narvikguides.no/
      Narvik og Omegn Turistforening    http://www.narvikfjell.no/
                                                                          

Informasjon om turer i Narvik
                                               Naturlos     Midtre Hålogaland Friluftsråd, 2020
                 På tur i Narvik og omegn     Bjørn Forselv, 2008
              På tur i Narvik og omegn II     Bjørn Forselv, 2010
        Topper i Ofoten og Sør-Troms     Bjørn Forselv, 2014
                                  På tur i Tysfjord     Asgeir Kvalvik, 2017

I salg på Turistkontoret, bokhandler og direkte fra forfattere.

Husk sporløs ferdsel

Vanskelighetsgrad 
Grønn – Enkel
Nybegynnere – krever ingen spesielle ferdigheter. 

Blå – Middels
Nybegynnere og middels godt trente turgåere. 

Rød – Krevende
Erfarne turgåere. Krever god utholdenhet og godt turutstyr.

Svart – Ekspert 
Erfarne fjellfolk. Krever god utholdenhet, godt turutstyr.


