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1 Sammendrag 
Forslag til reguleringsplan ivaretar formålet med planarbeidet og legger til rette for å bedre 
sikkerheten for myke trafikanter beveger seg langs Trondenesveien, særlig på strekning fra 
Skjærveien til og med avkjøring til p-plass for Trondenes kirke som reguleres med 
langsgående gang- og sykkelveg. Samtidig tar planforslaget hensyn til registrert 
kulturminne (gårdshaug), mellom avkjøring til p-plass Trondenes kirke og avkjøring til 
krematoriet, der det ikke etableres langsgående gang- og sykkelveg eller fortau.  
Videre fra avkjøring krematorium til Festningsvegen planlegges og langsgående gang og 
sykkelveg.  
 
På strekningen som ikke har gang- og sykkelveg (gjennom gårdshaugen) er det viktig at det 
gjennomføres en kombinasjon av flere fartsdempende og oppmerksomhetssøkende tiltak, 
som: skiltet hastighet, portal som tydelig viser at strekningen er et område der gående og 
syklende ikke har annet tilbud enn kjørebanen, eget dekke som skiller seg fra øvrige deler av 
Trondenesveien.  
Det anbefales at forslag til plan legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Fig. 1 Oversikt avgrenset planområde   



Planbeskrivelse – Fv. 6 Detaljregulering for Trondenesveien nordre del 
 
 

4 
 

2 Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Harstad kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for Trondenesvegen nord. 
 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljregulering, i samsvar med plan- og 
bygningslovens §12-3. Harstad kommune og Statens vegvesen har kommet fram til at 
planen ikke utløser KU iht. Forskrift om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningslovens § 
4-1.  
 
Harstadpakken innebærer utbygging av omfattende gang‐ og sykkelvegsystemer, en rekke 
nye rundkjøringer, samt avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på 
kollektivtrafikken. Fortau/ gang- og sykkelveg langs Fv. 6 mellom Samakrysset og 
Festningsveien er et av tiltakene i Harstadpakken. 
 
Trondenesveien (Fv. 6) er hyppig brukt av myke trafikanter i forbindelse frilufts- og 
kulturaktivitet, og utgjør en strekning på ca. 750 m. Hensikten med planforslaget er å legge 
til rette for fotgjengere og syklister med gang- og sykkelveg langs fylkesvegen på 
strekningen fra kryss med Skjærveien til avkjøring ved parkeringsplass til Trondenes kirke. 
Strekningen fra avkjøring til parkeringsplass til kirken til avkjøring til krematoriet reguleres 
som kjøreveg uten fortau eller langsgående gang – og sykkelveg. Videre fra avkjøring 
krematoriet til start av Ringbergvegen reguleres kjøreveg i samsvar med eksisterende veg, 
med langsgående gang- og sykkelveg.  
 
Det reguleres bussholdeplass i Ringbergvegen samt to kantstopp i tilknytning til krysset med 
Festningsveien. Det reguleres utfartsparkering langs eksisterende kjerreveg til 
Sølvskeivågen. Parkeringsplassen skal først brukes som riggområde og til mellomlagring av 
masser i forbindelse med bygging av vegen. 
 
Oppstart av planarbeidet, for hele strekningen mellom Samakrysset og Festningsveien ble 
kunngjort i Harstad Tidene 28.11.2012 i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. 
Offentlige instanser og grunneiere på strekningen ble orientert skriftlig per brev, samtidig 
med kunngjøring i avisen. Det ble avholdt folkemøte i rådhuset i Harstad 12.12.2012, i regi 
av Statens vegvesen og kommunen, der det ble orientert om mål og hensikt med 
planarbeidet.  
 
Da det ble klart at kulturminner registrert i området ved Trondenes kirke og 
naturvernområde ved Laugen ville kreve utarbeiding av planprogram, resulterte det i at 
strekningen mellom Skjærveien og Festningsveien ble avgrenset som egen reguleringsplan, 
og det ble varslet om ny oppstart av planarbeid for «Trondenesveien nord» og høring av 
utarbeidet planprogram i Harstad Tidene, 08.06.2014.  
 
På høstparten 2014 besluttet Statens vegvesen å innstille arbeidet med denne 
reguleringsplanen. 
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Ny oppstart av planarbeidet for Trondenesveien, for strekningen Skjærveien – 
Festningsveien, for å legge til rette for å bygge fortau og busslommer langs strekningen, 
samt utvidelse av planområdet til å omfatte areal for framtidig endeholdeplass for buss i 
Ringbergveien samt riggområder, ble kunngjort i Harstad tidende 15.06.2017. Offentlige 
instanser og grunneiere på strekningen ble samtidig orientert per brev. 
 
Det ble senere besluttet å planlegge gang- og sykkelveg i stedet for fortau. Avgjørelsen om 
dette er begrunnet i økonomi og trafikksikkerhet. 
 
 

 
 
Fig. 2 Annonse i Harstad Tidende 15.06.2017 
 
Planforslaget består av følgende deler: 
 

• Plankart, datert 31.01.2019 
• Reguleringsbestemmelser, datert 13.03.2019. 
• Planbeskrivelse, datert 20.06.2019 
• ROS-analyse, datert 12.11.2018 
• Illustrasjonshefte, datert 20.06.2019 
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Planforslaget er planlagt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
 

• Harstad kommune, servicetorget, rådhuset, Asbjørn Selsbanes gt. 9, Harstad 
• Statens vegvesen, Region Nord, Fjordgata 5, Harstad. 
• Internett: www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken og 

www.harstad.kommune.no/offentlig-ettersyn 
 

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Harstad Tidende og på Statens vegvesen sin 
hjemmeside. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget 
blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 
 
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige. Merknadsfrist oppgis når 
planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn. Merknader merkes 16/101204 og sendes til: 
 
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 Bodø 
 
eller firmapost-nord@vegvesen.no 
 
Spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til : 
 
Statens vegvesen Region nord ved: 
Wibeke Knudsen, tlf. 482 24371 
e‐post: wibeke.knudsen@vegvesen.no 
 
eller Harstad kommune ved:  
Hans-Martin Nygaard, tlf. 90 57 93 85 
e‐post: hans-martin.nygaard@harstad.kommune.no 
 
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen til endelig vedtak. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. Plan‐ 
og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vegvesen.no/
http://www.harstad.kommune.no/offentlig-ettersyn
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
mailto:wibeke.knudsen@vegvesen.no
mailto:hans-martin.nygaard@harstad.kommune.no
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Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget: 
 
Navn Firma Fagansvar 
Wibeke Knudsen Statens Vegvesen Prosjektleder 
Roar Andersen  Statens Vegvesen  Planleggingsleder 
Trond Dreiem Statens Vegvesen Vegplanlegger 
Ulf–Håkon Stoltz Statens Vegvesen Landskap 
Tom Andre Edvardsen Statens Vegvesen Kulturminner/kulturmiljø 
Asbjørn Nilsen Statens Vegvesen VA/drenering 
Gunnar Aa Andersen Statens Vegvesen Veg og materialteknologi 
Jens Aarbø Statens Vegvesen Grunnerverv 
Trond Albrigtsen Statens Vegvesen Elektro 
Ole Sollid Statens Vegvesen Vegbygging 
Christian Sverdrup Norconsult  TS revisjon for Statens 

vegvesen 
Bojan Besednik Multiconsult  Vegplanlegger  
Bjørn Jensen  Multiconsult Reguleringsplantegning 
Per Olav Bye Multiconsult Oppdragsleder hos 

konsulent 
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 
Planområdet ligger ca. 2 km nord for Harstad sentrum og omfatter Trondenesveien med 
kjøreveg, gang/sykkelveg, bussholdeplass / snuplass, riggområder, utfartsparkering langs 
eksisterende kjerreveg til Sølvskeivågen. Snuplass for buss i starten av Ringbergveien, 100 m 
forbi kryss med Festningsveien. 
 
Det er regulert fortau langs Hagebyveien frem til Trondenes Historiske Senter (THS) i 
reguleringsplanen fra 1999. På grunn av at planen er så gammel er det ikke hjemmel til å 
gjennomføre erverv av grunn til veiformål. Fra Trondenes historiske senter til Festningsveien 
finnes det ikke godkjent reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Det må derfor utarbeides 
ny reguleringsplan for området.  
 
På strekningen fra adkomst Trondenes kirke til nordre side av Stiftsgården, dvs. innenfor 
området for registrert gårdshaug (kulturminne) er det et sentralt poeng at reguleringsplanen 
ikke skal medføre inngrep utenfor eksisterende veigrunn. Dersom det skjer, vil det medføre 
søknad om dispensasjon til Riksantikvaren, med evt. innsigelse som resultat. Evt. vil det 
kreves arkeologisk utgraving, noe som er meget kostnadskrevende. Denne strekningen har 
fått tittel «Fv. 6 Detaljregulering for Trondenesveien Nordre del» fra kryss med Skjærveien, til 
ca. 100 m forbi kryss med Festningsveien langs Ringbergveien. 
 

 
Fig. 3 Oversiktskart regulert strekning markert fra Skjærveien til 100 m 
forbi kryss med Festningsvegen langs Ringbergvegen. 
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for “Fv 6. Trondenesveien 
nordre del” 
Trafikken til og gjennom Harstad har i flere år vært stor og det er et økende behov for 
kapasitetsøkning i transportsystemet. 
 
Alle målinger og prognoser viser at trafikken vil øke ytterligere og dermed forsterke 
problemene med dårlig kapasitet på veinettet i Harstad. Trafikken fører også til 
miljøproblemer i sentrum av Harstad. I tillegg er veiene i Harstad i liten grad tilrettelagt for 
kollektivtrafikk og det mangler sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs riksvegen. 
 
På grunn av skolestrukturendringen i kommunen er også fv. 6 Hagebyveien og 
Trondenesveien nord kommet inn som et prioritert tiltak i Harstadpakken. Siden 
eksisterende plan ikke gir hjemmel til å erverve arealer til bygging av fortauet, må det 
utarbeides ny plan for strekningen.  
 
I tillegg krever omlegging av skolestruktur en mer trafikksikker og arealkrevende løsning 
enn den eksisterende reguleringsplan for området gir rom for.  

3.3 Målsettinger for planforslaget 
Prosjektet har følgende effektmål: 
• Sikre ferdsel for myke trafikanter langs fv. 6 
• Bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk langs fv. 6. 
 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Kommunen og Statens vegvesen har vurdert at tiltaket ikke medfører krav om 
konsekvensutredning  
 
Det skal også tillegges at det er gjennomført en fredningssak iht. kulturminneloven for 
området.  
 
Harstad kommune konkluderte i brev til Statens Vegvesen datert 03.04.2013 med at den 
nordre del av reguleringsplanen kommer inn under forskrift om konsekvensutredning og det 
ble dermed krevd konsekvensutredning / planprogram. Dette ble begrunnet med at det på 
strekningen fra folkehøgskolen til Festningsveien finnes store kulturhistoriske verdier og 
naturverdier i nærområdet. Det ble utarbeidet planprogram, dat. 05.02.14 som omhandler 
parsellen av fortauprosjektet, Trondenesveien fra Skjærveien til krysset Trondenesveien / 
Festningsveien.  
 
I oppsummering i planprogrammet bemerkes det at planlagte fortau er et begrenset tiltak, 
som i svært liten grad berører naturverdier i området og vil kun være positivt i fht friluftsliv. 
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Det ble imidlertid identifisert en mulig konflikt med en registrert gårdshaug nær 
Stiftsgården. 
 
Dette ble foreslått håndtert ved at man i planarbeidet fokuserer på konkret utforming av 
fortauet (plassering, behov for graving i forbindelse med etablering, tilpasning til det 
historiske miljøet mv), og at dette vurderes i forhold til den kunnskap man har om 
gårdshaugen. 
 
Gjennomgang av aktuelle temaer i planprogrammet ga ikke grunnlag for å anbefale at 
reguleringsplanen skulle konsekvensutredes. Planarbeidet ble foreslått gjennomført på 
vanlig måte. 
 
Offentlig innsyn i planprosessen ble sikret gjennom følgende høringer: 
Etter møte mellom kommunen og SVV 23.06. 2014 og møte i planutvalget 27.06. 2014, ble 
det besluttet å legge planprogrammet til offentlig ettersyn, og å varsle om ny planstart. 
Dette ble kunngjort 08.07.2014, med høringsfrist 02.09.2014. 
I forbindelse med dette varslet ble det mottatt 3 innspill.  
 
Ved ny oppstart av planarbeidet, (varslet 15.06.2017), vurderer Harstad kommune og 
Statens vegvesen at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. Forskrift 
om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Det skal likevel gjøres 
grundige vurderinger av viktige fagtema; kultur, natur og miljø. 
I forbindelse med dette varslet ble det mottatt 4 innspill.  
 
I forbindelse med TS revisjon (04.07.18), har Statens vegvesen konkludert med en 
planløsning der en ikke går ut over eksisterende veg på strekningen gjennom gårdshaugen, 
noe som betyr at mindre inngrep utover eksisterende kjøreveg, ved oppsett av veglys. 
Reguleringsplanen vil dermed være i liten konflikt med dette kulturminneområdet. 
 
Dersom gårdshaugen berøres av reguleringsplanen, i den forstand at den forutsetter 
inngrep, vil dette kreve dispensasjon fra Riksantikvaren før planen evt. kan vedtas. Det må 
da søkes om dispensasjon til Riksantikvaren.  
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4 Planprosess og medvirkning 
Det ble varslet om oppstart av planarbeid i Harstad Tidende og på kommunens og 
vegvesenets hjemmesider 15.06.2017. Aktuelle myndigheter, interessenter og berørte parter 
ble tilskrevet direkte. 
 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker i tråd med krav i plan- og 
bygningsloven. I utgangspunktet legges det opp til at det avholdes ett folkemøte i 
forbindelse med høringen.  
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5 Rammer og premisser for planarbeidet  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Det forventes at regionene og kommunene legger opp til gode og effektive planprosesser, 
som legger opp til en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, slik at det skapes attraktive 
og klimavennlige by – og tettstedsområder. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet i tråd 
med nasjonale forventninger. 
 
Fylkesplan 
Fylkesplan for Troms 2014-2025 har fokus på tema som er viktig for utviklingen av Troms: 
Nordområdepolitikk, næringsutvikling, FoU og kompetanse, senterstrategi, folkehelse og 
arealpolitikk. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet i tråd med Fylkesplanen.  
 
Nasjonal transportplan/Stortingsproposisjon 119S 
Kommenteres av byggherren. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- 
og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 
 
Reguleringsplanen er i relevant grad i samsvar med intensjonen i retningslinjene. Planen 
legger til rette for miljøvennlig kollektivtransport samt økt fotgjenger- og sykleaktivitet.  
 
Planstatus for området 
Kommuneplanen 
Kommuneplanens arealdel: trådt i kraft 29.04.2010. 

Fig. 4 Utsnitt av kommuneplanen med tegnforklaring 
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I forhold til kommuneplanen medfører reguleringsplanen at g/s veg legges i offentlig 
område og utfartsparkering for besøkende til Sølvskeivågen legges i LNF område. 
 
 
Gjeldende regulering 
Gjeldende reguleringsplaner:  
• Reguleringsplan for Sama, Trondenes del 1 og 2, datert 26.05.1999  
• Reguleringsplan for Trondenes utdanning- og øvingssenter, datert 29.05.1991 
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Fig. 5 Utsnitt av gjeldende regulering  
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på Trondenes, ca. 2 km fra Harstad sentrum.  
 

 
Fig. 6 Flyfoto med varslet planavgrensning  
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6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Trondenes kirke ligger på nordøst av fylkesvegen, her ligger også Trondenes Historiske 
Senter. På nordsiden ligger bl.a. et krematorium, samt boliger for forsvaret. 
Områdene på vest‐/sørsiden av fylkesvegen er i hovedsak naturområder. 
 
Det går i dag en kjerreveg på nordsiden av Laugen, til bl.a. en utescene som benyttes under 
festspillene i Nord‐Norge. Man har planer om oppføring av en ny friluftscene og tilhørende 
byggverk til festspillene. Det går flere stier i området, delvis langs Laugen og bl.a. til 
Sølvskjeivågen. 
 

6.3 Trafikkforhold 
Ved trafikktellinger høsten 2016 ble ÅDT beregnet til 1080 sør for Trondenes Historiske 
Senter og 700 nord for Trondenes kirke.  
 
Det er ikke opparbeidet fortau langs strekningen og trafikksikkerheten betraktes som lite 
tilfredsstillende for både gående og syklende langs fylkesveien.  Alle barn på små- og 
mellomtrinnet fra Hagebyen og Trondenes må inn til byen. I dag skysses disse på grunn av 
utrygg skoleveg. Det bygges nå fortau langs Hagebyveien. 
 

 
Fig. 7 Fartsgrense Trondenesveien er 50 km/t 
 
Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade på strekningen i perioden 2000 – 
2017. 
 
Dialog med grunneierne viser at alt ikke er registrert og at mange nestenulykker 
forekommer. Tilbakemeldingene er også at veien brukes i liten grad for myke trafikanter, 
fordi den ikke oppleves som trygg nok. 
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6.4 Teknisk infrastruktur 
Det er etablert offentlig teknisk infrastruktur innenfor området. Oversiktskart over 
eksisterende kabler og ledninger (strøm, tele, data, vann og avløp) framkommer i 
illustrasjonshefte. Nye kabler planlegges i byggeplan. VA-tilknytning til hvilebu planlegges i 
byggeplan.  

6.5 Landskapsbilde/bybilde 
Landskapet kan betegnes som et åpent natur- og kulturlandskap. Landskapet har et landlig 
preg og veksler mellom utpreget beitelandskap, slåtteenger til hage og plen rundt 
prestegården. 

6.6 Nærmiljø/friluftsliv 
Det går flere stier i landskapsvernområdet. Området er imidlertid ikke på Harstad kommunes 
oversikt over turer / friluftsmuligheter i regionen. Det går i dag en kjerreveg på nordsiden av 
Laugen, til bl.a. en utescene som benyttes under festspillene i Nord‐Norge. Videre er 
strandsonen i Altevågen et mye benyttet utfartsområde. Lenger sør på Trondeneshalvøya er 
en kort lysløypesløyfe (Haganvannet) som strekker seg mot landskapsvernområdet.  
 
På kommunens turkart står at «det er stier overalt ellers i området, så det er bare å gå på 
ekspedisjon». Sør for Haganvannet ligger en gapahuk, og TV‐tårnet er et populært 
utsiktpunkt. Haganvannet er også en populær badeplass med flytebrygge. Stien langs sjøen 
starter ved Trondenes historiske senter og går sørover langs fjæra.  
Etablering av stien har skapt stort engasjement i Harstad, og mye arbeid er gjort på dugnad. 
Man jobber kontinuerlig med en forlengelse av stien, i første omgang mot sentrum. I den 
grad muligheter for friluftsliv påvirkes av etablering av fortau langs Hagebyveien, vil det 
være en positiv virkning ved at både stien langs sjøen og områdene rundt Laugen blir lettere 
tilgjengelig uten bruk av bil. 

6.7 Naturmangfold 
Naturmiljø 
I 1995 ble et område rundt «Laugen» på Trondenes vernet som et landskapsvernområde 
med dyrelivsfredning. I Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase, er det sagt følgende 
om landskapsvern-området: 
«Våtmarksområde på Trondeneshalvøya like ved Trondenes kirke. Artsfattig og sparsom 
vannvegetasjon. Glissen bjørkeskog med kalk‐krevende arter. Istervierskog. 
Høgstaudebjørkeskog dominerer. Vegetasjonen rundt hele vannet er kulturpreget. 
 
Hekkeområde for våtmarksarter. Tett bestand av horndykker og sjøorre. Spesialområde i 
ornitologisk sammenheng pga høy produktivitet og spesiell artssammensetning. Området 
har regional verneverdi i ornitologisk sammenheng. To kraftlinjer. En husmannsplass (to 
bygninger og brygge). Bunkere fra andre verdenskrig. En kjerreveg. Kjørespor. En amfiscene 
som brukes under festspillene. Slitasje og søppel fra ferdsel. Foreslått ny veg på nordsiden 
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av Laugen. Planer om oppføring av friluftscene og tilhørende byggverk til festspillene i Nord‐
Norge.» 
 

 
Fig. 8 Landskapsvernområde, båndlagt etter lov om naturvern (fra Naturbase) 
 
Samme sted finner vi følgende omtale av landskapsvernområder som verneform: 
«Som landskapsvernområde vernes natur‐ eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også 
kulturminner som bidrar til landskapets egenart. I et landskapsvernområde er det forbud 
mot tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. I 
landskapsvernområder vil pågående virksomhet som regel kunne fortsette.» (dn.no) 
 
I følge DN sin naturbase, er det også registrert beite‐ og yngleområder for ulike fuglearter 
innenfor landskapsvernområdet. I Naturbase er videre registrert et område som er 
klassifisert som et helhetlig kulturlandskap som dekker et større område enn 
landskapsvernområdet. 
 

 
Fig. 9 Helhetlig kulturlandskap (fra Naturbase)  
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Gang - og  sykkelveg legges på østre side av fylkesvegen der landskapsvernområdet 
strekker seg inntil fylkesvegen. Denne vil ikke komme i konflikt med landskapsvernområdet. 
Busstopp m. leskur vil ikke komme i konflikt med landskapsvernområdet. 

6.8 Kulturmiljø 
Kulturmiljø og registrerte kulturminner, pågående områdefredning  
Kirkestedet med middelalderkirken på Trondenes er av nasjonal interesse og representerer 
noe av mest verdifulle og best bevarte kulturlandskapet vi har i landsdelen. Kulturminnene 
på Trondenes har stor tidsdybde og viser at stedet har hatt en viktig betydning i flere tusen 
år. Her er synlige spor etter bronsealder, jernalder, middelalder og nyere tid. 
Middelalderkirken og bygningene på prestegården samt krigsminnene fra 2.verdenskrig er 
viktige element som blir direkte berørt av planen. Kulturlagene i gårdshaugen på Trondenes 
vurderes som en svært viktig vitenskapelig kilde til historien på stedet. Kulturlag fra eldre 
jernalder og opp til nyere tid ligger lagvis fordelt i gårdshaugen. De øverste lagene har 
mange spor etter tysk aktivitet i området. Det pågår en områdefredning av store deler av 
Trondenes med utgangspunkt i kulturminneverdiene som finnes i området. 
Områdefredningen har id. 175492 og omfatter hele kirkestedet, gårdshaugen, Altervågen, 
Sølvskjevågen, Laugen, og krigsfangeleiren nord for kirka. 
 
Den lille innsjøen Laugen sørvest for kirken er også sentral og er ifølge sagnet det stedet 
hvor de første kristne ble døpt i Nord-Norge. Utearealene på Trondenes er en viktig del av 
museumsvirksomheten på Trondenes og brukes mye av skole- og barnehagebarn og er et 
viktig friluftsområde for innbyggerne og besøkende. 
 
I Riksantikvarens database Askeladden er det registrert 5 områder med kulturminnehistorisk 
verdi i området. Det ene området er rundt Trondenes Kirkested, det andre er Prestegården, 
rett nordvest for kirkestedet, det tredje er Laugen landskapsvernområde og det siste er 
Altevågen. I tillegg Selsbanehaugen ved Laugen. 
 
I forbindelse med Forsvarets planer om en kai‐/havneanlegg for kystjegerkommandoens 
fartøyer på Trondenes (2004), ble NIKU engasjert i arbeidet med deltema kulturminner og 
kulturmiljø. I NIKU’s rapport ble Trondenes delt opp i definerte kulturmiljøer, hvor den 
sørligste delen av Trondenes fikk betegnelsen kulturmiljø 2 (se figur under), som bl.a. 
omfattet Trondenes kirke og Altevågen. Dette kulturmiljøet sies å ha stor historisk verdi da 
det er registrert funn 2000 år tilbake i tid. Kulturmiljøet sier også noe om betydningen 
Trondenes har hatt for området i lang tid. Spesielt er kirka et verdifullt kulturminne som 
bekrefter Trondenes sin betydning for området. Landskapet rundt kirka kan minne om 
omgivelsene slik de en gang så ut. 
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Fig. 10 Kulturmiljø og kulturminner 

 
I rapporten pekes det på at Trondenes og Bjarkøy utgjør de to viktige kulturhistoriske 
sentrene i området, trolig med høvdingseter fra jernalderen og mektige gårder gjennom 
middelalderen. Begge steder er omtalt i sagaene. Fra slutten av vikingtiden og i 
middelalderen var Bjarkøy og Trondenes viktige politiske sentra, og et av landsdelens 
befolkningstyngdepunkt. 
 
Landskapsrommet rundt kirka er vurdert som hardt presset og svært sårbart for flere 
inngrep. Det må imidlertid bemerkes at rapporten er laget med utgangspunkt i forsvarets 
anlegg og ikke i forhold til at det nå planlegges gang- og sykkelveg langs deler av 
vegstrekningen som ikke går gjennom gårdshaugen. Og som vurderes som et vesentlig 
mindre tiltak. 
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Fig. 11 Kart med registrerte freda kulturminner/miljøer i eller i nærheten av det aktuelle tiltaksområdet 
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Fig. 12 Tegnforklaring til kart med registrerte kulturminner i eller i nærheten av det aktuelle tiltaksområdet. 
 
 
Pågående fredningssak iht. kulturminneloven 
I innspill til varsel om regulering fra fylkeskommunen, refereres Riksantikvaren. Utdrag:   
Det nevnte, pågående fredingsarbeidet gjenspeiler kulturminneforvaltningens vektlegging av 
sammenhengene mellom landskap og enkeltminner på Trondenes. 
Generelt er Riksantikvaren opptatt av at tiltak i nærheten av våre middelalderkirkesteder skal 
skje på de automatisk fredete kulturminnenes premisser og vurderes opp mot deres 
tålegrenser. Der middelalderkirker har en utpreget rural kontekst skal denne opprettholdes 
så langt som mulig. Vi erfarer at veiutvidelser, etablering av fortau, sykkelveier, 
parkeringsarealer etc. ofte kan få en «urbaniserende» virkning. Der viktige 
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samfunnsinteresser tilsier at tiltakene likevel må tillates, søker vi å finne avbøtende tiltak 
som motvirker den uønskede effekten. Ved viktige historiske steder, ikke minst kirkesteder, 
kan gode avbøtende tiltak være å innføre nye innslag som markerer stedet spesielt, og som 
signaliserer at det skal vises respekt og varsomhet. 
 
  
Som nevnt over er Trondenes kirke og kirkestedets historie uløselig knyttet til landskapet de 
er en del av. Alle infrastrukturtiltak som innebærer terrengendringer forvansker lesningen av 
denne sammenhengen. Den foreslåtte veiutvidelsen som planarbeidet skal legge til rette for, 
er således uheldig sett ut fra et rent kulturminneperspektiv. Riksantikvaren har imidlertid 
forståelse for behovet for økt trafikksikkerhet langs Trondenesvegen. Vi vil derfor ikke 
motsette oss at det anlegges fortau langs Trondenesvegen, men ser at man med det 
risikerer å miste noe av det landlige preget ved kirkestedet. 
 
For å ivareta hensynet til kirken og kirkestedet er det etter Riksantikvarens syn om å gjøre at 
det terrenget langs denne delen av veien endres minst mulig. I tillegg er det aktuelt med 
avbøtende tiltak for å oppveie eller motvirke de uheldige konsekvensene av trafikksikringen. 
Avbøtende tiltak kan være å sørge for lavere hastighet akkurat forbi kirken og å innføre tiltak 
som markerer kirkestedet spesielt. 

6.9 Naturressurser 
Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet.  

6.10 Grunnundersøkelse  
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført grunnundersøkelser i planområdet. 
(Rapport 711785/1, dat. 31.05.2013. Multiconsult).  
Undersøkelsen viser at grunnen består hovedsakelig av 3 lag. Topplaget er på maks 0,8m og 
består av torv. Derunder er det et løst til middels fast lag på 0 til 3,0 m. Disse massene er i 
hovedsak sand og grus. Over fjell er det et meget fast lag antatt morene. Rapporten legges 
til grunn i byggeplanlegging av prosjektet. 
 

6.11 Områdestabilitet  
 
Multiconsult har i brev til SVV dat. 20.02.2019 konkludert med at:  
«Det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale i de tidligere sonderingene. Områdestabiliteten 
langs den aktuelle traseen er derfor tilfredsstillende»  
Brev vedlegg 7.  
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 
Planforslaget inneholder i hovedsak vegformål, med tilhørende tekniske anlegg. Det 
reguleres og arealer til parkering, bussholdeplasser og friluftsformål. Regulering 
opprettholdes for undervisning, forsamlingslokale og grav -og urnelund for arealer som 
berøres i byggeperiode som anleggsområde under hensynssone. 
 
7.1.1 Reguleringsplankart 
Trondenesvegen med langsgående gang- og sykkelveg er prosjektert fra Skjærveien til 
avkjøring til parkeringsplass for Trondenes kirke. Videre er det prosjektert kjøreveg uten GS-
veg fram til avkjøring til krematorium. Dette medfører at en begrenser inngrep i 
gårdshaugen til oppsetting av veglys og skilting. Videre fram til bussholdeplass i 
Ringbergvegen prosjekteres kjørevegen med langsgående GS-veg. Vegnormal N100 er lagt 
til grunn for prosjektering. 
 
Avkjøring til Trondenes Historiske Senter (THS) er vurdert grundig for å legge til rette for 
adkomst for turistbusser til senteret. Dette går på dimensjonerende svingradius, og 
tilfredsstillende siktforhold for bussjåfør, samtidig med at bussen krysser gang- sykkelvegen 
vinkelrett, med hensyn til best mulig sikt i forhold til gående og syklende som krysser på 
gang- og sykkelvegen.  
 
Det er lagt dobbel busslomme på nordre side av avkjøring til THS. Busslommene gir god 
tilkomst for turister både til THS og Trondenes kirke, samt for returen til sentrum. Plassering 
av busslommene er vurdert i forskjellige varianter, og det er trukket en konklusjon at 
foreliggende løsning er den beste i begge retninger, fra og til byen. 
Det skal være fotgjengerovergang på begge ender av dobbel busslomme, som knytter 
plattformene til g/s veg på motsatt side av vegen.  
Vestre overgang kombineres med fartshump, som markerer start på «shared space» fra sør.  
Ved avkjøring til krematorium skal det anlegges fartshump som markerer start på «shared 
space» strekning fra nord.  
 
Parkeringsplass SPP, planeres etter avsluttet funksjon som riggområde. Evt. opparbeiding til 
parkeringsplass må gjøres i regi av kommunen.  
 
På grunnlag av prosjektert veg er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for, benevnt: 
Fv 6 Detaljregulering for Trondenesveien Nordre del, datert 28.02.2019. 
Planident er 707. 
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Forslag til reguleringsplankart 
 

 
Fig. 13 Utsnitt av forslag til reguleringsplan datert 28.02.2019 
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Reguleringsplan/gjeldende regulering 

 
Fig. 14 Forslag til reguleringsplan datert 28.02.2019, sett i sammenheng med gjeldende regulering 
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Reguleringsplan/kommuneplanens arealdel 

 
Fig. 15 Forslag til regulering dat. 28.02.2019, sett i sammenheng med kommuneplanens arealdel 
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7.1.2 Forutsetninger for planløsninger for kjøreveg og gang- 
sykkelveg 
Trondenesveien er prosjektert med dimensjoneringsklasse Sa2, dimensjonerende hastighet 
40 km/t, iht. Håndbok N100.  
 
På gang og sykkelveier skal syklister og gående tilstrebe et best mulig samspill. Ofte vil 
gang- og sykkelveg være for trafikk i begge retninger. Sykkelveier og gang- og sykkelveier 
skal være fysisk avskilt fra kjørebanen med minimum rekkverk. Gang- og sykkelveg vil 
derfor kreve mer areal i bredden enn fortaus løsning. 
 
7.1.3 Historikk vurderte løsninger – konklusjon valgt løsning - 
trafikksikkerhetsrevisjon 
Det er vurdert 5 alternative løsninger (A – E).  
 
Alternativ A.  
For strekningen gjennom gårdshaugen reguleres eksisterende vegbredde i ett kjørefelt med 
fortau. Dette forutsetter forkjørsregulering på strekningen, mot nord (opp bakke mot 
Festningsvegen). Statens vegvesen har forkastet løsningen pga. dårlig trafikksikkerhet og 
dårlig trafikkavvikling.  

Alternativ B.  
Eksisterende vei, på basis av normalprofil defineres som sambruksfelt («Shared space») i hele 
vegbredden gjennom gårdshaugen, der gående prioriteres. Reguleres iht. til dette (gatetun 
el. lignende). Løsningen må suppleres med nødvendig skilting og fysiske tiltak. Redusert 
fartsgrense (30 km/t). Statens vegvesen (Regionvegkontoret) har ved søknad om fravik 
konkludert med en anbefaling av denne løsningen. 
Alternativet var i kombinasjon med fortau langs resterende strekning. Fortauløsningen ble 
forkastet.  
 
Alternativ C. 
Fortau gjennom gårdshaugen på Laugensiden av vegen (vest)  reguleres på basis av 
normalprofil. Fortau på motsatt side for resten av strekningen, mot sør og nord. Løsningen 
ble forkastet av Statens pga. trafikksikkerhet, da den medfører to kryssinger av vegen for 
fotgjengere. I tillegg vil det medføre arkeologisk utgraving av berørt areal i gårdshaugen, 
som vil medføre betydelig kostnad.  

 
Alternativ D 
Vegen planlegges med ensidig fortau, iht. normalprofil, for hele strekningen på høyre side 
mot nord.  Statens vegvesen vurderer løsningen er den beste i forhold til funksjonalitet og 
trafikksikkerhet. Løsningen vil kreve søknad om dispensasjon til Riksantikvaren, og vil 
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medføre arkeologisk utgraving for den del av del av gårdshaugen som blir berørt av 
vegbygging utover bredden av eksisterende veg. Dette vil medføre betydelige 
utgravingskostnader ved realisering. Av kostnadsmessige grunner ved utgraving av 
kulturminner, har Statens vegvesen forkastet dette alternativet. 

 
Alternativ E 
Løsningen er en videreføring av alternativ B, ved at «Del- vegen løsningen» kombineres med 
gang- og sykkelveg for strekningen utenfor gårdshaugen, i stedet for fortau. Dette gir 
redusert opparbeidingskostnad ved at gang-/sykkelveg kan opparbeides uten at 
Trondenesveien berøres.  

Statens vegvesen har konkludert med at denne løsningen i prinsippet skal legges til grunn 
for forslag til reguleringsplan. 

Fig. 16 Normalprofil (SA2) kjøreveg og gang- sykkelveg, med rekkverk. Sa2, 0,50 skal være 0,25 
 
Det etableres «miljøgate» på strekningen gjennom gårdshaugen, innenfor dagens vegareal.  
Alle trafikantgrupper benytter samme areal. Biltrafikk må fungerer på fotgjengernes 
premisser innen en bredde på 6,5 m. (tilsvarende kjørevegbredde uten fortau).  
For å oppnå målsettingen om prioritering av gående, forutsettes fartsgrense på 30 km/t 
supplert med fysiske tiltak som sikrer lav kjørehastighet. SVV vil samarbeide nært med 
kulturetaten for tilpassede tiltak.  

Strekningen reguleres som bestemmelsesområde.  

 

 

 

 

 
7.1.4 Trafikksikkerhetsrevisjon av alternativ E (anbefalt løsning) 
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Det ble utført en TS-revisjon av planalternativ E. (oppdrag 518-2929, rapport dat. 
04.07.2018, Norconsult). Revisjonsgruppen besto av medlemmer fra Statens vegvesen og 
Norconsult. 

Utdrag fra rapport referert:  

Revisjonen er gjennomført etter Håndbok V720 «Trafikksikkerhetsrevisjoner- og –
inspeksjoner», med tilhørende relevante sjekklister. Sjekklistene er brukt ved gjennomgang 
av prosjektet. Der det ikke er avdekket forhold av negativ betydning for trafikksikkerheten, 
er disse ikke nevnt i revisjonsrapporten. 

Fravik 

Prosjektet har søkt om bruk av vikepliktsregulering med skiltene 212/214 ved permanent 
innsnevret vegstrekning med lengde over 50 meter forbi Trondenes kirke. 

Søknaden ble avslått med begrunnelsen at risikoen for uhell og konflikter ble ansett som så 
stor at løsningen ikke kunne anbefales. Alternativ løsning med en «Del –vegen løsning» ble 
ansett som et bedre alternativ. 

Revisjonsgruppen mener det er bra at det legges til rette for gående og syklende, og at det 
må jobbes for sammenhengende løsninger. Dersom det ikke er mulig å anlegge GS-veg på 
hele strekningen må det legges opp til løsninger som allikevel gjør det trafikksikkert for 
myke trafikanter å ferdes langs vegen 

 

7.1.5 Konklusjon trafikksikkerhetsrevisjon 
Ut fra TS revisjonen har Statens vegvesen trukket den konklusjon at reguleringsplan 
Alternativ E justeres, ved at en følger opp anbefalingene til endring av plan, men at en 
opprettholder GS-vegen etter avkjøring til krematorium.  

Dette medfører at det reguleres kjøreveg med GS-veg i samsvar med normalprofil fig. 16 til 
avkjøring til p-plass for Trondenes kirke. Videre reguleres kjørevegen i samsvar med 
normalprofil uten GS-veg fram til avkjøring til krematorium. Videre fram til bussholdeplass i 
Ringbergvegen reguleres kjøreveg med GS-veg jf. normalprofil fig. 16. 

Det gjennomføres en kombinasjon av flere fartsdempende og oppmerksomhetssøkende 
tiltak, jf. anbefalte tiltak i TS rapport som skilting, portal, eget dekke i samarbeid med 
trafikksikkerhets-kompetanse, landskapsarkitekt og kultur-myndighetene. Dette er 
elementer som ikke reguleres i plan eller bestemmelser, men som er viktig å håndtere som 
grunnlag for realisering av planen.  

Prosessen sammen med Kulturinteressentene for å finne frem til akseptable tiltak, er en 
prosess som kan løpe parallelt med den offentlige planprosessen og vil bli organisert av 
Statens vegvesen.  
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7.2 Tekniske forutsetninger 
 
Kjøreveger 

 
Fig. 17 Overbygning busslommer og bussholdeplasser 
 
Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 

 
Fig. 18 Overbygning Gang- og sykkelveg 
 
Andre tekniske forutsetninger 

 
Fig. 19 Overbygning turparkering  
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7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 
 
Strekningsvis gjennomgang 
Nedenfor beskrives reguleringsplanen i tre delstrekninger i likhet med beskrivelsen av 
eksisterende forhold. 
I den delen av Trondenesveien som omfattes av denne reguleringsplanen er situasjonen ikke 
så trang som den er lengre sør.  Dvs. at det er færre bygninger langs vegen, og avstanden 
mellom veg og bygning er i hovedsak større. 
 
Strekning fra kryss Skjærveien til adkomst Trondenes kirke  
Innenfor denne strekningen har en ikke boligbebyggelse på noen side av vegen. Vegen 
grenser mot landskapsvernområde på vestre side. Gang- sykkelveg planlegges på østre side, 
og er dermed ikke i konflikt med landskapsvernområdet. Gang- og sykkelvegen betraktes 
heller ikke å være i konflikt med kulturlandskapet.  
Adkomst til Trondenes Historiske Senter (THS) ligger på denne strekningen. THS er mye 
besøkt av turister og lokale skoleklasser.  
 
Det planlegges et «middelaldertun» i tilknytning til det historiske senter, der det skal 
anlegges en steingard rundt senteret, denne må tilpasses skjæringsutslag for gang- og 
sykkelvegen.  
 
Det er ikke gitt byggetillatelse for smie ved Trondenes historiske senter. Det eneste som er 
gitt tillatelse for er bygging av årestue. Men den ligger ikke i nærheten av veiprosjektet. 
 
Det er bygget en intern vei i forbindelse med middelaldertunet, som antagelig går inn på det 
arealet som går Statens vegvesen ønsker å ha som midlertidig reserveareal/lagringsareal. 
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Fig. 20 Skisse Middelaldertun sett i sammenheng med forslag til reguleringsplan 
 

Del vegen strekning fra adkomst til Trondenes historiske senter 
til adkomst krematorium  

 
Strekningen innredes for blandet trafikk og skiltes med redusert hastighet 30 km/t og 
fartshumper i begge ender av 30 sonen. 
Del  vegen strekningen, med sin spesielle trafikkløsning,  overlapper beskrevet forutgående 
og etterkommende strekning.   
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Fig. 21 Skilt og oppmerkingsplan 

 
Fig. 22  3D modell veg og landskap, fartsgrense mot delt vegstrekning, mot nord 
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Fig. 23  3D modell veg og landskap, fartsgrense mot delt vegstrekning mot sør 
 
Strekning fra adkomst Trondenes kirke til adkomst krematorium  
Innenfor denne strekningen finner vi gårdshaugen omtalt ovenfor. Det blir ikke planlagt 
gang- og sykkelveg på strekningen, og kjørevegen vil reguleres etter eksisterende veg, og 
medfører i utgangspunktet ikke inngrep i gårdshaugen. Evt. inngrep utenfor eksisterende 
vegbredde krever dispensasjon fra kulturminneloven. En slik dispensasjon må behandles av 
Riksantikvaren. 
 
Kulturetaten vurderer at hele området fra Trondenes kirken og ned mot Laugen er å anse 
som et kulturminne.  Som følge av disse problemstillingene er den strekningsvise 
vurderingen som omfatter vegen forbi gårdshaugen særlig beskrevet. 
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Fig. 24 Figur fra Kulturetaten.  Blått felt indikerer utvidelse av utstrekning på gårdshaugen ved Stiftsgården etter 
befaring / prøvestikk høsten 2013. 

 
På denne strekningen er det også stor trafikk av fotgjengere som krysser fylkesveien, særlig 
i sommerhalvåret. Trondenes Historiske Senter, Trondenes kirke og Laugen er mye besøkt, 
både av turister og lokale skoleklasser.   
 
Adkomst krematorium til kryss med Festningsveien  
Det er naturområder på begge sider av veien. Der er en adkomstveg til Sølvskjeivågen som 
er et mye besøkt friområde med badeplass.  
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Fig. 25 Fylkesveien sett mot øst, Stiftsgården / Trondenes kirke 

7.4 Trafikksikkerhet - TS revisjon  
Det vises til pkt.7.1.4 TS revisjon vurdering Alt E. 
 
Å beholde to kjørefelt og bygge fortau ved siden vil være den trafikalt beste løsningen. Det 
vil i så fall bety flytting av vegen mot vest og bygging av fortau på eksisterende veg. Noe 
som igjen medfører utgravinger i gårdshaugen som er et automatisk fredet kulturminne. Det 
vil både ta så lang tid og være så kostnadskrevende at SVV vurderer at det i realiteten ikke er 
gjennomførbart.  
 
TS rapporten påpeker at dersom gang- og sykkelvegen ikke føres forbi Trondenes kirke 
anbefales det en kombinasjon av flere fartsdempende og oppmerksomhetssøkende tiltak 
som fartsgrense 30 km/t, portal, dekke på strekningen som skiller seg ut.  

7.5 Støy  
Planforslaget vil ikke føre til endringer i trafikkmengde, slik at vi får endringer i støy langs 
fylkesveien i forhold til dagens situasjon. 

7.6 Grunnundersøkelser 
Statens vegvesen har fått utført grunnundersøkelser av Multiconsult, 05.2013, rapport 
711785.  
Sammendrag fra rapporten refereres:  
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Statens vegvesen planlegger utvidelse av Hagebyvegen i Harstad kommune. Traseen er ca. 
2500 m lang og ligger mellom Trondenes og Samakrysset nært Harstad sentrum. 
Terrengnivå ved borhullene varierer mellom kote 9,3 og 41,4. Dagens terreng viser 
skråninger med helning generelt slakere enn 1: 3, men er stedvis opp til 1: 1,2 langs veien. 
Løsmassemektigheten varierer mellom 0,5 – 5,9 m. Grunnen består i hovedsak av 3 lag. 
Topplaget er på maks 0,8 m og består av torv. Derunder er det løst til middels fast lag på 0 – 
3,0 m. Disse massene er i hovedsak sand og grus. Over fjell er det et meget fast lag antatt 
morene.  

Ved prosjektering og bygging må rapporten legges til grunn, en må da også vurdere behovet 
for eventuelle supplerende undersøkelser. 

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale, noe som indikerer at områdestabiliteten er ok, men 
den endelige konklusjon foreligger i et faglig notat. 

 
Fig. 26 Undersøkt trasé 

7.7 Materialvalg 
Materialvalg er et sentralt tema i forbindelse med både faktisk kvalitet og opplevd kvalitet av 
det ferdige veganlegget. Det er også viktig for å ivareta et helhetlig inntrykk og 
landskapstilpasning, i forhold til natur og kulturmiljø. (Vurdering av landskapsarkitekt SVV.) 
 
Vegetasjon 
Langs Trondenesvegen er det viktig at inngrepet i sideterrenget utbedres ved revegetering, 
ved at alle fyllinger, jordskjæringer og grøfter tilsåes.  
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Belysning 
God belysning er svært viktig både med hensyn til trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle. 
I Trondenesvegen skal både veg og fortau belyses fra veglysmast av samme type som er 
valgt i øvrige deler av Harstadpakkens prosjekter. 
 
 

 
Fig. 27 Eksempel fra miljøgaten i Andenes. Foto: Erik Axel Haagensen, Statens vegvesen 
 
Gangfelt 
Det er tidligere nevnt opphøyde gangfelt som fartsreduserende tiltak. I formingsveilederen 
er det nevnt forslag til materialbruk og kvalitet. Her nevnes bruk av naturstein med ulike 
dimensjoner og teksturer. 
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Fig. 28 Eksempel fra miljøgaten i Andenes, Foto: Erik Axel Haagensen, Statens vegvesen 
 
Fortau 
Fortau skal utføres i asfalt. Mot kjøreveg avgrenses det av kantstein i naturstein. På innsiden 
anbefales det at storgatestein eller lignende benyttes som naturlig avgrensning og ledelinje. 
 
Bussholdeplasser 
Holdeplasser kantstopp / plattform.  Alle holdeplasser skal ha utforming og kunstige 
ledelinjer i henhold til overordnede føringer. Det skal benyttes profilkantstein i naturstein. 
 

Fig. 29 Eksempel fra miljøgaten i Andenes, Foto: Knut Opeide og Erik Axel Haagensen, Statens vegvesen 

 
 
Hvilemuligheter 
For å svare til krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle bør det etableres noen 
hvileplasser med sittemulighet.  
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 
Etablering av gang- og sykkelveg vil øke fremkommeligheten for myke trafikanter fra 
Skjærveien til p-plass kirke og videre gjennom gårdshaugen med delt bruk, og med gang-
sykkelveg videre til Festningsvegen. Busslommer og kantstopp m. plattform for busstopp, 
med gangfelt, vil gi en kvalitetsheving for kollektivtrafikken. Gangfelt bør opphøyes for å øke 
fremkommeligheten for fotgjengere ytterligere. 

8.2 Trafikksikkerhet 
Hensikten med tiltaket er økt trafikksikkerhet for ferdsel langs Trondenesvegen. 
Planforslaget bedrer flere sider ved trafikksikkerhet langs fylkesveien; 

• Tryggere ferdsel for gående 
• Tryggere ferdsel for syklister 
• Mer oversiktlig trafikkbilde 
• Bedre trafikkseparering 
• Redusert hastighet gjennom gårdshaugen (30 km/t.) 

 
Det vises videre til pkt. 7.1.5 «Konklusjon trafikksikkerhetsrevisjon», som beskriver mulige 
tiltak for strekningen som ikke har langsgående gang- og sykkelveg. 
 

8.3 Samfunnsmessige forhold 
Planforslaget er i tråd med ønsket samfunnsutvikling, med tilrettelegging for myke 
trafikanter og kollektivtrafikk. Samtidig tar planforslaget hensyn til registrert kulturminne 
(gårdshaug), mellom avkjøring til p-plass Trondenes kirke og avkjøring til krematoriet, ved 
at det kun blir mindre inngrep for veglys i gårdshaugen. 

8.4 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 
Planforslaget omfatter bare eksisterende veg, med tilhørende ny gang- og sykkelveg.  

8.5 Naboer 
Prosess vedr. grunnerverv etter godkjenning av planforslaget 
Vedtatt reguleringsplan er et juridisk dokument som danner grunnlag for erverv av 
nødvendig grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. En reguleringsplan fastsetter 
framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak 
eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 12-4 første ledd. 
 
Berørt bebyggelse 
Planlagt tiltak kommer ikke i direkte berøring med bebyggelsen.  
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Innløsning av bebyggelse 
Det er ikke behov for innløsning av bebyggelse.  
 
Avkjørsler og andre naboforhold 
Planforslaget medfører stengning av en avkjørsel nedenfor Prestegården og omlegging av 
avkjøring til Trondenes historiske senter. Det reguleres friluftsparkering langs veg til 
Sølvskeivågen.   

8.6 Byggegrenser 
Det er avsatt spesifikk areal under «Bebyggelse og anlegg» til undervisning, 
forsamlingslokale, og grav – og urnelund. Byggegrense framkommer på plankart for 
«undervisningsformål. Ellers er byggrense fra vegformål iht. til vegloven, der ikke annet 
framkommer i tilliggende plan. 

8.7 Gang- og sykkeltrafikk 
Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten betydelig for gående og syklende langs 
Trondenesvegen fram til parkeringsplass for kirken.  
Det vises videre til pkt. 7.1.5 «Konklusjon Trafikksikkerhetsrevisjon» vedr. strekningen 
gjennom gårdshaugen uten g/s veg, og med G/s veg videre mot Trondenes i relativ bratt 
stigning.  

8.8 Kollektivtrafikk 
Planen legger til rette for bedre og sikrere på- og avstigningsforhold for de som bruker 
kollektiv transport. Det vises til pkt. 8.1. «Framkommelighet». 

8.9 Landskap/bybilde 
Fjernvirkning 
Planen inneholder forslag om å etablere gang- og sykkelveg langs Trondenesvegen. 
Fjellskjæring ved Trondenes historiske senter vil være synlig på avstand (fjernvirkning).  
Det betyr at det store landskaps- og bybildet vil bli endret i forhold til slik det er i dag. 
 
Positive virkninger for landskap og bebyggelse 
Totalt sett vil prosjektet, på tross av inngrep, medføre at strekningen tilføres bymessige 
kvalitet, selv om det ligger utenfor tettbebyggelsen, i form av en oppstramming av veg / 
gaterommet, ved at man tilrettelegger for myke trafikanter, tilfører ny og bedre belysning, 
oppgraderer bussholdeplasser, samt ved å stramme opp sideterreng. Oppstrammingen av 
transportkorridoren, og planlagt materialbruk, vil også bidra til at området vil fremstå som 
mer innbydende og attraktivt for myke trafikanter.  
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8.10 Nærmiljø/friluftsliv 
Etablering av gang- og sykkelveg vil være en positiv faktor for nærmiljøet. Gang- / 
sykkelveg vil gi økt anledning til å ferdes trygt til fots både mot byen og ut til Trondenes 
kirke. Bydelen inneholder mange områder for rekreasjon og friluftsliv, som Hagavannet, 
Laugen, Sølvskeivågen, stien langs sjøen m.m. Allerede i dag brukes Hagebyveien til ferdsel 
for elever fra Harstad barneskole til turvei ut til Trondenes.  

8.11 Naturmangfold 
Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
 
NATURMANGFOLDSLOVEN 
Naturmangfoldloven har til formål å gi regler om bærekraftig bruk og vern av naturen.  
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 
legges til grunn som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. 
 
§ 8 – Kunnskapskravet 
Kravet om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og omfang. Den 
kunnskap som foreligger skal vektlegges. 
Det vises til pkt. 6.7 i dette dokument.  
 
§ 9 – Føre var-prinsippet 
Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet for reell risiko for alvorlige eller 
irreversible skader på naturmangfoldet. 
Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget vurderes det ikke som sannsynlig at tiltaket vil 
medføre alvorlige eller irreversible skader på naturmangfoldet. 
 
§ 10 – Samlet belastning 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  
Ikke relevant.  
§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Ikke relevant.  
 
§ 12 – Miljøteknikker og lokalisering 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal de teknikker og driftsmetoder 
som gir best samfunnsmessig resultat benyttes. 
 
Samlet sett vurderes ikke tiltaket å ha vesentlig negativ påvirkning på naturmangfoldet i eller 
i nærheten av planområdet.  
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Naturmiljø. 
Området rundt Laugen er vernet som landskapsvernområde med dyrelivsfredning. 
Realisering av reguleringsplanen vil ikke influere på landskapsvernområdet eller flora og 
fauna. 
Planområdet berører ikke strandsone eller vassdrag. 

8.12 Kulturmiljø 
Det vises til omtale av gårdshaug pkt. 6.8  
 
Kulturmiljøet berøres av det synlige inngrepet for gang- og sykkelvegen. Forbi Trondenes 
kirke vil det bli små endringer i miljøet. Det mest synlige vil være vegbelysninga, da det vil 
være påkrevet å sette opp ny vegbelysning. Type lysstolper skal velges i  nært samarbeid 
med kulturetaten i fylket.  
 
Helhetlig kulturlandskap vil berøres i den forstand at skjæringa langs gang- og sykkelvegen 
vil framstå som et synlig inngrep i landskapet. Demping av fjernvirkning gjøres med 
beplanting og tilsåing.  
 
Det må sette opp lysmaster med strømforsyning i bakken (kabel). Lysmastene kan stå oppå 
bakken med betongfundament. Kablene kan legges grunt, i føringsrør.  
 

8.13 Naturressurser 
Planområdet har ingen virkninger for verken jordbruk, skogbruk eller reindrift. Det er heller 
ingen drivverdige fjell- og løsmasseforekomster innenfor planområdet.  
 

8.14 Støy og vibrasjoner 
SVV vurderer det slik at etablering av gang- og sykkelveg ikke vil endre støyforholdene langs 
fylkesvegen.  
Ved bygging av gang- og sykkelveg skal nødvendige hensyn tas i forhold til å unngå 
bygningsmessig skade som følge av vibrasjoner fra sprengning. 

8.15 Massehåndtering 
Mellomlagring av masser kan gjøres innen friluftsområde IF1 og parkeringsareal SPP.  

8.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Ras, skred 
Jf. geoteknisk rapport er det ikke registrert fare for ras eller kvikkleire i planområdet. 
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Områdestabiliteten vurderes i utgangspunktet som tilfredsstillende, men det må utarbeides 
et faglig notat (MC Geo) som bekrefter dette.  
 
Virksomhetsrisiko 
Strekning gjennom gårdshaugen, opprettholdes med delt bruk som kjøreveg og trase for 
gående og syklende. Det blir senket fartsgrense, og synliggjøring av at dette er et område 
der myke trafikanter beveger seg.  
Tiltak for øket trafikksikkerhet på strekningen, jf. TS revisjon, er synliggjøring med markert 
gate belegg (steinsetting), med skilting, spes. belysning, nedsatt fartsgrense (30 km/t) og 
med fartsdempende tiltak 
 
Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen 
Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) i denne sammenhengen er den belastningen som 
påføres menneskene som skal bygge prosjektet i anleggsfasen og vedlikeholdsfasen, samt 
publikum/bruker i byggefasen og ferdigfasen. 
 
Følgende arbeidsoperasjoner må det tas ekstra hensyn til under anleggsarbeidet: 
- arbeid på/ved trafikkert veg 
- omlegging av trafikk, også myke trafikanter 
- sprengningsarbeid 
- anleggsarbeid bak nettingsmur 
-arbeid på høye skjæringer 

8.17 Rammer og premisser for planarbeidet 
Teknisk og sosial infrastruktur 
Eksisterende infrastruktur (herunder vann- og avløpsledninger, strøm- og telefonkabler) vil 
bli berørt i anleggsfasen.  
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9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift og finansiering 
Trondenesveien nord skal bygges ut som en del av Harstadpakken, som er et porteføljestyrt 
prosjekt i regi av Statens vegvesen.  

9.2 Utbyggingsrekkefølge 
Vegstrekningen er planlagt utbygd under ett.  

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Trafikkavvikling styres ved hensiktsmessig skilting (forkjørsretning, nedsatt fartsgrense), evt. 
lysregulering og manuell trafikkdirigering.  

9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 
byggefasen 
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 
R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 
 
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 
i YM-plan. Arbeidet med YM-plan skjer i etterkant av vedtak av reguleringsplan.  
 
Tabell 1 Innspill til YM-plan: 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy  
Vibrasjoner   
Luftforurensning  
Forurensning av jord og vann  
Landskap  
Nærmiljø og friluftsliv  
Naturmiljø  
Vassdrag og Strandsone  
Kulturminne og kulturmiljø  
Naturressurser  
Energiforbruk  
Materialvalg og avfallshåndtering  
Flere tema?  
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10 Sammendrag av innspill 

10.1 Innspill etter varsling 28.11.2012 og 08.07.2014. 
Varsling av regulering ble kunngjort 28.11.2012 for strekningen fra Sama til Festningsveien.  
For strekningen fra kryss med Skjærveien til kryss med Festningsvegen ble det varslet 
oppstart av regulering og utlegging av planprogram 08.07.14, og oppstart av regulering 
15.06.2017.  
 
I det følgende er hovedinnholdet i innspillene som vedrører strekningen fra Skjærveien til 
Festningsveien gjengitt og kommentert.  
Innspillene som er mottatt er på bakgrunn av varslet regulering for hele strekningen fra 
Sama til Festningsveien. 
I det følgende er hovedinnholdet i innspillene som vedrører strekningen fra Skjærveien til 
Festningsveien gjengitt og kommentert. 
 
10.1.1 Innspill fra Fylkesmannen dat. 02.09.2014. 
Fylkesmannen har ikke innvendinger til at fylkesmannens fagområder, vedr. naturmiljø, og 
friluftsliv ikke blir utredet gjennom en nærmere konsekvensutredning. Fylkesmannen 
anbefaler at en vegløsning som medfører inngrep i kulturbeitemarka på vestre side ikke blir 
valgt. 
 
Fylkesmannen minner om at det skal redegjøres for en vurdering etter naturmangfoldlovens 
miljørettslige prinsipper  
 
Kommentar:  
Innspillet tas til underretning. Valgt løsning for g/s veg vil ikke medføre inngrep på vestre 
side av Trondenesveien.  
 
 
10.1.2 Innspill fra Forsvarsbygg dat. 29.08.2014. 
Forsvarsbygg ber om at det blir tatt hensyn til at Trondenes Fort er en operativ leir, der det i 
perioder er stor forsvars aktivitet. Dette medfører tung trafikk og vi ber i den forbindelse om 
at dagens vegstandard blir ivaretatt med tanke på veibredde. 
Lengst nord i det skisserte planområdet, i krysset Trondenesveien, Festningsveien, er det på 
nordsiden av Festningsveien et eksisterende busstopp opp mot avkjørsel til våre boliger i 
Ringbergveien. Dette busstoppet er ikke utformet på en trafikksikker måte og Forsvarsbygg 
ber om at det blir vurdert om det er mulig å regulere et nytt busstopp i dette området. 
 
Kommentar: 
Innspillet tas til underretning  
 
10.1.3 Opplysningsvesenets fond, 13.12.2012 
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Asplan Viak gir planfaglige uttalelser på vegne av OVF. OVF er hjemmelshaver til Trondenes 
prestegård, 64/1. Tomta omfatter både naturvernområde, landskapsvernområde og viktige 
kulturminner. En stor del av reguleringsstrekningen, ca. 1,1 km, berører OVFs eiendom. En 
ber om å bli holdt orientert i planarbeidet. 
 
Kommentar:  
Innspillet tas til underretning.  
 
10.1.4 Harstad kirkelige fellesråd 
En ber om å bli holdt orientert om reguleringssaken.  
 
Kommentar:  
Innspillet tas til underretning.  
 
10.1.5 Troms Fylkeskommune, 14.12.2012, Kulturetaten 
Det påpekes at det er registeret et automatisk fredet kulturminne på Sama. Laugen ligger 
langs traseen og er fredet pga. tro og tradisjoner knytte til vannet. Gårdshaug på Trondenes 
er registrert på NØ side av Hagebyvegen. Dersom det er konflikt mellom fortau og 
kulturminner, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven.  
Det er behov for befaring og prøvestikking, muligens overflateavdekning.  
 
Kommentar:  
SVV har vært og er i en tett dialog med Kulturetaten vedr. registrert gårdshaug på 
Trondenes. 
Reguleringsplanen legger opp til en løsning langs / gjennom gårdshaugen som Kulturetaten 
er tilfreds med.  
 
10.1.6 Reindriftsforvaltningen 
 Har ingen merknader til oppstartsvarselet. 
 
10.1.7 FAU, Harstad skole, 01.01.2013 (vedlegg) 
En mener at følgende tiltak må vurderes i reguleringsarbeidet:  
Størst mulig separering av gående og syklende fra biltrafikken – bygging av fysisk adskilt g/s 
veg som hovedløsning. 
Der det av plasshensyn må bygges fortau, må dette være så bredt at det gir tumleplass for 
lekende barn, plass for syklende, barnevogner mv. 
Lav fartsgrense, 30 km/t. 
Fartsdempende tiltak, som fartshumper, opphøyde gangfelt, lokale innsnevringer av 
kjørebanen. 
Utforming av bussholdeplasser som «timeglassholdeplass» (plattform i kjørebanen). 
Utbedring av kryss – siktforhold for gående og syklende.  
Sikring av krysningspunkters over Fv.6 Hagebyveien / Trondenesveien for gående og 
syklende. 
Etablere fortau langs de viktigste og mest brukte tilstøtende veger.  
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Opparbeide regulerte gangveger / stier som fører inn til Hagebyvegen. 
Sette opp fotobokser, ATK (automatisk trafikkontroll). 
Hensynta gående og syklende som kommer inn til rundkjøring / tunnel fra Blåbærhaugen, 
Sama.  
 
Kommentar:  
Målet med planlegginga av fortau er å skape bedre trafikksikkerhetsforhold for myke 
trafikanter, ved at disse separeres fra biltrafikk. Vegklasse og fortaubredde er definert, som 
grunnlag for reguleringsplan.  
Elementer som fartsgrense, fartsdemping, fotobokser er ikke tiltak som reguleres, men som 
må gjøres av Statens vegvesen og kommunen ut fra trafikfaglige vurderinger.  
 
10.1.8 Harstad kommune, 14.01.2013 
Areal og byggesakstjenesten 
De vernede områdene ved Trondenes historiske museum og Trondenes kirke må ivaretas 
spesielt. Så langt det er mulig bør det avsettes plass til busstopp utafor kjørebanen.  
 
Kommentar:  
Vedr. vernede områder på Trondenes vises det til pågående fredningssak iht. 
kulturminneloven kap.4.6. 
 
Tilbakemelding fra økonomi og utviklingsenheten: 
Kulturetaten i Troms fylkeskommune har startet fredningssak på Trondenes med sikte på en 
helhetlig fredning av området. Det er en rekke kulturminner her hvor enkelte er automatisk 
fredet.  Hvis det ikke allerede er gjort bør det opprettes dialog med Kulturetaten i 
fylkeskommunen for å sikre at planprosessen ikke kommer i konflikt med den pågående 
fredningssaken og kulturminner som ønskes beskyttet. 
 
Området Laugen ble fredet som landskapsvernområde etter naturvernloven i 1995. Det 
innebærer at alle inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapets art eller 
karakter herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, bygging av veier og 
stier osv. i utgangspunktet er forbudt. I tillegg er all ferdsel forbudt mellom 1. mai t.o.m. 31. 
juli i et 42,5 daa stort kartfestet område på sørsiden av Laugen. Dette for ikke å forstyrre 
hekking. Planområdet grenser til den sørlige delen av Laugen, og det bør gjøres vurderinger 
av hvordan anleggsarbeid vil påvirke dyrelivet, og legge opp arbeidet slik at det blir minst 
mulig aktivitet i tilknytning til det sårbare området i 
hekkeperioden. 
 
Kommentar:  
Vedr. kulturminner. Det vises til pågående fredningssak iht. kulturminneloven, kap.4.6. 
Utførelse av anleggsarbeidet på strekningen forbi Laugen kan utføres utenfor 
hekkeperioden.  
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Miljørettet helsevern og barnerepresentantene 
Erfaringsmessig ser vi at adskilte løsninger som gang- og sykkelsti er et tryggere alternativ 
enn fortau, og det anmodes derfor om at, på de strekninger det er mulig, velges adskilte 
løsninger. 
Oppdaterte barnetråkk bør ligge til grunn når man planlegger krysningspunkter, evt. 
underganger og gangbroer. Barnetråkk bør også ivaretas og vektlegges i planleggingen av 
blant annet bil og kollektivtrafikk, samt belysning. 
Alle krysningspunkter må være oversiktlige, godt belyst og tydelig merket. 
Samakrysset er et ulykkesbelastet kryss og det må gjøres utbedringer som gjør krysset så 
trafikksikkert og oversiktlig som mulig. Hensyn til myke trafikanter må vektlegges.  
• Det bør blant annet kartlegges om det er punkter eller strekninger mellom Samakrysset og 
Festningsvegen, som har registrerte ulykker, samt alvorlighetsgrad og hyppighet. Avdekkes 
det ulykkesbelastede punkter må disse utbedres.  
 
Kommentar:  
Det vises til konklusjon i TS revisjon, utrag fra denne: Den mest trafikksikre løsning vil være 
å føre g/s vegen forbi Trondenes kirke, slik at anlegget blir sammenhengende. Dersom dette 
ikke er gjennomførbart, anbefaler revisjonsgruppen at g/s vegen avsluttes etter innkjøring til 
p-plass for Trondenes kirke.  
Revisjonsgruppen tror videre at g/s vegen nord for Trondenes kirke vil bli lite brukt, spesielt 
av syklende retning sør. Dette fordi farten ned bakken vil være så stor at det vil føles utrygt 
på en g/s veg og man slipper å gå av sykkelen og krysse vegen to ganger. Dersom det ikke 
føres g/s veg forbi Trondenes kirke, anbefaler revisjonsgruppen at det gjennomføres en 
kombinasjon av flere fartsdempende tiltak.  
 
Adskilt g/s veg reguleres på strekningen fra Skjærveien til etter avkjøring til p-plass for 
Trondenes kirke. Strekningen videre reguleres som kjøreveg uten fortau eller gang- og 
sykkelveg.  
 
 
10.1.9 Fylkesmannen i Troms, 15.01.2013 
Vurdering av behov for konsekvensutredning  
I Forskrift om konsekvensutredninger heter det at Ansvarlig myndighet skal tidligst mulig ta 
stilling til om en reguleringsplan eller et tiltak faller inn under kriteriene i § 4, For 
reguleringsplaner skal dette skje før varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet etter 
plan- og bygningsloven § 12-8. Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort noen vurderinger i 
forhold til forskrift om konsekvensutredninger. 
Det er vanskelig ut fra varsel om oppstart og kartet som er vedlagt å gi en konkret vurdering 
av hvilke områder som blir direkte berørt av planen. Derimot er det i eller i tilknytning til 
planområdet, områder som er definert som særlig verdifulle (jf. forskrift om 
konsekvensutredninger § 4). Vi ber om at planmyndigheten gjør en konkret vurdering av 
utredningsbehovet for å få belyst saken best mulig. Manglende utredning vil kunne føre med 
seg innsigelser til planen på senere tidspunkt. 
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Kommentar:  
Det er utarbeidet planprogram. Harstad kommune har ikke tatt stilling til om det kreves 
konsekvensutredning. 
 
Samfunnssikkerhet 
I plan- og bygningslovens § 4-3, samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, står 
det beskrevet at planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres 
for planområdet, eller selv foretar en slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold, som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål. 
Formålet med bestemmelsen er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, 
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 
Fylkesmannen ønsker at tiltakshaver gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 
sårbarhetsanalyse til planforslaget etter bestemmelsen i Pb. § 4-3. Videre at eventuelle krav 
til detalj undersøkelser blir gjennomført og utledet med forslag om avbøtende tiltak i 
bestemmelsene før saken sendes til offentlig ettersyn. 
 
Kommentar: 
Det er gjennomført grunnundersøkelser, Multiconsult rap. 711785/1, det er ikke påvist 
kvikkleire i traseen. Det må utarbeides en vurdering av områdestabilitet.  
 
Naturmangfoldsloven 
Naturmangfoldlovens § 7 pålegger alle som utøver offentlig myndighet å synliggjøre sine 
vurderinger etter lovens § § 8-12 i vedtaket. I lovens framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet om kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter 
og risikoen for å skade naturmangfoldet.  Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den 
samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. § 10.  
 
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på 
naturmiljøet, skal føre-var prinsippet legges til grunn, jf. § 9. Fylkesmannen ser det som 
særlig viktig i denne saken å bruke naturmangfoldloven også som et verktøy i utredningen 
av saken. 
 
Kommentar:  
Det vises til kap. 6.7 Naturmangfold. 
 
 
Biologisk mangfold 
Ut fra det vi kan se av oppstartsvarselet kommer den nordlige delen av planområdet mer 
eller mindre i berøring med ulike områder med ulik status, 
1. Laugen landskapsvernområde med dyrelivsfredning ble vernet i desember 1995 etter 
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naturvernloven. Grensen for landskapsvernområdet ligger i nedkant av fylkesvegens 
vestre vegskulder. 

Formålet med vernet er å bevare et gammelt kulturlandskap, med bl.a. en liten 
produktiv innsjø som fungerer som hekkeområde for flere vannfuglarter, og som er 
intensivt brukt som friluftsområde. 
 

2. Kulturlandskapsområde med skjøtsel etter skjøtselsplan 
Trondenesområdet er registrert og verdisatt gjennom prosjektet Nasjonal registrering av 
viktige kulturlandskap i Norge og utpekt som et viktig område nasjonalt. Dette området var 
avgrenset på begge sider av fylkesvegen. Det har blitt søkt status som utvalgt 
kulturlandskap for området på vestsiden av fylkesvegen, men nådde ikke helt opp i første 
runde. Fylkesmannen utarbeidet skjøtselsplan i 2007 og har siden 2008 årlig mottatt midler 
til skjøtsel av vegetasjonen. Sør-Troms museum utfører skjøtsel på oppdrag fra 
Fylkesmannen. Områdene som skjøttes ligger på vestsiden av fylkesvegen, nordover fra 
landskapsvernområdet rådet og til vegen som tar av til Altevågen forbi Prekestolen. 
Områdene er inngjerdet mot fylkesvegen. 
En liten veg tar av vestover rett nord for Laugen. På nordsiden av denne slås en tørrbakke 
med Ijå. Sør og nord for dette stykket skjøttes arealene ved beiting og dels slått (i eng øst 
for Laugen). Det er behov for å føre dyr fra beite fra eng øst for Laugen til skog nord for 
tørrbakken. Dyrene føres nært inntil fylkesvegen.  
 
3. Øst for fylkesvegen kjenner ikke Fylkesmannen til noen registreringer av viktige 
naturtyper eller sjeldne og trua arter. 
 
Fugleliv i Laugen mot vegen beskrives av fylkesmannen, samt Vegetasjon og planteliv på 
vestsiden av vegen.  
 
Fylkesmannen varsler med bakgrunn i sitt innspill at det vurderes å fremme innsigelse til 
planen dersom planen kommer i berøring med og påvirker Laugen landskapsvernområde 
med dyrelivsfredning negativt. 
 
Kommentar:  
Forslaget til plan berører ikke verneområdet.  
 
10.1.10 Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten, 18.01.2013 
Fylkeskommunen er veieier av Fv. 6. Fylkeskommune stiller seg bak målsettingen om å gjøre 
vegen mer trafikksikker, med bl.a. bygging av fortau langs det meste av strekningen.  
En har og ansvaret for organisering og finansiering av kollektivtrafikk i fylket. Detaljerte 
planer for løsning av berørende busstrafikk med oppgradering av busstopp, evt. etablering 
av nye busstopp og endringer av traseen, vil bli ivaretatt i det videre planarbeid. 
Fylkeskommunen er i tett samarbeid med SVV og kommunen gjennom Harstadpakken. Dette 
gjelder også videre planlegging av tiltak for syklende, gående, samt behovet for eventuelle 
nye snarveier.  
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Kommentar:  
Parsellen som omfatter Trondenesvegen planlegges ut fra samme premiss som 
Hagenbyveien, med trafikksikkerhet for myke trafikanter som et hovedmål. 

10.2 Innspill etter varsling 15.06.2017 
 
10.2.1 Troms fylkeskommune, Kulturetaten, 10.10.2017 
Kirkestedet med middelalderkirken på Trondenes er av nasjonal interesse og representerer 
noe av mest verdifulle og best bevarte kulturlandskapet vi har i landsdelen. Kulturminnene 
på Trondenes har stor tidsdybde og viser at stedet har hatt en viktig betydning i flere tusen 
år. Her er synlige spor etter bronsealder, jernalder, middelalder og nyere tid. 
Middelalderkirken og bygningene på prestegården samt krigsminnene fra 2.verdenskrig er 
viktige element som blir direkte berørt av planen. Vi vurderer kulturlagene i gårdshaugen på 
Trondenes som en svært viktig vitenskapelig kilde til historien på stedet. Kulturlag fra eldre 
jernalder og opp til nyere tid ligger lagvis fordelt i gårdshaugen. De øverste lagene har 
mange spor etter tysk aktivitet i området. Det pågår en områdefredning av store deler av 
Trondenes med utgangspunkt i kulturminneverdiene som finnes i området. 
Områdefredningen har id. 175492 og omfatter hele kirkestedet, gårdshaugen, Altervågen, 
Sølvskjevågen, Laugen, og krigsfangeleiren nord for kirka 
 
Landskapet har et landlig preg og veksler mellom utpreget beitelandskap, slåtteenger til 
hage og plen rundt prestegården. Den lille innsjøen Laugen sørvest for kirken er også sentral 
og er ifølge sagnet det stedet hvor de første kristne ble døpt i Nord-Norge. Utearealene på 
Trondenes er en viktig del av museumsvirksomheten på Trondenes og brukes mye av skole- 
og barnehagebarn og er et viktig friluftsområde for innbyggerne og besøkende. 
Reguleringsplanen foreslår tiltak som vil ha innvirkning på kirkestedets omgivelser og føre til 
direkte inngrep i gårdshaugen som ligger på begge sider av Trondenesvegen. Gårdshaugen 
med id. 68483 har tykke kulturlag hvor det er gjort bunndateringer ned til eldre jernalder. 
 
Vi har hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen og har fått vært med tidlig i prosessen 
og gitt foreløpige innspill. Det har vært flere møter, foreløpige innspill i forhold til skisser 
som er lagt frem. I september 2017 var det en felles befaring der både vi, Statens vegvesen 
og Riksantikvaren deltok. Vi har hele tiden fastholdt at det må gjøres minst mulig inngrep 
ved etablering av gang- og sykkelvegen. 
 
Undersøkelser i området 
I 2013 foretok vi prøvestikking i området rundt gårdshaugen for å kvalitetssikre grensen. 
Grensen for gårdshaugen ble da utvida fordi vi gjorde positive prøvestikk på vestsiden av 
eksisterende veg. I slutten av august 2017 ble det foretatt georadarundresøkelse på 
Trondenes av NIKU. Her ble det registrert flere strukturer i gårdshaugen bl.a. groper, mur og 
grøfter. I alt tre groper ser ut til å kunne bli berørt av tiltaket. Like ovenfor parkeringsplassen 
til kirka er det et område som viste avleiring/reflekterende anomalier. Det kan bety at jorda 
her har en annen egenskap en omkringliggende jordmasser. Det kan være kulturlag eller 
bare moderne fyllmasse. Dette området er ikke innenfor nåværende grense på gårdshaugen. 
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Undersøkelser med jordbor viser at jorda her er kompakt og så mest sannsynlig er det 
fyllmasser fra etablering av Trondenesvegen på 1960-tallet. Vi må her ta forbehold ved at 
det kan ligge urørte kulturlag under fyllmasser. Det samme gjelder under eksisterende veg. 
Gårdshauger har dype kulturlag som består av mange lagdelinger over store tidsspenn. Det 
er svært gode bevaringsforhold i gårdshauger og en må regne med store funnmengder med 
organisk materiale som må konserveres. Da vi gravde prøvestikk i området, var det minst 
0,80 meter med kulturlag og lagene ser ut til å fortsette ned i grunnen. En utgravning vil ha 
negativ innvirkning på de resterende kulturlagene, da en slipper til luft inn i lagene. Dette vil 
kunne uttørre kulturlagene og føre til at bevaringsforholdene svekkes. 
 
Alternativer 
Alternativ A for gang- og sykkelveg innebærer deling av dagens veibredde med fortau 2,5 
meter og kjøreveg 4 meter bredde. Ingen inngrep utenfor dagen veg. 
Alternativ D innebærer å flytte fylkesvegen noe vestover slik at det blir mulig å legge fortauet 
innenfor og på østsiden av dagens vegareal. Dette alternativet gir mulighet for tofeltsveg. 
Dette alternativet medfører utvidelse av vegbredden på vestsiden, men ingen utvidelse på 
østsiden. Alternativ D vil innebære store inngrep i gårdshaugen og endring av 
kulturlandskapet, da det vil kreve sprengning av berg som ligger i dagen. Denne løsningen 
vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven § 8.4 da ca. 120 meter x 5 meter vil bli direkte 
berørt av utvidelsen. 
Pga. av trafikksikkerhet er det kommet et forslag fra Statens vegvesen i e-post av 28.04.17 
fra Tom Edvardsen som viser en innkorting av enfeltsstrekningen på alternativ A ved å 
forlenge tofeltsvegen ca. 40 meter forbi avkjøringen til kirka og frem til neste avkjørsel. 
Denne løsningen ble sendt oss som skisse og vil komme i direkte konflikt med gårdshaugen 
og vil kreve dispensasjon fra kulturminnelovens § 8.4. Ca. 25 meter av gårdshaugen vil blir 
direkte berørt av vegutbygging. Her må vi ta et forbehold om at det også kan være 
gårdshauglag under påfylte masser i området ovenfor parkeringsplassen. 
 
Våre innspill til planen 
1. Vi vil sterkt anbefale alternativ A som er en enfeltsløsning som ikke innebærer inngrep i 
gårdshaugen. 
2. En kort strekk med tofelts løsning ble skissert i e-post av 28.04.17 fra Statens vegvesen 
v/Tom Edvardsen. Vi har i brev av 31.05.17 sagt at vi kan tilråde ei slik løsning. Strekningen 
må bli så kort og smal som mulig for å redusere inngrep i gårdshaugen og i kirkens 
omgivelser. Om denne løsningen blir valgt må vi ha en tett dialog på utforming, da denne 
utvidelsen mot øst vil komme nærmere kirka og kirkegården. 
3. Vi vil fraråde alternativ D da dette vil medføre store inngrep i gårdshaugen. 
4. Vegen må utformes slik at kulturlandskapet beholder sitt landlige preg. 
5. Det må ikke planlegges trafikklys i området, da dette vil virke visuelt skjemmende på 
kirkestedet. 
6. Det må legges stor vekt på utforming av gang- og sykkelvegen og sikre kvalitet i 
materialvalg for dekke, fortau andre installasjoner som veglys etc. 
7. Hvis det skal sette opp skilt, lysmaster etc. innenfor gårdshaugen, må det søkes om 
dispensasjon for dette. 
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Når det er vist at man kan oppnå en bedring av trafikksikkerheten med alternativ A, vil 
Riksantikvaren motsette seg at man velger alternativ D. Med alternativ D vil man gjøre større 
inngrep enn strengt nødvendig i et sårbart og svært verdifullt landskap, og man vil få en 
urbaniserende utvikling på stedet som svekker opplevelsen av det viktige 
middelalderkirkestedet. Dette alternativet innebærer ingen avbøtende tiltak som demper 
denne virkningen. 
Konklusjon 
Riksantikvaren vil ut fra hensynet til automatisk fredete Trondenes kirke og 
middelalderkirkested som er vårt førstelinjeansvar, bestemt gå inn for valget av alternativ A i 
det videre arbeidet med detaljregulering av fylkesvei 6 ved Trondenes kirke. Vi vil motsette 
oss alternativ D. 
Forholdet til gårdshaugen og områdefredningen kommer som hensyn i tillegg. Disse 
temaene vil i første omgang bli ivaretatt av Troms fylkeskommune. 
 
Kommentar:  
Innspillet tas til underretning. SVVs anbefalt alternativ E, medfører i utgangspunktet ikke 
inngrep i gårdshaugen utover eksisterende vegbredde. Etablering av vegbelysning vil kreve 
inngrep i side arealet til lyspunkter og kabling. 
 
10.2.2 Forsvarsbygg 18.08.2017 
Fv. 6 Trondenesveien er eneste atkomstvei til Trondenes leir. Forsvarets aktivitet medfører 
derfor en betydelig andel av den tunge trafikken etter veien. Vi ser til daglig at det er et stort 
behov for etablering av et fortau på denne veistrekningen, men vi vil påpeke at en slik 
etablering ikke må redusere fremkommeligheten for tunge kjøretøyer, f.eks. i form av 
innsnevret kjørebane. I forhold til forrige varsel om planoppstart, ser vi at det nå er tatt inn 
et areal til endeholdeplass for buss i nærheten av våre boliger i Ringbergveien. Vi har ingen 
motforestilling til en slik etablering, men vil forbeholde oss retten til å uttale oss i 
detaljplanleggingen for å sikre at det ikke blir for store ulemper for de nærmeste boligene. 
For ordnes skyld vil også gjøre oppmerksom på at Forsvarsbygg er hjemmelshaver til 
eiendommen gnr/bnr 64/11, som i mindre grad kan bli berørt av endeholdeplassen. Videre 
er vi fester av eiendommen gnr/bnr/fnr 64/1/28. Det er denne eiendommen som blir mest 
berørt av endeholdeplassen og hjemmelshaver er Opplysningsvesenets fond. 
 
Kommentar:  
Uttalelsen tas til underretning, det konkluderte vegalternativ vil ikke medføre redusert 
framkommelighet for forsvarets kjøretøy, annet enn det som redusert fartsgrense og 
fartsdempende tiltak skaper.  
 
 
10.2.3 Harstad kommune 
Harstad kommune har på nåværende tidspunkt ikke merknader til varselet. Det vises for 
øvrig til tidligere korrespondanse og møter. 
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10.2.4 Kystverket  
Kystverket ser at planlagt område ligger utenfor Kystverkets interesseområde og har ingen 
merknader p.t.  
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11. Oppsummering og anbefaling 
Forslag til reguleringsplan ivaretar formålet med planarbeidet og legger til rette for å bedre 
sikkerheten for myke trafikanter beveger seg langs Trondenesveien, særlig på strekning fra 
Skjærveien til og med avkjøring til p-plass for Trondenes kirke som reguleres med 
langsgående gang- og sykkelveg. Samtidig tar planforslaget hensyn til registrert 
kulturminne (gårdshaug), mellom avkjøring til p-plass Trondenes kirke og avkjøring til 
krematoriet, der det ikke etableres langsgående gang- og sykkelveg eller fortau.  
Videre fra avkjøring krematorium til Festningsvegen planlegges og langsgående gang og 
sykkelveg.  
 
På strekningen som ikke har gang- og sykkelveg (gjennom gårdshaugen) er det viktig at det 
gjennomføres en kombinasjon av flere fartsdempende og oppmerksomhetssøkende tiltak, 
som: skiltet hastighet, portal som tydelig viser at strekningen er et område der gående og 
syklende ikke har annet tilbud enn kjørebanen, eget dekke som skiller seg fra øvrige deler av 
Trondenesveien.  
 
Det anbefales at forslag til plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
  



Planbeskrivelse – Fv. 6 Detaljregulering for Trondenesveien nordre del 
 
 

58 
 

12 Vedlegg 

1. Forslag til plankart, datert 28.02.2019 

2. Forslag til bestemmelser datert 13.03.2019 

3. Illustrasjonshefte, datert 20.06.2019 

4. ROS-analyse, datert 12.11.2018 

5. TS Revisjon Statens vegvesen – Norconsult, datert. 04.07.2018 

6. Grunnundersøkelser 31.05.2013, rapport 711785 

7. Brev områdestabilitet datert 20.02.2019 

8. Adresseliste inkludert grunneierliste 

 
 
 
 
 

 


	Forside-beskrivelse
	Planbeskrivelse
	1 Sammendrag
	2 Innledning
	3 Bakgrunn for planforslaget
	3.1 Planområdet
	3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for �Fv 6. Trondenesveien nordre del�
	3.3 Målsettinger for planforslaget
	3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
	4 Planprosess og medvirkning
	5 Rammer og premisser for planarbeidet
	6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
	6.1 Beliggenhet
	6.2 Dagens � og tilstøtende arealbruk
	6.3 Trafikkforhold
	6.4 Teknisk infrastruktur
	6.5 Landskapsbilde/bybilde
	6.6 Nærmiljø/friluftsliv
	6.7 Naturmangfold
	6.8 Kulturmiljø
	6.9 Naturressurser
	6.10 Grunnundersøkelse
	6.11 Områdestabilitet
	7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering
	7.1 Planlagt arealbruk
	7.2 Tekniske forutsetninger
	7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
	7.4 Trafikksikkerhet - TS revisjon
	7.5 Støy
	7.6 Grunnundersøkelser
	7.7 Materialvalg
	8 Virkninger av planforslaget � arealbruk og løsninger
	8.1 Framkommelighet
	8.2 Trafikksikkerhet
	8.3 Samfunnsmessige forhold
	8.4 Avlastet veg og forslag til omklassifisering
	8.5 Naboer
	8.6 Byggegrenser
	8.7 Gang- og sykkeltrafikk
	8.8 Kollektivtrafikk
	8.9 Landskap/bybilde
	8.10 Nærmiljø/friluftsliv
	8.11 Naturmangfold
	8.12 Kulturmiljø
	8.13 Naturressurser
	8.14 Støy og vibrasjoner
	8.15 Massehåndtering
	8.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet � ROS analyse
	8.17 Rammer og premisser for planarbeidet
	9 Gjennomføring av forslag til plan
	9.1 Framdrift og finansiering
	9.2 Utbyggingsrekkefølge
	9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
	9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen
	10 Sammendrag av innspill
	10.1 Innspill etter varsling 28.11.2012 og 08.07.2014.
	10.2 Innspill etter varsling 15.06.2017
	11. Oppsummering og anbefaling
	12 Vedlegg
	1. Forslag til plankart, datert 28.02.2019
	2. Forslag til bestemmelser datert 13.03.2019
	3. Illustrasjonshefte, datert 20.06.2019
	4. ROS-analyse, datert 12.11.2018
	5. TS Revisjon Statens vegvesen � Norconsult, datert. 04.07.2018
	6. Grunnundersøkelser 31.05.2013, rapport 711785
	7. Brev områdestabilitet datert 20.02.2019
	8. Adresseliste inkludert grunneierliste



