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1 Sammendrag
Planforslaget var lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 10.6-13.9.2019. Det kom inn 13
skriftlige merknader. Utfyllende opplysninger og avklaringer har framkommet i ulike former for
kontakt i høringsperioden, blant annet i forbindelse med åpent møte i Harstad. Sammendrag av
merknader og våre kommentarer finnes i kapittel 3.
Ingen myndigheter har innsigelser eller merknader som medfører endringer i planen.
En del av merknadene fra private uttrykker bekymringer og synspunkter som ikke gir grunnlag for å
endre noe i planen. Noen beror på misforståelser, som er avklart i samtaler og befaringer. Spørsmål
om erstatning for tap og skade på tomt og installasjoner er besvart. Det har også kommet spørsmål
om støykartleggingen som ble utført for tilgrensende riksvegprosjekt.
Merknader fra fire naboer til vegen er tatt helt eller delvis til følge og har medført endringer i
planforslaget. Disse merknadene gjelder
-

tap av tomteareal (gnr. 56/10 og 56/367)

-

tap av avkjørsel (gnr. 57/285)

-

behov for areal for bygging av garasje (gnr. 56/97).

Endringene som er gjort i planen er beskrevet og illustrert i kapittel 3, med sammendrag i kapittel 4.

Figur 1 Utsnitt av revidert tegning C001A (ikke plankart), med eiendommene gnr. 56/397 og 56/97 markert.
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2 Høringen
2.1 Planprosessen
Oppstart av arbeid med detaljregulering ble varslet 2. mars 2018. I forbindelse med oppstarten
gjennomførte vi ett åpent møte, en åpen befaring med interessenter og to anledninger med åpent
kontor i Harstad. Det er ikke krav til konsekvensutredning og planprogram for denne planen.
Planarbeidet har fulgt Harstad kommunes rutiner for arealplanbehandling, med planmøter og
kommunal behandling. Planforslaget var godkjent for utlegging til offentlig ettersyn av Harstad
kommunes planutvalg i møte 9.5.19. Godkjenning av Fylkesrådet i Troms ble gitt 7.5.19.
Statens vegvesen la planen ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 10.6-13.9.2019. Høringen var
kunngjort i Harstad Tidende og ved brev til interessenter. Plandokumentene var gjort tilgjengelig på
nettsidene til kommunen og på Harstadpakkens nettsider.
Åpent møte ble arrangert i Harstad rådhus 2.9.19. Informasjonsmøtet var kombinert med åpent
kontor, og to befaringer/særmøter med grunneiere.

Figur 2 Åpent møte 2. september, Harstad rådhus. Foto: Statens vegvesen.
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3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn
I alt 13 skriftlige høringsuttalelser kom inn i høringsperioden. Flere er fulgt opp på ulike måter, med
e-post, telefonsamtaler og befaring. Noen av de som hadde merknader deltok på åpent møte og
hadde etterfølgende samtale/åpent kontor. Med dette har misforståelser blitt oppklart, svar er gitt
og utfyllende opplysninger har kommet fram. Vi har også hatt et par telefonsamtaler der vi har
besvart spørsmål.
Merknadene refereres og kommenteres i dette kapittelet, og endringer beskrives. Kopi av
merknadene er sendt til kommunen.

3.1 Merknader fra offentlige aktører
Troms fylkeskommune
Fylkeskommunen minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt i henhold til kulturminneloven,
som sier at arbeid skal stoppes og kulturminnemyndigheten varsles, dersom det under arbeid likevel
blir oppdaget gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskers aktivitet. De har tidligere bedt
om at dette tas med i planens dokumenter, men kan ikke se at det er gjort. Fylkeskommunen har
ingen øvrige merknader til planen.
Kommentar fra Statens vegvesen
Opplysningen er tatt med i planbeskrivelsens kapittel 9.4 s. 37, som et eget punkt i tabell over innspill
til Ytre Miljøplan. YM-planen brukes aktivt ovenfor entreprenører i byggefasen.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen har ansvar for å samordne uttalelser med innsigelser fra regionale statsetater i Troms
og Finnmark. Ingen regionale statsetater eller Fylkesmannen har fremmet innsigelser til planen.
Fylkesmannen mener fartsgrensen innenfor planområdet bør reduseres fra 50 km/t da flere boliger
allerede ligger innenfor gul støysone.
Kommentar fra Statens vegvesen
Fartsgrensen er allerede redusert fra 50 til 40 km/t i hele planområdet. Merknaden tas til
etterretning som innspill til skiltplan, som utarbeides i byggefasen.
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE gir en generell tilbakemelding, siden det ikke er bedt om bistand til konkrete problemstillinger
innenfor direktoratets saksområde. Det vises til generell informasjon og veiledning. NVE minner om
at det er kommunen som har ansvar for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare,
overvann og vassdrag i arealplaner, uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Kommentar fra Statens vegvesen
NVE sine ansvarsområder er lite berørt. Skred- og flomfare er vurdert. Eksisterende overvannsanlegg
er kartlagt, og det er fastsatt bestemmelse for samarbeid med kommunen i byggefasen om
overvann.
Sametinget
Sametinget har ingen merknader til planforslaget.
Kommentar fra Statens vegvesen
Uttalelsen tas til orientering.

3.2 Merknader fra private aktører
Gøte Aspen, gnr 57/104 – Kongsveien 19
Aspen er positiv til gangvei langs fv. 12, men synes den skulle vært knyttet sammen på en bedre
måte. Veien er ikke dimensjonert for dagens trafikk med vogntog med farlig last fra Mercur. Aspen
etterlyser en mer helthetlig plan med inn- og utkjøring direkte fra hovedvei og at strekningen på fv.
12 kunne blitt gågate.
Kommentar fra Statens vegvesen
Vi mener planforslaget og tilgrensende planer gir en god løsning innenfor rammene som gjelder.
Konsept er valgt etter en helhetlig vurdering. Etablering av gågate er ikke aktuelt. Harstadpakken
legger opp til at det fra Mercur blir en påkjøringsrampe til riksvegen mot sentrum, og dette vil
redusere trafikken av tunge kjøretøy spesielt. Det skal bygges også en ny sykkelveg langs riksvegen,
som fylkesvegen får tilknytning til. Avkjørsler til hovedveg er en trafikksikkhetsrisiko som generelt
unngås så langt som mulig.
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Hans Jørgen Enoksen, gnr. 57/285 – Kongsveien 18A
Reguleringsplanen vil ta fra han parkeringsplassen ved hovedinngang og kjeller, og anlegge
parkeringsplass ved garasjen i stedet. Det gir noen problemer: Fare for takras, forurensning rett inn i
huset ved parkering rett utenfor vindu, mer støy på grunn av at busstopp kommer nærmere, og
oppfylling av snø ved hovedinngang. Tiltak som foreslås er å sette opp snøsperrer på tak, fast dekke
på ny parkeringsplass, vurdering av støytiltak på huset og at tomten ikke brukes til snøopplag.
Det ble utført støymåling i januar/februar på oppdrag fra Harstadpakken, men han har ennå ikke fått
svar angående tiltak for huset.
Kommentar fra Statens vegvesen
Foreløpig svar angående utført støymåling ble gitt i e-post 7.6.19. Støyberegningen utført for denne
reguleringsplanen viser at det ikke påregnes støynivå med behov for støyreduserende tiltak.
Den foreslåtte løsningen med avkjørsel og parkering ble diskutert nærmere i forbindelse med åpent
møte 2.9.19. Enoksen har fått en faglig vurdering som tyder på at takkonstruksjonen ikke vil tåle den
økte snølasten som oppstår hvis det blir montert snøsperre på taket. Utvidet parkering ved østre
avkjørsel er derfor ugunstig på grunn av snøras fra taket. Etter ny vurdering i forhold til krav for
bussplattform har vi kommet fram til en ny løsning: Begge avkjørsler kan beholdes, men da må den
lengst vest flyttes til tomtegrensen mot nabotomta gnr. 57/290. Ved å forlenge plattformen o_SH2
helt til østre avkjørsel blir den lang nok til av- og påstigning. Planforslaget er omarbeidet i tråd med
denne løsningen, se utsnitt av plankart under (jf. figur 9 side 11).

Figur 3 Utsnitt av plankart i vestre ende av planområdet,
på første forslag med 1 avkjørsel for gnr. 57/285.

Figur 4 Revidert løsning med to avkjørsler (2 piler)
tomta.
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Maria Lindbjør Kristoffersen, gnr 57/290 - Kongsveien 16
Kristoffersen gjør oss oppmerksom på at vi har brukt feil adresser til flere beboere på grunn av
flytting. Hun spør om den nye boligen deres blir berørt av busstopp. De hadde befaring på huset
angående støy, og håper at støyisolering blir utført før arbeid med store maskiner starter.
Kommentar fra Statens vegvesen
Feilen med adresser er rettet opp ved at det er sendt ut nye brev. Kristoffersen har fått ettersendt
riktig konsekvensark for den nye boligen. Deres tomt blir ikke fysisk berørt av utbyggingen. Hun er
også orientert med e-post om oppfølging av støykartleggingen, som gjaldt riksvegen og ikke dette
tiltaket. Støyberegningen for denne reguleringsplanen viser at det ikke påregnes støynivå med behov
for støyreduserende tiltak.
Jan Ole Flo, gnr 56/10 – Kongsveien 21
Flo protesterer mot arealet som tas av hans tomt. Det vises til at han tidligere har uttrykt forståelse
for at planen vil medføre ulemper, men samtidig ønsker han at gang-/sykkelvegen ikke kommer
nærmere huset enn nødvendig. I planen er ny avkjørsel til borettslaget i sin helhet lagt inn på hans
tomt, og det tas også areal av tomta innenfor gang-/sykkelvegen. Dette protesterer de mot. De
krever at avkjørsel flyttes mot øst slik at kurven på gang-/sykkelveg ikke lenger når inn på deres tomt.
Videre kreves flytting av flaggstang, nytt gjerde og nye trær. De vil komme tilbake til mulig krav om
støyisolering av fasade som følge av brøyting og strøing.
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen var på befaring med grunneier den 3.9.19. Misforståelse om hvor nær boligen
fortauet kommer ble oppklart, og fortausløsningen ble akseptert. Vi informerte om at det blir gitt
erstatning for areal og installasjoner som gjerde og lignende. For å imøtekomme ønske om at en
mindre del av hans tomt går med til avkjørsel, har vi i ettertid undersøkt muligheten for justering
som avtalt. Utfordringen er bratt terreng og akseptabel svingradius. Vi har etter dette flyttet
avkjørsel maksimalt, ca. en meter østover, uten at radius og stigning blir nevneverdig berørt.
Plankart er justert i tråd med dette. Ny situasjon ses i figur 9 side 11.
Auto Nord AS, gnr 56/367 – Kongsveien 39
Selskapet K39 Harstad AS, som eiere av eiendommen, viser til at planen vil beslaglegge 243 m2 areal
permanent og noe midlertidig. Arealet brukes til parkering og snølagring, mest til egnet for bobiler i
for parkering i den mest travle tiden av året. Om arealet beslaglegges mister de 15 parkeringsplasser,
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og de mister allerede kunder på grunn av trang parkering. Selskapet er i vekst, men har problemer
med plass da de satser mer på bobiler og caravan.
Selskapet kan ikke akseptere å miste parkeringsareal. Det må brukes støttemurer eller annet slik at
netto parkeringsareal ikke forminskes. De stiller gjerne på befaring eller møte for å gjennomgå dette.
Kommentar fra Statens vegvesen
Arealet befinner seg i sørøstre hjørne av tomten. Statens vegvesen var på befaring med daglig leder
den 3.9.19. Vi hadde på forhånd tegnet skisse over alternativ løsning, som forutsetter bygging av mur
mot vegen i stedet for fylling. Dette beslaglegger mindre areal av næringstomta på permanent basis.
Daglig leder aksepterte dette, og det ble enighet om at planen endres i tråd med den nye løsningen.
Plankart er endret slik, se figurer 5 og 6 nedenfor (jf. også figur 1 side 2):
-

Arealet o_SVG1 Annen veggrunn er blitt mindre – det vil si at areal som skal erverves er
redusert, og dekker kun del av eksisterende skråning.

-

Næringsareal BKB1, med skravur som midlertidig anleggsområde er trukket nærmere vegen,
og urørt del av tomta (uten farge) er større. BKB1 tilbakeføres til tomt etter anleggsperioden.

Figur 5 Plankart R001A i høringsutgave.

Figur 6 Plankart R001B etter omarbeiding.

Troy Nordmo og Susan Løkås, gnr 56/99 – Kongsveien 40
De er positive til at gang-/sykkelveg planlegges med minimal inngripen i eiendommer på oversiden.
For deres eiendom har de følgende innspill: Parkeringsplassen deres er liten, spesielt om vinteren
med snølagring. Hvis gjerde må flyttes inn på eiendommen må det settes opp støttemur for å kunne
utnytte areal på oversiden til parkering. De kan dokumentere behov for parkering nær bolig, jf.
opplysninger om at parkeringsplass blir midlertidig berørt. Til sist forutsetter de at trær, gjerde mm
som blir berørt på tomta, blir erstattet av noe tilsvarende.
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Kommentar fra Statens vegvesen
I planen er det forutsatt at det settes opp en mur mot tomta, for å redusere behovet for å ta av
arealet. Detaljer blir utarbeidet i prosjekteringen. Erstatning for tapt areal, gjerde etc. blir beregnet i
henhold til våre regler og rutiner. Nordmo aksepterte dette i samtale ved åpent møte 2.9.19.
Alv-Ivar Øverli, gnr 56/97 - Kongsveien 48
Øverli viser til at garasjen hans blir innløst, atkomst veg flyttes og nytt parkeringsareal er lagt på
nabotomt. Han spør om antall parkeringsplasser og om det blir mulig å kjøre opp til huset etter
reguleringen. Videre spør han om det er aktuelt å flytte garasjen til det nye parkeringsarealet.
Kommentar fra Statens vegvesen
Øverli fikk svar på de fleste spørsmålene i korrespondanse på e-post, med oppklaring av noen
misforståelser om grenser. Det blir fortsatt mulig å kjøre opp til huset.
Øverli har bekreftet at han ønsker å ha muligheten til å bygge ny garasje. Planen er derfor endret ved
avkjørselen: Parkeringsareal var avsatt som Annen veggrunn (SVG3), dette arealet er justert og
endret til Parkering (SPA). Arealet blir ervervet som erstatning for tapt tomteareal mot gang/sykkelveg. Det er knyttet en bestemmelse til formålet i § 4.8, som tillater bygging av garasje på SPA.
Se figurene 7 og 8 under, og figur 1 side 2.

Figur 7 Første plankart, parkering for 56/97 som SVG3

Figur 8 Revidert plankart, parkering SPA/ev. garasjetomt

Kanebog Transport AS
Selskapet kjører inn og ut av Gansåstank Depot og er en tung bruker av strekningen hele året. De er
skuffet over at at det kun er fokus på gang-/sykkel, da de mener hele vegnettet trenger full
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oppgradering. Tidligere har de uttrykt bekymring til Harstadpakken for svak veiskulder, rekkverk og
smal vegbane.
Kanebog Transport AS understreker sterkt at påkjøringsrampen til rv. 83 må være ferdig før
gjennomføring av denne reguleringsplanen. Argumenter for dette er knyttet til vegens beskaffenhet
og trafikale forhold, og at Rødbergveien ikke er et alternativ.
Kommentar fra Statens vegvesen
Omfang av utbedring på fylkesvegen er bestemt etter en helhetlig vurdering i Harstadpakken. For
delprosjektet i Kongsveien og Mercurveien skal myke trafikanter og kollektiv prioriteres foran andre
hensyn. Redusert trafikk og de fysiske tiltakene skal samlet oppfylle målene. Påkjøringsrampen fra
Mercur til rv. 83 er derfor en klar forutsetning for gjennomføring av planen, og er nedfelt som en
juridisk bindende bestemmelse om rekkefølge for utbygging (§ 7.1).
Erfaringer og synspunkter fra transportnæringen er viktig, vi vil derfor formidle innspillet deres til
andre delprosjekter i Harstadpakken.
Jørn Mikael Sørensen mfl., gnr 56/87 - Kongsveien 29
I forbindelse med ny atkomst til Kongsveien 21-33 mener de det er flere viktige momenter som ikke
er hensyntatt.
-

Avkjøringen vil få en krapp sving. De spør om det er tatt hensyn til atkomst for brannbil og
ambulanse. Videre om renovasjonsbil kan kjøre ned eller om dunkene må trilles opp til veien,
med plassproblemer som det gir.

-

Hvordan skal beboerne håndtere ekstra snø som blir kastet ned fra Kongsveien?

-

Er det avklart hva som skal skje med overvannskum som står ved dagens avkjøring?

-

De mener det må tas hensyn til at boligen får mer støybelastning når det kommer ny veg på
begge sider, og at støybelastningen fra rv. 83 og Kongsveien må ses i sammenheng.

-

Ingen av planene ivaretar økning av veistøv og eksos som de blir belastet med.

Kommentar fra Statens vegvesen
Vi holder fast ved at omleggingen av avkjørsel med felles atkomstveg er en bedre løsning enn dagens.
Denne boligen og nabolaget får ny avkjørsel med betydelig bedre sikt, som gir vesentlig bedre
trafikksikkerhet både for gående, kjørende og syklende.
-

Atkomst til og fra boligene for de ulike kjøretøyene blir minst like god som i dag.
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-

Beboerne må innrette seg etter gjeldende renovasjonsordning, uansett hvordan atkomstveg
er utformet.

-

Siden Kongsveien forblir som den er, blir det ikke mer snø fra veien. Snørydding er et felles
ansvar for alle eiendommene som bruker atkomstvegen. Det vises til veglovens
bestemmelser om dette.

-

Overvannskummen er registert, og håndteres i forbindelse med prosjektering og bygging i
samarbeid med kommunen.

-

Krav om bygging av påkjøringsrampe fra Mercur gjør at trafikken i Kongsveien vil gå ned. Støy
og støvplager fra Kongsveien vil derfor avta. Støykartleggingen er foretatt ut fra forventet
framtidig trafikk, både for utbyggingen av rv. 83 og Kongsveien. Ingen av disse viser behov for
tiltak på eiendommen i forhold til de grenseverdiene som gjelder. Det er imidlertid regulert
en støyskjerm i planen for rv. 83 som skjermer fasadene i retning mot riksveien, og som
denne eiendommen sannsynligvis vil dra nytte av.

Figur 9 Utsnitt av tegning C001A (ikke plankart), med eiendommene 56/10 og 57/285.
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4 Endringer etter offentlig ettersyn
4.1 Endringer som følge av merknader
Ingen andre myndigheter har merknader som gir grunn til å endre planforslaget. Endringer som følge
av merknader fra private er beskrevet og kommentert i kapittel 3. Sammendrag av endringene:
1) En avkjørsel for Kongsveien 18 A, som var foreslått stengt siden der er to avkjørsler, er
tilbakeført. Forutsetningen er at den flyttes inntil nabogrensa i øst, som ny avkjørselspil viser.
Bussplattform o_SH2 på samme sted er forlenget.
2) Ny felles avkjørsel, f_SKV2 til Kongsveien 21-33 er justert rundt en meter mot øst.
3) Areal til Annen veggrunn o_SVG1 ved Kongsveien 39 (Auto Nord AS) er redusert slik at tomta
mister mindre av næringsarealet, da det bygges en mur i stedet for utfylling.
4) Ved Kongsveien 48 er et parkeringsareal ved avkjørsel endret fra Annen veggrunn (SVG3) til
Parkering (SPA). Ny bestemmelse § 4.8 tillater garasjebygging her.
Endringer ut fra dette er gjort i disse dokumentene:
-

I revidert plankart R001B er formål, formålsgrenser og hensynssoner endret/justert, og
avkjørselspil er lag til.

-

Beskrivelsen er endret i innledende kaptiler og kap. 7.3. Figurer er oppdatert.

-

Illustrasjonshefte er oppdatert med revidert plan-/profiltegning C001B.

-

Bestemmelsene er tilføyd en ny § 4.8 som følge av pkt. 4, ellers noen mindre oppdateringer.

-

Konsekvensark for berørte eiendommer er oppdatert.

4.1 Andre endringer
Virkning av tilgrensende plan
I planbeskrivelsen er det tatt inn en ny opplysning som følge av et planvedtak i juni i år. I en
tilgrensende plan er det avsatt et areal til riggområde, som også er beregnet for bruk ved utbygging
av fv. 7750. Det gjelder reguleringsplan for rv. 83 Harstadbotn, plan-id 744. I bestemmelsene til den
er det i § 8 en områdebestemmelse for midlertidig rigg- og anleggsområde #3 som tillater arealet
brukt i utbyggingen av Kongsveien. Opplysningen er tatt inn som et nytt siste avsnitt i beskrivelsen
kapittel 5.
Nytt vegnummer
Vegnummer er endret i plankart, beskrivelse og bestemmelser. Fv. 12 fikk nytt vegnummer 7750 som
følge av en større omlegging av vegnummerering i hele landet. Noen vedlegg har fortsatt gammelt
vegnummer da disse ikke er endret.
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