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Velkommen til Narvik og fjordlandet mellom Vestfjorden og riksgrensen
Med Narvik menes i denne guiden Narvik 
kommune 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, Gratangs-
fjellet, 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. 

Naturen brukes av sau og rein på beite, ville dyr
og fugler, til vedhogst, sopp- og bærsanking,
jakt, fiske, vandring og fotografering.

Ofotfjorden Ufuohttá (nordsamisk)
er en fjordarm av Vestfjorden med mange mil
strandlinje. I flere elvemunninger er store tørr-
lagte leirer på fjære sjø. Andre steder stuper flå
i brådjupet. Navnet kommer av stedsnavnet
Ófóti. Fótr betyr «fot». Fjorden har gitt navn til
regionen Ofoten.

Ofotfjorden er fra Barøy fyr til Rombaksbotn 78
km og dermed lengste i Nordland og 15.
lengste i Norge.  Fra møtet mellom Vestfjorden
og Ofotfjorden ved Barøy går fjorden østover
til Narvik by og fjordbotnen ved Bjerkvik. 

Fjorden har seks fjordarmer. Fra sørvest:
Efjorden Áhtávuodna (35 km), Vargfjorden (3,5
km), Ballangen (8 km), Skjomen Skievvá (18
km), Beisfjorden Ušma (11,5 km) og Rombaken
Ruoppat (20 km). 

Tysfjorden Divtasvuodna (lulesamisk) 
er den vestligste av Vestfjordens fjordarmer og
strekker seg sørover fra innløpet mellom
Bremneset, sør for Barøya i øst og Herøy-
klubben, nord for Korsnes i vest, 60 km til 
Hellmobotn. Skrovkjosen Rábeskjukso er ei
markant vik i innløpet til Tysfjorden (8 km).
Kjøpsvik Gásluokta ligger på Kjøpsnes. 

Tysfjorden har åtte fjordarmer. 
Stefjorden Áhkavuodna (16 km), Tømmerås-
fjorden Dimbarásvuodna (5 km) og Fuglfjorden
(4,5 km) fra den bredeste delen av Tysfjorden,
også kalt Haukøyfjorden, Inner-Tysfjorden
Gievsfierdda (17 km) og Mannfjorden Spællá
(12,8 km). Øvrige del av Tysfjorden tilhører fra
1. januar 2020 nye Hamarøy kommune; dvs.
deler av Mannfjorden og Grunnfjorden (15 km)
og pollen Beisfjorden (4,5 km). I forlengelse av
Tysfjorden går Hellmofjorden Oarjjevuodna (31
km).

Innhold
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11 høyder i Narvik by
Klassiske høyder og utsiktspunkt i Narvik by er: 

    1.  Orneshaugen
    2.  Carl Gulbrandsons park (Furuholtet, Utsikten)
    3.  Groms plass
    4. Brennholtet, Gundersenhaugen
    5.  Sykehushaugen
    6. Solhaugen – Jaklaskogen
    7.  Durmålshaugen
    8.  Storholtet
    9.  Taraldsvikdalen – Tøttaporten
  10.  Asbjørnstua
  11.  Hagebakkeskogen – Fjellheim

Alle er lette vandringer og mange kan nås med barnevogn eller rullestol.
Det er utgitt en egen folder med rutebeskrivelser,

Carl Gulbrandsons park (Utsikten) (65 moh.)
Oberst Carl Gulbrandsen i Narvik Vel anla på 20-tallet en storslått park
i Furuholtet mellom Finnbekken og Taraldsvika. Oppe på Utsikten er ei
kobberplate med fjelltoppene rundt Narvik med siktlinjer, navn og høyde
over havet. Bak bronsestatuen Rallaren fra 1959, går turveien opp til
Utsikten.
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Matildestien
Turvei fra Framnes ungdomsskole til Jaklamyra
som har navnet etter Matilde, ei kone som
pleide å sitte på et berg langs stien.

Galapagos
Kjerrevei fra Flyplassen til Idrettsveien som
LKAB bygde i mellomkrigstida for at kyrne
skulle beite i Framneslia. Vegarbeiderne
sammenlignet seg med straff-fangene på
Galapagosøyene, derav navnet, som uttales
med trykk på andre-a.

Einarvika
Kommunal vei fra Dumpa til Einarvika. Her var
avfallsplass med forbrenningsovn 1967–1982.
Natursti langs sjøen mot Lillevika som er noe
krevende å forsere.

Lillevika
Her møter naturstien fra Einarvika via en berg-
rygg, turveien Jaklamyra-Vassvika.

Vassvika
Fergekai RV 50 fram til 1964. Småbåthavn
med 12 gjesteplasser. Molo fra 1964. Strand-
promenaden fra Vassvika langs sjøen til
Taraldsvika.

Taraldsvika
Her er utløpet til Taraldsvikelva som kommer
fra Fagernesfjellet. Elvedalen er en idyllisk park
på det som er igjen av campingplassen og
Taraldsvikjordet, med plener, benker, amfi, bruer
og bålplass.

Ornesvika
Narvik bys badestrand siden 1934. God turvei
fra Taraldsvika til badestranda. Toalett i bade-
sesongen.

Ornes – Veteranplassen
Veien videre forbi Karistranda ble bygd til 
ekstra fergekai for å avlaste kaia i Vassvik
under 2. verdenskrig. Orneshaugen er en ende-
morene fra Rombaken som er 9500 år gammel
og ble avsatt under isavsmeltinga da havet
stod 90 m høyere enn i dag.

Veteranplassen
En minnebauta over franske falne og en bauta
over general Carl Gustav Fleischer, øverst-
kommanderende for de norske styrkene under
60-dagers-krigen våren 1940.

Anbefalte ruter
Framnesodden – Veteranplassen
Stien langs fjorden Framneslia – Lillevika
Taraldsvika – Ornesvika
Moloen i Vassvika
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Stiene langs sjøen – Kyststien
På gårdsbrukene i Framneslia, Kvitvika, Lillevika, Finnbekken, Taraldsvika
og Slåttvika var det drift med slått og dyr på beite til ca. 1960. Det 
tidligere åpne landskap er i dag mye gjengrodd. Strekninga Framnesodden-
Veteranplassen er fortsatt uten store tekniske inngrep, med stier og

turveier langs fjorden som kan nås til fots fra Torget og Framnes,
Storåsen, Frydenlund og Taraldsvika. Dette er lette vandreløyper med
flere rundturmuligheter. Deler er tilgjengelig for rullestolbrukere og
barnevogn. Det er noe krevende partier mellom Einarvika og Lillevika.

Ornesvika. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd.
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Taraldsvikdalen – Tøttaporten
Enhver by med ambisjoner har en vakker elv og elvedal med tilrettelagte
vandringer og attraksjoner av ulike slag. I Narvik by handler det om
Taraldsvikelva som har bevart sitt opprinnelige løp. Taraldsvikelvas kilder
er botnbreene i Fagernesfjellet. Forsnesvatnet og Isvatnet overføres til
Taraldsvikelva via Pumpvatnet, og slik kommer vatnet i Taraldsvikelva
fra kilder i byens markante heimfjell; Fagernesfjellet, Rombakstøtta og
Beisfjordtøtta (1448 moh.)

Elveparken
Nedre delen av dalen var gårdsbruk, en periode var her campingplass,
og seinere ble Elvedalen opparbeidet som park. Det er stier og gangveier
langs Taraldsvikelva fra fjorden/Taraldsvikjordet opp til E6. Over E6 
passerer du den velstelte Narvik gravlund opp til to flotte steinhvelv-
bruer og jernbanelinja.

Kunstverket «Uten tittel», Narviks bidrag i Skulpturlandskap Nordland,
ble designet av kunstneren Bård Breivik (1948-2016) med en portal 
i rød granitt ved munningen og ei søyle i lys granitt i elva nedenfor 
Fossestua.

Fossestua, Siksakveien og Fossen
Siksakveien ble bygd i 1914 som tørrmurt vei til Taraldsvikfossen som
atkomst til demningen og rørgata. Fossestua (Fossestuen Restaurant,
nedlagt) var regnet som Porten til Tøttadalen til Reinveien ble bygd i

1992. Taraldsvikfossen er et mektig skue, og duren høres lang vei. Under
frigjøringa av Narvik foregikk det 28. mai 1940 kamphandlinger ved
fossen.

Tøttaporten og Minikraftverket
Området opp mot fjellfoten er en verden for seg. Etter at Reinveien og
kraftverket ble bygd i 1982 kjører de fleste dit. E6 og jernbanen går på
tvers av og deler dalen. Her er panoramautsikt over byen, Ofotfjorden
og fjellene rundt, og herfra starter rutene innover Tøttadalen. Taralds-
vikfossen Kraftverk og Vannbehandlingsanlegg sikrer byen vann og
elektrisitet. I tidsrommet 1. juni – 31. august sendes en vannsøyle 75
m opp i lufta, to ganger daglig, kl. 13:00 og 21:00. Atkomst via Siksakken
eller Fosseveien, Elgveien, Hareveien og Reinveien. 

Vandrerute:
De gamle vandringsveiene langs elva til Fossen 
kan deles i flere etapper:
Taraldsvika – Elvedalen til E6
Elvefaret/Øvre Elvedalen
Siksaken Fossestua – Fossen
Utsiktspunktet ved Taraldsvikfossen-Minikraftverket, 205 moh.
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Elvedalen. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd.

Minikraftverket. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd.



Området fra Taraldsvikfossen/Minikraftverket fram til foten av 
Rombakstøtta regnes som Tøttadalen. Byens første skihytte ble bygd
øst for Pumpvatnet i 1914. Tøttadalen er Narviks bymark og mest brukte
turområde, både for småbarnsfamilier og for trente fjell- og toppturfolk
til alle årstider. I gode bærår plukker mange vinterforsyninga av bær her,
og det er fisk i vatnene. Alle steder ser du vakre Rombakstøtta
Áhkačohkka (1230 moh.), også kalt Tøttatoppen. Ruta til Førstevatnet
og videre til FUNN-hytta ved Pumpvatnet har minimal stigning. 1,2 km
innenfor Førstevatnet er stikrysset til Forsnesvatnet, Tøttatoppen og
Beisfjordtøtta. Forsnesvatnet er 150 høydemeter over skoggrensa. Fra
Forsnesvatnet går det merka rute til Rombakstøtta forbi Isvatnet
Jiekŋajávri og til Beisfjordtøtta (1475 moh.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1110                                                                                                                                                                                                                                                                           

Førstevatnet
Narvik og omegn JFF setter hvert år ut fisk
sammen med skoleklasser, og det er fritt fiske
for barn under 16 år. Gapahuker og bålplass. 
1 km fra parkering minikraftverket.

Pumpvatnet
ligger skjermet under Tøtta. Anleggsveien hit
ble bygd på rørgata til Narvik bys gamle vann-
verk med pumpestasjon for over 100 år siden.
Den gamle steinbrua er kjent og kjær for
mange. FUNN-hytta, Narvik og Omegn Turist-
forening (NOT) si åpne hytte på 18 m 2 , står på
østsida. Det er en fin rasteplass på et nes like
før hytta. 3,5 km fra parkering minikraftverket.

Forsnesvatnet
Fra stikrysset går ruta jevnt opp til vatnet med
fine rasteplasser og utsikt. Vatnet er oppdemt
av en endemorene fra siste istid og ligger på
snaufjellet i en nordvendt botn med bratte 
fjellvegger. Vatnet er drikkevannkilde for Narvik.
5 km fra parkering minikraftverket.

Tøttadalen

Minikra�verket

Førstevatnet

Pumpvatnet

FUNN-hytta

Forsnesvatnet

P

Tøttadalen. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd. På vei opp mot Forsnesvatnet, Øyjord med Herjangen i bakgrunnen. 

Foto: Bjørn Forselv.



Stien langs flåget over Kleiva gir skikkelig magesug over Fagernes og flott utsikt over
havna og Sovende dronning (Skjomtindan). Fra Fjellheisstasjonen og Fagernestoppen
har du fantastisk utsikt over Beisfjorden, Ofotfjorden og Vestfjorden.
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Áhkunjárga er ei fjellrik halvøy med to steile tøtter; Rombakstøtta
Áhkačohkka (1230 moh.) og Beisfjordtøtta (1448 moh.). Áhka er det
nordsamiske ordet for bestemor, gammel klok kvinne. Jfr. Akka fra
Kebnekaise, ledegåsa i Selma Lagerløfs bok om “Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige”. Få byer har så kort vei til fjells som
Narvik. Byen ligger ved foten av Fagernesfjellet Čalbmevárri med
Fagernestoppen (1007 moh.) og Tredjetoppen Áidarasčohkka (1272
moh.), og du kan gå fra byen til Rombakstøtta Áhkačohkka, og Beis-
fjordtøtta, fra 0 til 1448 moh.

Fagernesfjellet er med Fjellheim, Fagerlibakken, Fagernestoppen,
Mørkholla og Tredjetoppen, vandrestier, utsiktspunkt, fjellheisen og
alpinanlegg et allsidig turområde, året rundt. Fjellveien ble bygd på
1930-tallet og den første Fjellheisen med Fjellrestauranten på 656 moh.
åpnet i 1957.

Narvikfjellet AS har en av Norges beste alpinbakker og er treningsarena,
idrettsanlegg og turområde til alle årstider. Gondolbanen ble bygd i 1995
og avløste banen fra 1957. Fjellveien til Øvre fjellheisstasjon er mye
brukt, naturstien på kanten over Kleiva er en annen opplevelse. Dagens
gondolbane ble bygd i 2018 og avløste banen fra 1995.

Klassiske vandreruter er Fjellveien samt naturstien over Kleiva til Øvre
Fjellheisstasjon, og stien fra Øvre Fjellheisstasjon til Fagernestoppen og

Tredjetoppen. Det arbeides med å restaurere den gamle stien til fjells
fra Havna via Henryveien og Fjellheim som sherpatrapp. Sporene etter
is og istid etter forvitring, frostsprengning og breer er mange. Så heter
fjellplatået også Jiekŋanjunni på samisk.

Rutebeskrivelse
Fra Torget følger du E6 ett kvartal nordover til Kinobakken. Ta til høyre
her og passer Dronningens gate og Håreks gate. Fortsett gangveien og
trappene opp til Diagonalgata. Følg denne 150 m, så Lodve Langes gate.
Passer Universitetet og følg Fjellveien 500 m, kryss Fjellheim og fortsett
200 m på Fjellveien til den dreier til venstre. Der går det en sti rett fram
til en kjerrevei som fører til ei hytte. Her fortsetter du 350 m opp gjennom
skogen til du treffer Fjellveien som du følger 40 m. I svingen tar du til
høyre og fortsetter langs stien, som etter hvert følger langs kanten av
fjellet. Over skoggrensa fortsetter du stien opp til Øvre Fjellheisstasjon.
Du kan gå samme vei tilbake evt. gå ned Fjellveien (grusvei). Fra Fjell-
heisen er det merket rute til Fagernestoppen og Tredjetoppen.

Avstander
Torget – start naturstien: 1,7 km
Stistart – Øvre fjellheisstasjon (656 moh.): 1,7 km
Torvet – Øvre fjellheisstasjon via Skistua: 5,5 km (2,2 + 3,3)
Start og parkering: Torvet eller parkeringsplass Narvikfjellet AS

Fagernesfjellet Čalbmevárri

Fjellveien

Fjellveien

UiT

Øvre �ellheisstasjon

Kleiva

Nedre �ellheisstasjon

P

P
Torget

P

P
Begge foto: Ragnhild Sandøy.
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Ankenes skole
Emmenesskogen

Buveien
Håkvik

Kirkeveien

Håkvikdalen

Ankenes�ellet
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Det er mange ruter opp til Ankenesfjellet. Mest
brukt og god parkering og adkomst er rutene:

Ankenes skole, parker ved skolen. Stien
starter til venstre for skolen og går rett opp i
skogen, passerer skistadion og fortsetter opp
på fjellet hvor det er det en gapahuk.

Emmenes. Stien starter ved bussholde-
plassen Emmensskogen. Parker i svingen 100
meter i retning byen. Stien går i svak stigning
opp til Ankenesfjellet hvor den treffer flere
stier. Hovedstien fortsetter som den gamle
kirkeveien videre til Håkvikdalen.

Håkvik veikryss. God parkering på høyre side
av veien sett fra byen. Kryss E6 og følg 
Buveien 250 meter. Ta så til venstre og følg en
traktorvei langs et jordet og videre oppgjen-
nom skogen. På vei opp passeres en fin
gapahuk og utsiktspunkt før stien fortsetter
opp til stisystemet fra Emmenes.

Start: Ankenes skole, Ankenes Alpinsenter
eller Emmenes
Parkering: Ved startpunktene
Høyde over havet: Høyeste punkt 320 moh.

Avstand: 1,5 - 2 km opp til Ankenesfjellet
Estimert tid: Under en time opp
Skilting: Nei
Vanskelighetsgrad: Blå
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Ankenesfjellet

Foto: Bjørn Forselv.

Langs Ankenes Onká og i Håkvik Ginnasluokta går det fine turstier opp 
til det flate Ankenesfjellet. Emmenesveten Ádjáčohkka er en flott 
utsiktsplass som var en del av det gamle varslingssystemet langs 
norskekysten.

På vinteren prepareres skiløype fra både Ankenes og Håkvik. Enkelte
gamle stier blir mye brukt av syklister, f.eks. den gamle kirkeveien fra
Håkvikdalen Ginnesvuopmi til Ankenes kirke.

Ankenesfjellet. Foto: Bjørn Forselv.



Bjørnfjell har hatt en helt spesiell betydning for Narvikvingene, både som
hytteområde og som utfartsområde i generasjoner. Fram til E10 fra
Trældal til Riksgrensen ble åpnet i 1984 var Ofotbanen med stasjoner
atkomst til hyttene og turrutene i Bjørnfjell. Toget stopper fortsatt på
stasjonene Rombak, Katterat, Søsterbekk og Bjørnfjell. De fleste rutene
på Bjørnfjell ligger like over skoggrensa.

Rallarveien
Rallarveien ble bygd som en tørrmurt anleggsvei i 1899 under anlegget
av Ofotbanen. Veien går fra et land til et annet, fra fjorden ved 
Rombaksbotn til 600 moh. på fjellet og er spekka med kultur og historie.
Her er norske og samiske navn, de mest kjente er Rombaken - Ruoppat,
Rombaksbotn-Ruoppatbahta, Bjørnfjell – Bonjovárri og Katterat –
Gáttercohka. Rombaksbotn – Katterat er statlig sikra friluftslivsområde.
Rallarveien er Narvik kommunes Fotefarprosjekt og ble i 1997 kåra som
Årets friluftsområde. Rombaksbotn bruker- og grunneierlag driver
skjøtsel på Rallarveien og i Rombaksbotn. Forvaltningsplan for
Ofotbanen med Rallarveien inngår i Jernbaneverkets Landsverneplan.

Atkomster:
Tog: Ofotbanen til Katterat stasjon eller Bjørnfjell stasjon
Båt: Kai i Rombaksbotn og Sildvik, 
Buss: via E10
Bil: via E10, parkering på Riksgrensen, Bjørnfjell stasjon 
og Haugfjell holdeplass
Kontakt Visit Narvik for info om rutetider.

Toaletter: på stasjonene og i Rombaken. Deler av ruta er 
tilgjengelig for rullestolbrukere, hele ruta med robust barnevogn.

Guidede turer med tog fra Narvik stasjon med Ofotbanen til Katterat,
fredag og lørdag 1. juli - 1. september.

Avstander:
- fra Katterat stasjon: 6 km
- fra Bjørnfjell stasjon: 14 km
Vanskelighetsgrad: Blå
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Elvegårdsbrua

Lakshølla
Hestnes Stordalen

P

P

Den fine bjørkeskogen og elvebrusen skaper en spesiell stemning langs
elva. Du kan gå fra Bjerkvik, eller fra bruhodet, over brua ved Hestnes
og til Lakshølla langs sørsida av elva på gammel kjerrevei, fra Stordals-
hølla er det sti. Det er fiskeplasser og rasteplasser med gapahuker langs
stien på hele den lakseførende strekninga til og med Lakshølla. Derfra
kan man gå videre opp til Vasslia ved Hartvikvatnet Árajávri (72 moh.).

Vassdraget som er 24 km langt og har utspring i Grasvatnet Riikojávri
(397 moh.), er varig vernet mot kraftutbygging. Største kjente laks er
veid til 26 kg, og årlig tas fisk mellom 10 og 15 kg. Fisketid: 1. juli – 31.
august. Informasjon om fiske: ved brukarene, på Hestnes, P-plass
Stordalsveien samt www.iNatur.no.

Kontaktinfo Elvegårdsmoen, jfr. Forsvarsbygg og Elvegårdsmoen
garnison. Lokal forvaltningsmyndighet: HV16. Vakthavende: 489 93 599

Atkomst og parkering
- vestre brukar
- Hestnes ved pumpestasjonen til Narvik vann KF
- Stordalsveien ved informasjonstavle for fiske

Avstander
Elvegårdsbrua – Lakshølla: 4,0 km
Elvegårdsbrua – Hestnes: 0,9 km
Elvegårdsbrua – P Stordalsveien: 1,7 km
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Elvegårdselva Áraeadnu

Foto: Torgeir Nordkild.

Barn på tur. Foto: Bård Karolius.

Lakshølla. Foto: Stig Magnus Mjånes Hansen.



Dette landskapet har vært knutepunkt for ferdsel mellom Ofoten og 
Astafjord, og mellom innlandet og Lofoten/Vesterålen til all tid.

Fjellplatået mellom Herjangen Hearjjak og Veggfjellet Veaččovárri,
Skoddebergvatnet Skoaberjávri med Revdalen Riebivággi og Maridalen
Váimovuobmi er et variert landskap med åser, myrer, elver og vatn og
storslagne fjell på alle kanter. Elva fra Baeđvajávri, Bædva, (496 moh.)

renner ut i Østervik. På vei til fjorden har elva stilleflytende strekninger,
fosser og stryk og passerer Maridalsvatnet Váibmojávri, Langvatnet,
Båtvatnet, Gåsvatnet, Skallvatnet Gállojávri, (164 moh.), Holmvatnet
Suolojávri, (134 moh.) og Østervikvatnet/Snubbavatnet Duorggajávri,
(117 moh.). Vassdraget er varig verna. Myrområdene er viktige vinter-
beiter for rein. Området er tilrettelagt med skilt, klopper, rasteplasser og
mange geocasher.

Ol`Krok-veien
er en gammel ferdselsvei mellom Herjangen og Saltvatnet i Grovfjord
via Maridalen som er skilta og klopplagt over våte partier. Mellom
Maridalen og Øse og Labergsdalen over Bædva er en annen gammel
ferdselsvei. Hvis man bare ønsker å gå deler av veien er den 2,5 km lange
strekningen fra Herjangshøgda opp til snaufjellet ved Haugfjellet et fint
alternativ. Fra Haugfjellet har du flott utsikt over Herjangsfjorden.

Atkomst: Herjangshøgda
Start: Herjangshøgda, E10
Parkering: Herjangshøgda
Høyde over havet: 70 – 450 moh.
Avstand: Herjangshøgda – Krokelva 15 km.
Estimert tid: 6 timer
Skilting: Ja
Vanskelighetsgrad: Blå
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Herjangsfjellet – Maridalen Váimovuobmi – Revdalen Riebivággi

Aspeneskaret, Herjangsfjellet. Foto: Merete Bolstad.

Varden på Veggfjellet. Foto: Unn Kristin Laberg.



I Skjomen dominerer fjorden og Skjomdalen med bratte fjell. De mest
brukte rutene er på Reinneset og Reinnesfjellet Boazonjárga samt til
Sæterbrukan i Skjomdalen. Det er populært å sykle på granittbergene
fra toppen av anleggsveien ved Fjellbu via Boazovárri og Reinnesfjellet
til Reinneset. Elva Skjoma var kjent for sin gode laksestamme, men er
nå prega av kraftutbygging.

Ofoten kystlag driver Forsheim, et vakkert sted med Forselva. 

Reinneset Boazonjárga
Å vandre på de rue og glattskurte granittbergene 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. Etter at du har passert golfbanen, fortsett 4 km til veiens
høyeste punkt på Reinneset. Det er ikke skiltet fra veien, men det er
tydelig sti 2 km opp til trimkassen i varden på Reinneset. Mot vest ser
du Reintinden, Reintindbréen og Frostisen. Turen passer også fint for
små barn. 

Turen kan forlenges med å gå 2,5 km opp til selve Reinnesfjellet. Vær
obs på at mørke, fuktige partier kan være svært glatte.

Start: på toppen av bakkene ved Reinneset.
Høyde over havet: 90 - 425 moh.
Avstand: 2 km
Estimert tid: 1 time
Skilting: Nei
Vanskelighetsgrad: Grønn
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Skjomen Skievvá

Foto: Ragnhild Sandøy.
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Reinneset, Skjomen. Foto: Stine Holt.
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Kjerna i Skrovkjosen (650 moh.)
Kjerna er Narviks og Tysfjordens Preikestol. Fra
ferga mellom Bognes og Skarberget og E6 i
Ulvika ser du den karakteristiske 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. Tydelig og god sti.

Start og parkering: Skjellesvikskaret,
E6 mellom Ulvika og Efjorden, 
6 km sør for Efjordbruene. 
Avstand: 1,5 km
Estimert tid: 1 time opp.
Skilting: Nei
Vanskelighetsgrad: Blå

Svaet (408 moh.)
Det nakne Svaet går fra Efjorddalen opp mellom
Kulhornet (981 moh.) og Henriknesfjellet (463
moh.) og består av isskurt granitt. Øverst i Svaet
er en varde med turbokkasse. På varme dager
anbefales et bad i tjernet. Fra Henriksfjellet 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
Valletinden.

Ruta starter på østsida av E6 ved enden av
autovernet. Du kan følge berget fra starten. Den
siste kneika er litt bratt. 

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.  
OBS Privat parkering. 
Avstand: 4 km t/r.
Vanskelighetsgrad: Grønn

Håfjellet mellom Efjorden og Ballangen
Håfjelltuva (817 moh.), har vidt utsyn over
Ofotfjorden, til Stetinden, Frostisen, Narvik-
fjellene og fjellene på nordsida av Ofotfjorden.
Mellom Kjeldebotn og Ballangen går det gamle
ferdselsveger via Skårnesdalen, på nordsida av
Håfjelltuva, og fjellet var tidligere sommersete
for reindrift. 

I dette fjellet er det mange stier og sammen-
hengende turløypenett som er merket. Du kan
søke ly i Hulderheimen eller Steinbua. Gapahuken
på Bøkollen er en flott rasteplass.  

Start: Kråfjell, Grindhaugen, Kalvåsen 
(skistadion), Fuglevatnet og Småvassbakkan
(fjellveien fra Kjeldebotn til Fuglevatnet).
Parkering: Ved start
Høyde over havet: 100 - 600 moh. 
Håfjelltuva (817 moh.)
Avstander fra Kråfjell: 
Huldreheimen 2,5 km,
Steinbua: 4,5 km, gapahuken 3,5 km.
Estimert tid: 2 timer til Steinbua
Skilting: Ja
Vanskelighetsgrad: Blå

Efjorden – Ballangen

Verdenssvaet, Efjord. Foto: Michael Ulriksen. Kjerna. Foto: Cika Edmundas.

Kjerna. Foto: Irene Hansen.
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En lett tur fra Hulderheimen til Gapahuken. 
Foto: Ole Pedersen.
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Ballangen turlag har skiltet løypenettet i Håfjellet.



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. Fin vintertur med truger og hodelykt.
Det er spade ved plattingen.

Mellom Sørliholla og Stortinden går sti til høyre
mot utsiktspunktet Ørneredet, derfra til Kjøps-
vikvatnet eller ned Smineslia. 

Tid: 1,5 time t/r
Lengde: 2,2 km t/r fra Skytterhuset
Vanskelighetsgrad: Middels

Kjøpsvikvatnet (330 moh.)
Ved Kjøpsvikvatnet er det gode sjanser for å få
ørret på kroken. Her er grillhytte/kvilebu og
rasteplassbord. Trimkasse. Hestneselva starter
her. I regnvær kan stien være glatt og sleip i de
bratteste partiene. Godt fottøy anbefales. Stien
til Lifjellet Gásluovtvárre, (849 moh.), tar av til
høyre litt før vatnet.

Tid: 2 time t/r 
Avstand: 2,2 km t/r
Vanskelighetsgrad: Blå

Veten (507 moh.)
Fra Veten er det flott utsikt; ned til Kjøpsvik,
nordover mot indre Tysfjord og utover fjorden
mot sør og vest. Hit kommer du fra Kobb-
vikhøgda eller fra Kjøpsvikvatnet ca. 1 km.  Fra
trimkassen ved Kjøpsvikvatnet følger du stien
på østsida av vatnet. På ei åpen myr, ca. 200 m
forbi vatnet, tar du til høyre og følger merka sti
videre opp til Veten. 

Tid: 3 - 4 timer t/r
Avstand: ca 6,2 km  t/r 
Vanskelighetsgrad: blå
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Kjøpsvik Gásluokta

Kjøpsvikvannet med varmebua. Piker på tur på Holmfjellet. 

Veten

Stortinden

Kjøpsvikvatnet

Kobbvikhøgda

P

P

P

Utsikt fra Stortinden, Kjøpsvik. 
Foto: Ragnhild Sandvik.

Kobbvikhøgda (143 moh.)
På Kobbvikhøgda er kvilebu og toalett og 
tilrettelagt for rullestolbrukere. Trimkasse på
høyre side på snuplassen. Vel oppe går sti til
venstre til en fin utsiktsplass. Det går merket
tursti til Veten. Fra høgda går veien ned mot
Fredagsvika. 

Følg hovedveien fra Torget nedover mot Kjøps-
vika, ta av mot Hundholmen. Veien er asfaltert
og er en fin sykkelrute. OBS: uoversiktlige parti
oppover stigninga. 1,3 km bratt stigning opp 
til Kobbvikhøgda. Vinterstid kan man gå på
skøyter på de islagte tjernene.

Tid: ca 3 timer t/r fra sentrum
Avstand: 8,4 km t/r  fra sentrum
Vanskelighetsgrad: Enkel

Kjøpsviks bymark Demningen ved Dammen (det gamle vannverket) i
Kjøpsvik, er porten til flere fine turmål; Stortinden, Kjøpsvikvatnet, Veten
og Lifjellet. Viktige stideler er Sørliholla og Kjøpsvikvatnet. Kobbvikhøgda
er et turmål og utgangspunkt til Vetten, og fra Holmfjellet fra Lapp-
gamhalsen går det stier til de samme turmålene. I Smineslia ovenfor
fergeleiet er  merka stier til både Stortinden, Kjøpsvikvatnet og Veten. 

Fra Torget til Demningen er det ca 1,9 km. Etter rundkjøringa på 
Kjøpsvikveien Rv 827 på nordsida av tunnelen gjennom Kjøpsvik tar du
nordover Damveien (grusvei) til P-plass ved Demningen. Følg veien til
Skytterhuset, der stistart er nedenfor standplass huset. Bratt i starten,
men lettere terreng i Sørliholla etter ca 300 m. Her deler stien seg; til
venstre til Stortinden, til høyre til Kjøpsvikvatnet.
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Allemannsretten er hjemlet i friluftsloven og gir
allmennheten rett til å ferdes ute i skog og
mark. Samtidig gir den regler som alle må følge. 

Dette har du tillatelse til:
●  ferdes i skogen, på fjellet og ved sjøen
●  bade i sjø og vassdrag, fra strand eller båt
●  gå på ski, i og utenfor skiløyper
●  plukke bær og sopp og nyttevekster
●  telte inntil to døgn på samme sted, 
    inntil 150 m fra bebodd hus og hytte
●  krysse innmark vinterstid, på snødekt eller

frossen mark

I vernede områder kan allemannsretten være
innskrenka, sjekk reglene for det enkelte
verneområde før du drar ut på tur.

Naturen er sårbar, vis naturvett
●  Vær varsom, sett minst mulig spor
●  Vis respekt for lokale tradisjoner og

kulturminner. Ikke flytt på steiner eller varder
●  Ikke forstyrr andre
●  Ikke kryss dyrka mark. 
    Lukk porter og grinder etter deg
●  La dyr og fugler, husdyr og rein 
    på beite være i fred
●  Hunder skal holdes i bånd 1.4.-20.8. 
    (båndtvang) og når det er beitedyr i marka
●  Åpen ild i skog og utmark 
    er forbudt 15.4.-15.9.
●  Ta avfallet ditt med hjem
●  Sjekk lokale regler og forskrifter
●  Parkér på anvist parkering, spør grunneier

om offentlig parkeringsmuligheter mangler

Jakt og fiske krever kort evt. grunneiers tillat-
else. Sjekk lokale regler. Barn og ungdom under
16 år fisker gratis i tida 1.1.-20.8.

Tenk sikkerhet
Du har ansvar for egen ferdsel og sikkerhet. Til
fjells er mye krevende og bratt terreng, og du
må regne med at det kan være en del luftige
partier.

●  Velg tur etter hva du makter, planlegg
turen

●  Sjekk vær og vind, vær- og føremeldinger
●  Vurdér risikoen for snøskred, jordras og

steinsprang
●  Snakk med kjentfolk. Første tur bør du

helst gå i lag med lokalkjente
●  Bruk gode sko og vandrestaver
●  Ta varme klær, mat og drikke i sekken
●  Lær deg kart og kompass og 
    ta trygge veivalg
●  Skal du i båt eller kajakk, sjekk flo og fjære,

strøm og vind

Skade og sikkerhet
Tips til politiet: 02800

Nødtelefon:

Allemannsrett - Naturvett - Sikkerhet Vanskelighetsgrad 
Kart og kompass – mobil og apper
Ha alltid med kart og kompass. GPS eller
apper på mobil med kart kan være gode
supplementer, men teknikken kan svikte,
batteri kan gå tomt, og mobildekninga er ofte
ustabil og dårlig i bratt terreng som her. Husk
reserve-batterier! Papirkart gir oversikt over
hele turen og viser hvor du er og hvor du skal.
Ha kartet i ei kartmappe, og brett kartet etter
ruta du skal gå. Ha alltid med deg nyeste 
utgave av kart. Nordecas vanlige topografiske
kart i M711 serien «Mitt turkart» på
www.Norgeskart.no gir deg mulighet til å
skrive ut oppdaterte kart fra Kartverket sin
kartdatabase fra det området du ønsker.
Ut.no og GodTur.no er apper der du kan finne
en del informasjon

Koordinater
I dag har de fleste mobiltelefoner med GPS.
Det kan være greit å finne posisjon og
koordinater og slik finne posisjon. Du kan 
benytte Google eller Norgeskart "Finn Posi-
sjonen" som verktøy. Tjenesten Finn posisjon
hjelper deg med å finne koordinater sin posi-
sjon i Norge. Hver posisjon viser deg bl.a.
nærmeste adresse og omregnede koordi-
nater som du kan bruke videre på de fleste
mobile enheter (mobiltelefon, tur-GPS).

NB! Presisjonen for posisjoner funnet av sys-
temet varierer med usikkerhet fra flere
faktorer bl.a. hvilket utstyr som er brukt.
Koordinater målt med mobiltelefon er ofte
upresise. Les mer om Finn posisjon

Tjenesten er under utvikling og vil kunne 
utvides med flere koordinatsystemer. Les mer
om koordinatsystemer og referanserammer
på kartverket.no

BRANN
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Kart og koordinater
Grønn Enkel
Nybegynnere – krever ingen spesielle

ferdigheter. De fleste beveger seg sikkert, 
og turen skal kunne gjennomføres av alle.
Moderate stigninger, uten bratte eller vans-
kelige partier. Under 300 høydemeter.  
Erfaringsmessig tidsbruk 
inntil 2 timer tur/retur.

Blå Middels
Nybegynnere og middels godt trente

turgåere. Enkelt terreng som kan inneholde
enkelte bratte partier, og mer krevende type sti.
Kan innholde partier som oppfattes luftige for
folk med høydeproblemer. Det kan være steinete,
men ikke steinur.

*Hvis steinene blir så store at man ikke kan gå
tilnærmet som normalt, begynner det å bli
steinur. Her får man god bruk for balanse og
evt. hender for å støtte opp.
Under 600 høydemeter.
Erfaringsmessig tidsbruk 
2 – 4 timer tur/retur.
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Aktiviteter, overnatting og servering i Narvik kommune 
                                                   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/

                                                                          

                                      Overnatting
                                    Arctic Dome     http://www.narvikadventures.com/
                       Ballangen Camping     http://ballangen-camping.no/
                  Breidablikk Gjestehus     http://www.breidablikk.no/
                        Narvik Hotel Wivel     https://www.facebook.com/narvikhotelwivel.no/
               Narvik Mountain Lodge     https://www.nmlodge.no/
           Quality Hotel Grand Royal     https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/
                                                                         norge/narvik/quality-hotel-grand-royal/
                    Scandic Hotel Narvik     https://www.scandichotels.no/hotell/norge/narvik/scandic-narvik
                                 Stetind Hotell     https://www.stetindhotell.no/
   The Wolf Den Mountain Cabin     https://www.visitwolfden.com/
                         Thon Hotel Narvik     https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/narvik/thon-hotel-narvik/

                                        Servering
                                    Fiskekroken     https://www.facebook.com/FiskekrokenNarvik/
                              Furu Gastropub     https://www.facebook.com/FuruGastropub/
         Kafferiet Restaurant & Bar     http://www.kafferiet.com/
                   Fjellheisrestauranten     https://www.narvikfjellet.no/fjellheisrestauranten
             Linken Restaurant & Bar     https://www.facebook.com/LinkenRestaurantOgBar/
                     Peppes Pizza Narvik     https://www.facebook.com/PeppesPizzaNarvik
            Tøtta Bar, Scandic Narvik     https://www.facebook.com/toettabar/
  Bakeriet Myklevold, Ballangen
                       Ballangen camping     www.ballangen-camping.no
               Stetind Hotell, Kjøpsvik     https://www.stetindhotell.no/
                      Kroa Di AS, Kjøpsvik

Fagernesfjellet. Foto: Visit Narvik.

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.

Ballangen

Kjerna Svadet Skjomen  Reinneset

Herjangs�ellet - Maridalen

Elvegårdselva

Bjørn�ell

Rallarveien

Ankenes�ellet

Fagernes�ellet

Narvik

Kjøpsvik

Oversiktskart 



Reise til og fra Narvik
     Vei  E6 og E10, Fv 827 til Kjøpsvik med ferge Kjøpsvik – Drag
    Tog  via Ofotbanen https://www.sj.se/#/
              Arctic Train (lokaltog) Narvik – Bjørnfjell https://www.arctictrain.com/
 Buss   Lofotekspressen
              https://reisnordland.no/a/rutetabeller/bussruter/bussruter-vesteraalen-392/bussrute-aa-leknes-svolvaer-narvik-linje-300
              Tromsø – Narvik
              https://www.tromskortet.no/regionale-busslinjer/category3692.html
              Bodø – Fauske – Narvik
              https://reisnordland.no/a/rutetabeller/bussruter/bussruter-vesteraalen-392/bussrute-bodoe-fauske-narvik-sortland-linje-23-720-4175
     Fly   til Harstad / Narvik flyplass, Evenes 

Reise til og fra Harstad / Narvik lufthavn Evenes
Flybussen korresponderer med alle flygninger til / fra Oslo lufthavn. 
Avganger https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/harstad-narvik-flyplass/eve

Hvordan reise rundt i distriktet
Nordland Taxi  0047 07550.
Reiseplanlegger offentlig transport https://reisnordland.no/
Leiebil.

Mer informasjon
Visit Narvik: www.visitnarvik.com

Transport

Tøttadalen. Foto: Bjørn Forselv.

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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