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1 Innledning 
 
Reguleringsplan for rv. 83 tunnel og rundkjøringer Seljestad – Sama ble vedtatt av Harstad 

kommunestyre 05.02.14. 

Planen legger til rette for bygging av ny tunnel mellom Seljestad og Sama, samt bygging av nye 

rundkjøringer på Sama og på Seljestad, i krysset rv. 83 – Margrethe Jørgensens vei. 

Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med Harstad kommune.  

Planen er utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, i samsvar med plan‐ og bygningslovens § 

12‐3. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjort i avisa 

Harstad Tidende den 15. juni 2011 for tunnelen mellom Seljestad og Sama, mens rundkjøring på 

Sama ble kunngjort i Harstad Tidende den 27. november 2012. For rundkjøring Margrethe Jørgensens 

vei ble planoppstart kunngjort 6. juni 2013. Offentlige instanser, samt registrerte grunneiere og 

naboer på strekningen ble orientert om planarbeidet gjennom brev sendt samtidig. Planforslaget var 

til offentlig ettersyn/høring i perioden 4.10.2013 til 15.11.2013. 

 
Medvirkning og åpent møte 
Det ble arrangert et åpent møte på rådhuset i Harstad den 12. desember 2012. Under utarbeidelsen 

av planforslaget har det vært flere møter med grunneiere/næringsdrivende på Sama. I 

høringsperioden ble det arrangert et åpent møte den 23. oktober 2013. 

Reguleringsplan som sendes til vedtak består av to deler: 

1. Planbeskrivelse med reguleringsplankart (Plankart R1 – R5) og reguleringsbestemmelser, 

datert desember 2013 

2. Tegningshefte, datert desember 2013 

I tillegg er det utarbeidet en merknadsbehandling, datert desember 2013, med oppsummering av 

innkomne merknader samt Statens vegvesens kommentarer til merknadene. Alle merknadene i sin 

helhet er også tatt med i merknadsbehandlingen. 

 

Spørsmål knyttet til forslag til planforslaget og prosjektet kan rettes til: 

Statens vegvesen Region nord  
ved Hedvig Pedersen Holm, tlf.: 75 55 27 57 
e-post: hedvig.pedersen.holm@vegvesen.no  
 
eller til Harstad kommune 
ved Jan-Inge Lakså, tlf. 77 02 67 70 
e-post: Jan-inge.laksaa@harstad.kommune.no 
 
 
 
 
 
Asplan Viak AS har utarbeidet reguleringsplandokumentene, etter oppdrag fra Statens vegvesen. 

mailto:hedvig.pedersen.holm@vegvesen.no
mailto:Jan-inge.laksaa@harstad.kommune.no
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2 Bakgrunn for planforslaget 

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger i Harstad kommune, mellom Seljestad og Sama, se figur 1. Planområdet omfatter 
et område rundt krysset rv. 83 – Margrethe Jørgensens vei på Seljestad, langs planlagt tunnel 
gjennom Harstadåsen i en bredde på ca. 50 m og et område rundt ny rundkjøring på Sama. Det er 
også to nødutganger fra tunnelen. Den ene ender ved på parkeringsplassen til forsvarets 
lønnsadministrasjon og den andre ender litt nord for Harstad kirke, ved Barnely barnehage.  
Strekningen fra Seljestad, gjennom tunnelen og til slutten på planområdet i vest på Sama er ca. 2 km 
lang. Planområdet består av eksisterende areal avsatt til vegformål, boligområder, barnehage og 
arealer til næringsformål/forretning. 
 

 
Figur 1: Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet i Harstad. 
 

2.2. Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for rv. 83 tunnel og 
rundkjøringer Seljestad - Sama 

Tiltaket tunnel Seljestad – Sama og nye rundkjøring på Sama og Seljestad er en del av Harstadpakken.  
 
Harstadpakken innebærer utbygging av et omfattende gang- og sykkelvegsystem, en rekke nye 
rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. 
 
Dagens kryss på Sama er det mest ulykkesbelastede i Harstad. Det er derfor prioritert ombygd. I 
tillegg har Harstad kommune lagt om skolestrukturen i Harstad, slik at barn og ungdommer må krysse 
bla. rv. 83 ved Sama for å komme til og fra skolen. Dette gjør at det er viktig å få bygd trafikksikre 
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kryssinger av riksvegen på Sama. Tunnelen gjennom Harstadåsen, mellom Seljestad og Sama, er 
planlagt med oppstart i 4. kvartal 2014. 
Det utarbeides reguleringsplan for tunnel Seljestad – Sama og rundkjøringer på Sama i krysset rv. 83 
– M. Jørgensens vei for å klargjøre for bygging i 2014. 
 

2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Prosjektet har følgende effektmål: 
Tunnel Seljestad – Sama: 

 Biltrafikken gjennom sentrum skal reduseres med 40 % 

 Trafikkstøy og støvproblemer i sentrum og øvre bydel skal reduseres 

 Trafikksikkerheten i øvre bydel skal bli bedre 

 Fremkommeligheten for trafikanten som nødvendigvis må gå gjennom sentrum vil bli 
vesentlig bedre 

 
Ny rundkjøring Sama: 

 Prosjektet skal sikre planfri kryssing for gående og syklende 

 Skal sikre fremkommeligheten på veger fra de største bolig- og næringsområdene som 
krysser rv. 83 

 
Ny rundkjøring Seljestad / M. Jørgensens vei: 

 Utbedre kryss og sikre sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs rv. 83. 
 
 
Resultatmål for reguleringsplanen: 

 Reguleringsplanen skal til første gangs behandling i Harstad kommune er 2. oktober 2013 

 Reguleringsplanen skal ut på høring i oktober 2013 

 Reguleringsplanen skal fremmes for vedtak i Harstad kommunestyre i desember 2013 
 

2.4 Tiltakets forhold til KU-forskriften 

Harstad kommune har i brev datert 28.11.12 og 26.6.13 avklart at tiltakene ikke er utredningspliktig i 
henhold til kravene i forskrift om konsekvensutredning. 
 
Kommunen skriver i sine brev at planarbeidet er i tråd med overordnet planverk og gjeldende 
reguleringsplan. Hovedtrekkene i planene videreføres, så § 12-3 tredje ledd kommer ikke til 
anvendelse. 
 
Under forutsetning av at investeringskostnaden ikke overstiger 500 mill. kr vil planen ikke omfattes 
av forskrift for konsekvensutredning vedlegg 1. Planen omfattes av forskriftens § 3 b) jf. vedlegg II 
pkt. 24 og det skal derfor vurderes etter § 4 om planen medfører vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Kommunen har vurdert planen etter kriteriene i § 4, jf. § 5, uten å finne at den vil berøre 
omfangskriteriene. 
Kommunens konklusjon er derfor at planarbeidet ikke vil utløse krav om konsekvensutredning.  
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2.5 Planstatus for området 

 
Det ble utarbeidet en KVU (konseptvalgutredning) for Harstadpakken i 2011. KVUen skisserer tre 
ulike alternativer og Statens vegvesen anbefalte etter en samlet vurdering alternativ 2, som tar 
hensyn til både buss, gående/syklende og vegtrafikk.  
Det er utarbeidet ekstern kvalitetssikring av KVUen, en såkalt KS1-rapport. Kvalitetssikringen (KS1) er 
gjort på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, og støtter hovedpunktene 
i KVUens prioriterte konsept 2, kollektiv- og gang/sykkelkonsept med tunnel. Denne 
reguleringsplanen utarbeides med bakgrunn i KVU for Harstadpakken. 
 
Regulering av tunnel gjennom Harstadåsen er en oppfølging av kommuneplanens arealdel for 
Harstad, der tunnel er lagt inn som fremtidig samleveg (tunnel), se rød strek på figur 2.. 
Reguleringsplanen er dermed hjemlet i overordnet plan, med hensyn til tunnelen. Rundkjøring på 
Sama og tosidig fortau på strekningen Meieriveien - Sama er prioritert i Harstad kommunes 
trafikksikkerhetsplan 2010-13.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til Byggeområde – tettbebyggelse (gul farge på 
figur 2), samt offentlig bebyggelse (rød farge på figur 2). Dagens rv. 83 er satt av som nåværende 
samleveg, se svart strek på figur 2. 
 

 

 

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, Harstad kommune 
 

http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken/Nyhetsarkiv/Innholdet+i+Harstadpakken+kvalitetssikret.260846.cms
http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken/Nyhetsarkiv/Innholdet+i+Harstadpakken+kvalitetssikret.260846.cms
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Reguleringsplaner: 
Det finnes følgende reguleringsplaner innenfor planområdet: 

 Plan 369 Samakrysset med tilliggende områder, datert 27.04.2000 

 Plan 468 Tine Meieri, datert 23.08.2007  

 Plan 362 Sama Trondenes del 1 og 2, datert 26.05.1999 

 Plan 480 Meierivegen, datert 23.08.2007 

 Plan 313 Harstad Meieri, kvartal 232 og 233, datert 25.8.1993 

 Plan 411 Rv. 83 Kanebogen – Byskillet, datert 16.12.2004 

 Plan 359 RP Kvartal 40, Veritaskvartalet omr. mellom Rv 83, Seljestadvegen. og Parkvn., 
25.9.1999 

 
Det er regulert rundkjøring både på Sama og Seljestad. Rundkjøringa på Sama flyttes i forhold til 
dagens reguleringsplan. 
 

 
Figur 3: Reguleringsplanen Samakrysset fra 2000. 
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Figur 4: Reguleringsformål på Sama 

 

 
Figur 5: Reguleringsformål på Seljestad. 
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Tilgrensende planer: 
 
Hagebyvegen: 
I nord grenser reguleringsplanen til en ny reguleringsplan som er under utarbeidelse; Hagebyvegen. 
Denne planen legger til rette for bygging av fortau langs Hagebyvegen. De to planene har et 
grensesnitt i Hagebyvegen. Planene er samkjørt slik at det blir en helhet når prosjektene skal bygges 
ut. 
 
Sjøkanten senter – Skoleveien: 
I øst ved rundkjøringa på Seljestad grenser reguleringsplanen til en reguleringsplan under 
utarbeidelse; Sjøkanten senter – Skoleveien. Planene har grensesnitt i Margrethe Jørgensens vei, 
omtrent 95 m øst for rundkjøringa. Grensesnittet er ivaretatt med at foreslått fortau langs M. 
Jørgensens vei i planen for Sjøkanten senter videreføres i denne planen, slik at det blir forbindelse for 
myke trafikanter fram til planlagt sykkelveg og fortau langs rv. 83. 
 

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 

3.1 Beliggenhet  
Planområdet ligger mellom Seljestad og Sama i Harstad kommune.  Planområdet avgrenses på 
Seljestad like sør for rundkjøringa og ca. 95 m øst for rundkjøringa langs Margrethe Jørgensens vei. 
Videre følger planområdet tunneltraseen gjennom Harstadåsen mot Sama. 
 

 
Figur 6: Dagens kryss mellom Åsvegen og rv. 83 på Sama. Samaåsen sees i bakgrunnen. 

 
På Sama, i nord, omfatter planområdet området rundt ny rundkjøring på Sama. Nordover avgrenses 
planområdet like nord for krysset Flåtenveien – Hagebyveien, mens planområdet i øst på Sama 
avgrenses like øst for krysset Jonas Lies gate – Samagata. Mot vest avgrenses planområdet ved 
Stikkvegen.  
 

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

På Seljestad brukes arealene til barnehage (Seljestad og Selja barnehager), vegformål med rv. 83, 
Parkveien, Seljestadvegen og Storgata, boligområder på begge sider av barnehagene, samt næring 
øst for riksvegen. Mellom Seljestadvegen og Storgata er et areal regulert til områder for kirke ligger 
Metodistkirken, og litt lenger nord er et område regulert til felles parkering for bolig, forretning og 
kontor. 
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Figur 7: Dagens arealbruk på Seljestad. 

 
På Sama brukes området i dag til vegformål, boliger, bilforretning/verksted, bensinstasjon, 
matvareforretning, studentboliger, kontor, forretning, grøntområder og aktivitetssenter. Se figur 9. 
 
Johnsen Bil ligger like sør for rv. 83 Samagata og grenser mot Skogveien øst. I vest grenser tomta mot 
Essostasjonen på Sama. Nord for planlagt rundkjøring, mellom Hagebyveien og Flåtenveien har 
Studentsamskipnaden 43 boliger fordelt på 2 bygg. De har adkomst fra Flåtenveien og parkering mot 
sørvest på sin tomt. 
Mellom rv. 83 og Flåtenveien er det en dagligvarebutikk. De har parkeringsplasser vest for bygget 
sitt. Like ved er det også kommunal parkeringsplass for pendlere. Denne brukes også til parkering for 
kunder til dagligvarebutikken. 
Nordvest for planlagt rundkjøring ligger ett kombinert bolig/næringsbygg (Gydakiosken/Samagata 
30). Det er bla. frisør i 1. etg. og 5 utleieleiligheter. De har i dag adkomst rett fra rv. 83 og parkering 
langs bygget mot riksvegen. 
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Figur 8: Dagens situasjon på Sama. 

 

3.3 Trafikkforhold 

Trafikktellinger viser at Hagebyveien mot Sama har ÅDT på ca. 5600 kjt./d., Åsveien mot Sama har 
ÅDT (Årsdøgntrafikk = det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av ett år, 
dividert med 365) på ca. 4600 kjt./d., rv. 83 ved Sama har i underkant av 10 000 kjt./d i dagens 
situasjon. 
På Seljestad er det omtrent 17 000 kjøretøy som passerer på rv. 83 forbi planområdet. Se figur 10. 
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Figur 9: Trafikkmengder i dag i planområdet. 
 
Det er manglende fortau og gang- og sykkelveger i Sama-området. Kryssing av rv. 83 og de andre 
vegene skjer i plan. Harstad kommune har gjennomført barnetråkkregistreringer ved skolene i 
området. Registreringene viser at skoleelevene opplever det som farlig å ferdes som fotgjengere i 
området. Dette gjelder både ved ferdsel langs Hagebyveien, ved kryssing av rv. 83 og ferdsel langs rv. 
83 mellom Trondenesveien og Åsveien. 
 

 
Figur 10: Rv. 83 forbi Johnsen bil på Sama. 
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Situasjonen er utflytende langs rv. 83 på Sama, særlig vest for Åsveien forbi Esso og Johnsen bil. Det 
er ingen avgrensning mellom riksvegen og næringsarealet, noe som skaper uoversiktlige forhold.  
 
I dag er Samakrysset et av Harstad farligste kryss. Det har skjedd flere ulykker i området.  
 
På Seljestad er det ikke fortau eller gs-veg langs Margrethe Jørgensens vei. Det er gs-veg langs rv. 83 
nord for Margrethe Jørgensens vei. 
 

 
Figur 11: Dagens T-kryss rv. 83 – Margrethe Jørgensens vei på Seljestad. 

3.4 Landskapsbilde/bybilde 

Sama: Planområdet ligger fint til i et landskapsrom avgrenset av Samaåsen i nord og Harstadåsen. 
Avslutningene på åsene danner et dalsøkk som ender i Samasjøen mot øst. Fra flere ståsteder i 
planområdet har en kontakt med Vågsfjorden og fjellsilhuettene i øst. Området er i dag sterkt preget 
av to viktige krysninger av rv. 83 med en uryddig vegsituasjon og store asfaltflater.  Store 
næringsbygg med tilhørende store parkeringsflater forsterker bildet av et hardt miljø med en skala 
tilpasset bilen.  Det er i liten grad innslag av planlagt grønnstruktur i forbindelse med 
næringsbyggene, men boligområdene rundt bidrar til å skape grønne rammer rundt området, 
sammen med de skogkledte åsene. 
 
Kirkeparken ligger fint og sentralt plassert få hundre meter fra sentrum, like ved Harstad stadion. 
Kirketårnet er et godt synlig bymerke. Atkomst til kirka er fra Åsveien som ligger vest for 
parken/kirka. Fra vegen oppfattes kirkeparken som en stor og frodig park med store gamle trær. Fra 
ståsted nord, sør og øst for bygget er det fin utsikt mot fjellene i øst. Fra grussti øst for kirka ser man 
kirka ligge høyere enn terrenget nedenfor, og høye trær på begge siden av kirka med skimt av 
fjellene bak gir et fint bilde. 
Parken oppfattes som grønn og frodig, og tilgrensende eneboliger mot nord, sør og øst er med på å 
forsterke dette.   
 
Seljestad: Planområdet på Seljestad ligger i overgangen mellom Harstadåsens avslutning og utfylt 
strandflate. Området domineres av eneboligbebyggelse i vest, og vegareal og industriområde i nedre 
del, vendt mot øst. Fra riksveg 83 går hovedsiktlinjene i nordlig og sørlig retning, langs vegen, og 
landskapsrommet defineres derfor i stor grad av de nære avgrensingene, som vegskråninger, 
fjellskjæringer og vegetasjon langs vegen. 
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3.5 Nærmiljø 

I dag er det to barnehager i området over påhugget til planlagt tunnel på Seljestad. Det er 
opparbeidet lekeplass innenfor området til barnehagene. Disse brukes sannsynligvis også etter at 
barnehagene er stengt. I boligområdene er det hager som brukes til lek og aktiviteter. Områdene 
langs rv. 83 er ikke så attraktive områder pga. trafikkbelastningen på riksvegen. De nærmeste 
områdene har en del støy fra trafikken. 
 
På Sama er planområdet mye brukt av barn og unge som skoleveg og veg til fritidsaktiviteter, bla. til 
Harstadhallen/Harstad stadion. Manglende gangveger og trygge krysningspunkt gjør at ferdsel i 
nærmiljøet er vanskelig på enkelte steder, særlig kryssing av vegene i Samakrysset. 
 
Harstad kommune har utført en endring av skolestrukturen i kommunen. Harstad skole er en ren 
barneskole og Hagebyen skole er ungdomsskole. Det innebærer at elever krysser rv. 83 på tur til/fra 
de respektive skoler. I dag er det skolebusstransport av elever på grunn av den farlige 
trafikksituasjonen rundt Samakrysset. 
 
Harstad kommune har gjennomført barnetråkkundersøkelser for området rundt Sama.  Det er elever 
ved Harstad skole og Hagebyen skole som har registrert hvordan de bruker området. Et sammendrag 
av registreringene er vist i figur 13. 
Registreringene viser at Hagebyveien, Flåtenveien, Åsveien og rv. 83 fra Skogveien til Åsveien 
oppleves som farlig. Kryssing av rv. 83 skjer i dag i plan og dette oppleves også som farlig.  
Det er mange som krysser parkeringsplassen foran Rimi på Sama. Mange bruker Åsvegen mot 
Harstad skole og Harstadhallen/idrettsanlegget. Rv. 83 øst for Åsveien oppleves tryggere. Her er det 
bedre forhold for myke trafikanter, siden det finnes fortau/gs-veg. 
 

 
Figur 12: Oversikt fra barnetråkkregistreringene på Sama. 
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3.6 Naturmangfold 

Planen berører ikke verneområder, utvalgte naturtyper eller rødliste for naturtyper. Det er ikke 

registrert spesielle naturkvaliteter i området. 

3.7 Kulturmiljø 

På Sama er Åsveien 35 en verneverdig bygning. Troms fylkeskommune ønsker at bygget skal bestå og 
reguleres med hensynssone og bestemmelser om antikvarisk istandsetting og vedlikehold.  
 
Nordre nødutgang fra tunnelen er planlagt nord for Harstad kirke. Harstad kirke er listeført hos 
Riksantikvaren. Rundt Harstad kirke ligger kirkeparken. For beskrivelsen av den, se kapp. 3.4. 
 
Kulturetaten i Troms fylkeskommune skal utføre arkeologiske undersøkelser høsten 2013.  
 

3.8 Naturressurser 

Planen berører ikke naturressurser. 
 

3.9 Grunnforhold 

På Sama har Esso bensinstasjon. Det er antatt at det kan finnes forurensning i grunnen på 
bensinstasjonstomta. 
 
Det er gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet. Berggrunnen i Harstad 
består av lagdelte bergarter av kaledonsk alder. Langs tunneltraseen er det registrert glimmerskifer i 
veksling med amfibolitt og marmor. Det er observert konglomerat nordvest og sørøst for planlagte 
tunneltrase. 
 
Løsmassene over tunneltraseen består av fyllmasser, samt forvitringsmateriale og tynt 
vegestasjonsdekke over berg. For nærmere beskrivelser vises det til geologisk rapport samt rapport 
fra grunnundersøkelsene. 
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4 Beskrivelse av planforslaget 

 

4.1 Forutsetninger og standardvalg 

4.1.1 Kjøreveger 

Ny rv. 83 fra Seljestad til Sama, samt Samagata planlegges etter dimensjoneringsklasse S1 og ÅDT 0-
12000. Fartsgrensen skal settes ned til 50 km/t ved utløp fra tunnelen mot rundkjøringene i begge 
ender og langs rv. 83 mot sentrum.  
 
Tverrprofilet for dimensjoneringsklasse S1 vises i figuren nedenfor. Det innebærer en vegbredde på 
8,5 m, der hver kjørebane er 3,25 m og skulderbredden er 1 m. 
 

 
  Figur 13: Tverrprofil for rv. 83 og Samagata 

 
Minste tillatte horisontalkurveradius er 150 m. Største tillatte stigning er 6 %.  
Vegen dimensjoneres for 10 tonns bæreevne. 
Tunnel Seljestad – Sama reguleres med tunnelprofil T10,5 og tunnelklasse D. 

 
Figur 14: Tunnelprofil T10,5 

 
Det skal bygges to nødutganger fra hovedtunnelen. Disse nødutgangene reguleres med tunnelprofil 
T5,5. Figur 15 viser tunnelprofilet for nødutgangene. 
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Figur 15: Tunnelprofil for nødutgang fra tunnel T5,5. 

 

4.1.2 Gang- sykkelveger 

Det reguleres med sykkelveg med fortau med bredde 4,5 m på hver side av rundkjøringa på Sama. 
Sykkelvegen er 2,5 m bred, fortauet er 1,5 m bredt og det er 0,25 m skulder på hver side. Sykkelveg 
og fortau skilles med en 30 cm skrå granittstein.  
Fortau langs Hagebyvegen har bredde 3 m. 
Fortau på begge sider av rv. 83 vest for rundkjøringa på Sama har bredde 3 m.  
I forlengelsen av planen til Sjøkanten senter planlegges det fortau i M. Jørgensen vei fram til 
sykkelveg med fortau ved rundkjøringa. 
 

4.1.3 Anlegg for kollektivtrafikk 

Det etableres bussholdeplass på begge sider av Samagata, øst for ny rundkjøring på Sama. 
Busstoppet har lengde 70 m. 
Plattformen har bredde 2,5 m. Det settes opp leskur på holdeplassene og det bør etableres mulighet 
for sykkelparkering i tilknytning til holdeplassene. 
 

4.2 Generelt om planforslaget 

Det reguleres tunnel med en lengde på ca. 1400 m (profil 135 til profil 1530) fra Seljestad til Sama. 
Tunnelen har en stigning på 1,8 % fra Seljestad og med et lavbrekk ved profil 1050. Videre stiger 
tunnel med 4,3 % opp mot Sama. I tunnelen etableres det 4 havarinisjer. 
  
Fra tunnelen etableres det to nødutganger med en regulert bredde på 5,5 m. Den søndre 
nødutgangen er ca. 275 m lang og går fra profil 540 i tunnelen og til parkeringsplassen bak Forsvarets 
lønnsadministrasjon. Nødutgangen har en stigning på ca. 3,8 %. Den nordre nødutgangen går fra 
profil 1040 og er ca. 390 m lang. Påhugget til nødutgangen er lagt til området mellom Harstad kirke 
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og den sørligste delen av uteområdet til Barnely barnehage. Nødutgangen har en stigning på 5,0 % på 
det bratteste. 
 

 
Figur 16: Tunnelen og nødutgangene. 

 
På Seljestad er det omtrent 135 m veg i dagen fra rundkjøringa i Margrethe Jørgensens veg til 
tunnelpåhugget. Det etableres bomstasjon i dette området. Det skal være havarilomme utenfor hver 
tunnelmunning. 
 
 

 
Figur 17: Ny veg fra rundkjøring i Margrethe Jørgensens vei til tunnelpåhugg Seljestad. 

 
Rundkjøringa på Seljestad / Margrethe Jørgensens vei er planlagt med 4 armer og en ytre diameter 
på 46 m inkl. skulder. Høyden på rundkjøringa er omtrent som i dagens kryss.  
 
På Sama går vegen i dagen i ca. 75 m før rundkjøringa på Sama. Rundkjøringa er hevet med ca. 1,5 m 
i forhold til dagens høyde på dagens veg.  Rundkjøringa etableres med 5 armer, hvorav den 5. armen 
er adkomst til Johnsen bil. Åsveien legges om slik at krysset med Samagata kommer omtrent 45 m 
lenger øst enn i dag. Jonas Lies gate og Samagata sperres for utkjøring til dagens rv. 83 bak 
holdeplassene Sama Øst.   
 
Det etableres holdeplasser på begge sider av Samagata – kalt holdeplass Sama Øst. Det er satt av 
plass til plattform bak holdeplass. Holdeplassene skal ha universell utforming. Dette ivaretas i 
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byggeplanleggingen. Det etableres kryssing i plan mellom holdeplassene. Kryssingen utformes som 
opphøyd felt med en lengde på 18 meter og bredde på 6,5 meter. I det opphøyde feltet skal det være 
felt som steinsettes og dermed skiller seg fra øvrig materialitet. I gangarealet skal det være jevne 
flater og sebrastriper. Hensikten er at krysningen her skal skje på fotgjengeres premisser og at 
bilisten blir tvunget til å senke farten.  
 
Det etableres offentlig parkeringsplass og areal for miljøstasjon nordvest for rundkjøringa på Sama.  
Det bygges sykkelveg med fortau langs Samagata fra Rimi til Stikkvegen på nordsida av Samagata/rv. 
83. Det er systemskifte for syklister ved Rimi på Sama. Der vil syklister på tur inn mot sentrum skifte 
fra sykkelveg med fortau til sykkelfelt. Fra Meierigata til rundkjøringa etableres det fortau på sørsida 
av rv. 83. Det bygges trapp fra fortauet og ned i undergangen under rundkjøringa. 
Langs Hagebyvegen fortsetter fortauet, som er planlagt i egen reguleringsplan, og mot rundkjøringa 
bygges det gs-veg ned mot undergangen under rundkjøringa.   
Gang- og sykkelvegsystemet er universelt utformet. 
 

 
Figur 18: Ny situasjon på Sama. Sett fra Åsveien mot ny rundkjøring. Rimi ligger til høyre. 
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Figur 19: Forskjæring Seljestad og rundkjøring Margrethe Jørgensens vei. 

 
Forskjæring Seljestad:  
Det er forsøkt bevart mest mulig av dagens terreng i sør og vest for portalen. En støttemur som 
følger terrenget i sør frigir et større areal som tilsås og beplantes. Dette området forholder seg til det 
eksisterende boligområdet og kan bli et positivt tilskudd i nærmiljøet.  
På nordsiden av portalområdet åpnes terrenget opp og en begrenser inntrykket av høye 
skjæringer/støttemurer ved å la skråningen deles opp av to lavere støttemurer. Skråningen beplantes 
med busker i øvre del og prydgress og stauder i nedre del. 
 
På begge sider av vegen plasseres støttemuren 3 - 4 meter fra vegkanten for å skape ett grønt utrykk 
i sidearealet mellom vegbanen og støttemuren. Her foreslås lukket grøft der overflaten kan tilplantes 
med prydgress og klatreplanter mot mur. 
På andre siden støttemuren mot boligbebyggelse i sør skapes ett grønt areal med relativ myke/flate 
vestvendte skråninger ned mot rundkjøringen. 
 

 
Figur 20: Forskjæring Sama. 
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Forskjæring Sama:  
Forskjæringa på Sama ligger i en trang situasjon mellom Johnsens bilverksted i vest og boligområder i 
nedre del av Harstadåsen mot sør og vest. Portalmunningen kommer ca. 20 m ut fra påhugget. 
Støttemurer tar opp høydeforskjellen på begge sidene, men skrår til den treffer nytt terreng. Masser 
tilbakefylles mot portalåpninga slik at en bevarer en god sammenheng fra åsen og ned til Åsveien i 
øst.  
 
Grønnstruktur/opphold Sama:  
Grøntdraget mellom Åsveien og Samagata binder sammen ulike høydenivåer mellom nye Åsveien og 
gang- og sykkelveg som fører under rundkjøringa. En sti legges fra Åsveien og tvers over grøntdraget 
og vil fungere som en snarvei til fots. Området får ei relativt enkel opparbeiding, som skal være lett å 
vedlikeholde. Hovedprinsippet er gressbakke som skal slås og med innslag av oppstammede trær 
som står solitært og gruppevis. Et planert område på kote 45 foreslås anlagt som en liten plass med 
benker og noe fast dekke. 
 
 
Grønnstruktur/opphold Seljestad:  
Et tunnelpåhugg er et stort inngrep i bylandskapet tett på bebyggelsen og boligområdene i Seljestad. 
Det foreslås gitt en terrengbehandling som kan gi tilbake en del av arealet til den nærliggende 
boligbebyggelsen. Det legges til rette for et gresskledt areal med tregrupper sør for portalen. 
Sikringsgjerde plasseres på toppen av støttemur mot portalområdet. 
 

Utforming av undergangen på Sama 
 
I Samakrysset er det planlagt undergang for gående og syklende. Det er ønskelig fra prosjektet at 
slike underganger er så åpne og innbydende for myke trafikanter som mulig. Det er derfor lagt fram 
forslag om en stor undergang, der alle åpninger kan brukes. 
Undergangen planlegges som plasstøpt betongkonstruksjon, med vegger som fungerer som 
støttemurer mot fyllingen til overliggende rundkjøring, søyler og dragere for å redusere 
spennviddene på dekke.  
Evt. kan dekket utføres med prefabrikkerte betongelementer, for å redusere byggetid.   
Spennvidder og tykkelser på dekke og dragere er basert på Strindakrysset i Trondheim, men det er 
ikke gjort beregninger på trafikklaster og kapasitet på dekket, og utformingen kan bli annerledes. 
Det er utformet to alternativer til undergangen. Avklaring skjer i forbindelse med byggeplan. 
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Figur 21: Illustrasjon av undergangen på Sama. 

 

4.3 Planlagt arealbruk 

Området er regulert til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1): 

 Boligbebyggelse 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

 Forretninger 

 Offentlig eller privat tjenesteyting 

 Kontor 

 Miljøstasjon, R1 

 Bolig/forretninger 

 Bolig/kontor 

 Bolig/offentlig eller privat tjenesteyting 

 Forretning/kontor/industri 

 Kirke/annen religionsutøvelse 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2): 

 Kjøreveg offentlig 

 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

 Gang- og sykkelveg/fortau, sykkelveg m/fortau 

 Kollektivholdeplass 

 Holdeplass/plattform 

 Parkering 
 

Grønnstruktur (pbl § 12- 5 nr. 3): 

 Grønnstruktur 
 
Hensynssoner (pbl § 12-6) 
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- Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde 
- Andre sikringssoner H190 
- Bevaring kulturmiljø H570 
 
Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1) 
- Midlertidig rigg- og anleggsområde (91) 

 
 

4.4 Fagtema av særlig interesse for planforslaget 

 

4.4.1 Planforslag med tunnel  

Påhugget på Sama er rett bak Essostasjonen, i en eksisterende bergskjæring. Grunnboringer indikerer 
løsmassemektighet på 1-1,5 m over eksisterende bergskjæring. Tunnelen vil trolig ha 2,5 – 3 m 
overdekning i påhugget.  
 
Grunnboringene indikerer at påhugget på Seljestad vil ha 3 m bergoverdekning på profil 140.  
Tunnelen vil ha lav liten fjelloverdekning de første salvene. Påhuggsområdet er dekket av løsmasser 
og tunnelen vil trolig drives i en dagfjellsone fram til tunnelen har ca. 10 m overdekning. 
 
Nødutgang reguleres i T5,5-profil, og portalene har samme form og er ikke tenkt utført med 
traktform p.g.a. T5,5-profilets form.  
Punkt 4.7 i Håndbok 021 angir krav til låsbar port, samt min. døråpning på 1,2 m bredde for rullestol.  
For alle portalene er tverrsnitt-tykkelser satt til 450 mm på vegger og hvelv, med en utstikkende 
krage på min. 300 mm. Alle synlige overflater forskales med bord, og front av krage med radiell 
bordforskaling. Lengder på portalen må avgjøres i samråd med ingeniørgeolog og geotekniker, for 
beste tilpasning til terrenget rundt. 

 
Elektro og tekniske anlegg i tunnelen 
Det skal være belysning i tunnelen og langs hele veganlegget. Her vil en koble seg på eksisterende 
nett. Det skal vurderes intensivbelysning i fotgjengerovergangene og i kulverten. 
Det skal etableres dab-radio og nødnett i tunnel. Dette innebærer at det må anlegges en mast (10-15 
meter avhengig av dekning) ved siden av- eller bak et av tunnelpåhuggene. Det må også bygges ei 
radiobu (2x3 meter) i en avstand på inntil 50 meter fra masten.  
I havarilommene på hver side av tunnelen skal det etableres en nødkiosk (1x1 meter). 
Det etableres teknisk bygg inne i tunnelen. 
 

4.4.2 Fravik fra vegnormaler 

Det er søkt om fravik fra vegnormaler for følgende forhold: 

 Overgang mellom tunnel og veg i dagen 

 Avstand fra tunnelåpning til vikepliktslinje 

 Stigning på gang- og sykkelveg 

 Plassering av busslommer 
 
Region nord har anbefalt at det gis fravik, og søknadene ligger nå i vegdirektoratet til behandling. De 
vil være ferdig behandlet innen planutvalgets møte den 22.01.14. 
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5 Virkninger av planforslaget 

 

5.1 Framkommelighet 

Bygging av tunnel gjennom Harstadåsen vil gi en ny veglenke i transportsystemet i Harstad. Trafikk 
som skal mellom nord og sør i byen trenger ikke lenger å kjøre gjennom sentrum. Det er en 
målsetting at når tunnelen er åpnet skal trafikken i Harstad sentrum reduseres med 40 %. Se figur 24 
for trafikkmengder i år 2040. 
Tunnelen og byggingen av rundkjøringene i hver ende av tunnelen vil bedre framkommeligheten for 
trafikantene i Harstad. Planskilt kryssing og nye fortau, sykkelveger og sykkelfelt vil gi bedre 
framkommelighet for gående og syklister.  
 

 
Figur 22: Trafikkmengde i år 2040. 

 

5.2 Trafikksikkerhet 

Sykkelfeltene og sykkelvegen i planområdet er en del av et sammenhengende sykkelnett i Harstad, 
som skal etableres gjennom Harstadpakken. Det samme er fortau og gangveger, samt undergangen 
under rundkjøringa på Sama. Disse tiltakene vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Med 
Harstad kommunes endring av skolekretsene er det flere barn og unge som krysser rv. 83 ved Sama 
enn tidligere. Tiltakene for gående og syklende vil gi elevene bedre situasjon når de skal bevege seg 
mellom hjem, skole og fritidsaktiviteter. 
 
Rundkjøringer har lavere ulykkesrisiko enn dagens T-kryss. Det er forventet at det vil bli færre ulykker 
med personskader ved etablering av rundkjøringer i kryssene.  
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5.3 Samfunnsmessige forhold 

Påhugget på Seljestad blir så langt fra rv. 83 at det ikke blir noe igjen av dagens barnehagetomt på 
Seljestad. Kommunen må skaffe annen tomt for å reetablere barnehage i området. 
 
Barnetråkkundersøkelsene viser at barn synes det er utrygt å krysse rv. 83 ved Sama, samt å ferdes i 
området mellom Skogveien og Åsveien. Bygging av undergang under rv. 83, samt gs-systemet vil 
gjøre området tryggere for barna når de ferdes i trafikken. 
 

5.4 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 

Dagens rv. 83 går gjennom Harstad sentrum. Når tunnelen er bygd vil rv. 83 gå gjennom tunnelen. 
Vegen som går fra rundkjøringen i Margrethe Jørgensens vei og gjennom Harstad sentrum og til 
rundkjøring på Sama vil fortsatt være klassifisert som riksveg, etter at tunnelen er bygd. Strekningen 
er 2015 m lang. 
 

5.5 Naboskap 

Innløste bygninger 
På Seljestad vil barnehagene Seljestad og Selja måtte flyttes. Seljestad er en permanent barnehage, 
mens Selja er en midlertidig barnehage.  
 
På Sama må bensinstasjonen (Esso) innløses. Tunnelen legges rett gjennom tomta til 
bensinstasjonen. En verneverdig bolig, Åsveien 35, like sørøst for påhugget på Sama er innløst av 
Vegvesenet. Bygningen skal bestå. 
 
Ved Sama, der ny Åsvei skal legge, skal en bolig (gnr/bnr 62/157) innløses. 
På Seljestad er en bolig (gnr/bnr 58/470) som blir liggende nært nytt tunnelinnslag foreslått innløst. 
 

  
Figur 23: Til venstre: bolig som innløses på Sama. Til høyre: bolig som er foreslått innløst på Seljestad. 

 
 

Avkjørsler, adkomst og parkering 
På Sama får Johnsen bil ny adkomst fra rundkjøringa.  
Hagebyveien 3 får adkomst flyttet fra rett på Hagebyveien til adkomstveg langs ny offentlig 
parkeringsplass. Boliger langs Vinkelstien får ny adkomst fra ny veg som munner ut i Hagebyveien. 
Gydakiosken får innkjøring fra Trondenesveien og utkjøring mot ny adkomstveg mot øst, se figuren 
under. 
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Figur 24: Nye adkomstforhold på Sama.  

 

5.6 Byggegrenser 

Der byggegrense ikke er medtatt i planen gjelder veglovens generelle krav på 50 meter byggegrense 
fra senterlinje veg. 

 

5.7 Gang- og sykkeltrafikk  

Planforslaget vil gi bedre forhold for gang- og sykkeltrafikken, som gir sammenhengende g/s-veg på 
hele strekningen der det er veg i dagen. Det blir forbudt å gå og sykle i tunnelen.  

 

5.8 Kollektivtrafikk 

Planforslaget vil gi bedre forhold for kollektivtrafikken med større busslommer, plattform og 
universell utforming av holdeplassene. For busser som kommer fra sentrum, vil det være mulig å 
svinge inn på Åsveien. Alternativt kan bussene kjøre via rundkjøringa på Sama og snu og så fortsette 
opp Åsveien. 

Det er et mål å etablere sykkelparkering i tilknytning til holdeplassene Sama Øst. 

 

5.9 Landskap/bybilde 

Sama: Planforslaget vil føre til noen nye barrierer og endrede bevegelsesmønstre. Ved å legge til 
rette for gode og grønne sideareal vil en likevel gi en forbedret situasjon med tanke på muligheten 
for gode oppholdsrom og omgivelser av generelt høyere kvalitet enn hva som er situasjonen i dag 
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Seljestad: Planforslaget vil bedre landskapssituasjonen i tilknytning til veganlegg og gi gode tilpassede 
sidearealer.  Barnehagens utearealer fjernes som konsekvens av tiltaket og det er derfor viktig for 
nærmiljøet at en best mulig legger til rette for nye grøntområder sør for portalområdet. Et beplantet 
sideareal på nordsiden av portalen vil kunne være positivt både for nærmiljøet og men ikke minst for 
brukere av rv.83. 
 

5.10 Nærmiljø 

Lekeplassene i barnehagene på Seljestad forsvinner. Dette er negativt for barn i nærområdet som har 
brukt disse plassene utenom barnehagens åpningstid. 
Etablering av undergang under rv. 83 på Sama og systemet med fortau og sykkelveg, vil bedre 
situasjonen for myke trafikanter i området. Det blir tryggere å ferdes langs riksvegen og å krysse 
riksvegen. 
 

5.11 Naturmangfold 

Ingen verdifulle naturtyper eller artsforekomster, inkludert utvalgte naturtyper og prioriterte arter, 
er registrert i det aktuelle området.  
Området bør kartlegges for fremmede arter i forbindelse med byggeplan. Forholdsregler mht. dette 
tas inn i YM-plan. 
 
Tiltaket er finansiert av Statens vegvesen og de vil bekoste evt. tiltak, noe som oppfyller § 11. I 
forhold til § 10 vurderer vi at den samla belastningen på økosystemet vil bli lavt. Tiltakshaver vil 
benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur og miljø (§ 12). 
En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre miljø som i henhold til Statens vegvesens 
retningslinjer for prosjektstyring vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen for tiltaket. 
 

5.12 Kulturmiljø 

Statens vegvesen har etterkommet fylkeskommunens ønske om vern av Åsveien 35. Bygget er 
regulert med hensynssone om vern og med bestemmelser om antikvarisk istandsetting og 
vedlikehold. 
 
Nordre nødutgangen ved kirkeparken skal kun brukes ved en hendelse i tunnelen som gjør at 
tunnelen må evakueres. Nødutgangen dimensjoneres som en tunnel for gående. Det er krav om 
universell utforming, der et av kravene er at stigningen ikke må være mer enn 5 %. Nødutgangen er 
plassert etter geologiske undersøkelser og krav til plassering og stigning. 
 
Illustrasjonene nedenfor viser nødutgangens plassering og hvor synlig den kan bli fra ulike vinkler. 
 
Det er i bestemmelser til planen satt krav om utarbeidelse av landskapsplaner/O-tegninger, bruk av 
arkitekt/landskapsarkitekt ved detaljprosjekteringen av nødutgangen. 
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Figur 25: Før (øverst) og etter-situasjon. Nødutgangen sett fra gangvegen som går langs barnehagen 
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Figur 26: Før (øverst) og etter-situasjon. Nødutgangen sett ca. 12 m fra kirka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 27: Før (øverst) og etter-situasjon. Nødutgangen sett fra krysset gs-veg og Hålogalandsgate, der vegen går opp mot 
barnehagen. 
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Figur 28: Før (øverst) og etter-situasjon. Nødutgangen sett fra sør mot nord med ståsted nederst i parken. 
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Figur 29: Nødutgangen er plassert på grensa mellom areal regulert til idrettsformål og kirkeparken. Etter gjeldende 
reguleringsplan. 

 
Kulturetaten i Troms fylkeskommune har utført arkeologiske undersøkelser på Sama høsten 2013.   
 

5.13 Støy og vibrasjoner 

Det er utført støyberegning i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Beregningene viser at det på 
Sama er i alt 7 boligbygg på 6 eiendommer som overskrider gul sone der hvor prosjektet ansees som 
nytt veganlegg. 
Det er i alt 8 boligbygg/eiendommer som overskrider rød sone der hvor prosjektet ansees som 
miljøtiltak. Disse boligbygg må utredes ytterligere for støytiltak både ved uteplass og ved innendørs 
oppholdsrom i byggeplanen.  
  
På Seljestad er det 3 boliger som overskrider gul sone der hvor prosjektet ansees som et nytt 
veganlegg. To av boligene ligger langs rv. 83 og får mesteparten av støybelastningen fra riksvegen 
mot sentrum. Støytiltak for disse boligene skal utredes prosjektet S1 Kanebogen – Byskillet. 
En bolig (gnr/bnr 548/470) får et støynivå over 55dB som følge av ny veg med tunnel og utløser 
ytterligere tiltaksutredning av uteplass og innendørs oppholdsrom. Boligen er i 
reguleringsplanforslaget foreslått innløst. 
 
For detaljer vises det til egen rapport «Støy og luftutredning Seljestad – Sama.» 
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5.14 Forurensning 

Det er foretatt beregning av luftkvalitet utenfor tunnelen. Foreløpig konklusjon er at 
konsentrasjonen av svevestøv og NO2 vil kunne overskride anbefalte grenseverdier i en sone på 43-
56 m (svevestøv) og 35-47 m (NO2) utenfor tunnelmunningene, avhengig av hastighet på ventilasjon. 
Tiltak for å få ned konsentrasjonen til akseptabelt nivå vil bli vurdert i byggeplan og iverksatt i 
forbindelse med bygging og drift av tunnelen. 
 
I forbindelse med reguleringsplanen skal Statens vegvesen innløse Esso-Stasjonen på gnr/bnr 62/222, 
og arealet reguleres til trafikkareal og grønnstruktur. Et mindre område reguleres til forretnings- og 
kontorformål. 
Det er utarbeidet en tiltaksplan som inneholder informasjon og prosedyrer for graving og håndtering 
av forurensede masser. Det er ikke påvist forurensning som innebærer risiko for helse eller 
forringelse av vannkvalitet i nærmeste resipient, men det er foreslått tiltak for å hindre spredning til 
andre eiendommer. Det er krav om videre oppfølging av dette i byggefasen.  
 

5.15 Massehåndtering  

Fra tunnelen tas det ut omtrent 330 000 anbrakte m3.  
Tunnelen er planlagt drevet fra Seljestad-siden. Masser skal transporteres til godkjent deponi som er 
regulert til formålet.  
 

5.16 Infrastruktur 

Nedenfor er det beskrevet foreslått omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger i forbindelse 
med bygging av prosjektet. Endelig avklaringer og prosjektering vil skje i forbindelse med byggeplan. 
 
Vann på Sama: 
Dagens situasjon 
Vanntilførselen til forsyningssonene øvre og nedre Trondenes, og nedre sentrum kommer over 
Sama.  I tillegg kommer reserveforsyningen til sone øvre sentrum samme vei.  Like øst for veikrysset 
Samagata/Hagebyveien ligger en trykkreduksjon (TR), som reduserer vanntrykket til sonene nedre 
Trondenes og nedre sentrum.  Det vil ikke være mulig å beholde dagens ledningstraseer i 
kombinasjon med planer for ny rundkjøring. 
 
Forslag til løsning 
Tilførselsledningene som ligger langs begge sider av Samagata samles på nordre side av Samagata, og 
ny trase legges et stykke nord for den planlagte rundkjøringa.  Ny trykkreduksjon kan etableres ved 
den offentlige parkeringsplassen (på område avsatt til miljøstasjon).  Stasjonen må ha overbygg for å 
sikre tilgang vinterstid.   Hvis dette området ikke er stort nok kan en alternativ plassering være på 
grøntarealet like vest for parkeringsplassen utenfor Rimi.   
 
Avløp på Sama: 
Dagens situasjon 
Det ligger kommunale avløpsledninger langs begge sidene av Samagata vest for krysset med 
Hagebyveien.  Like før krysset samles der til en ledning som ligger langs sørsiden av Samagata videre 
nedover (østover). 
 
Forslag til løsning 
Avløpsledningene fornyes i tilnærmet samme trase som dagens ledninger ligger i. 
 
Overvann på Sama: 
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Dagens situasjon 
Der finnes ikke et eget overvannsnett i området. 
 
Forslag til løsning 
Det ligger en gammel felles avløpsledning nedover langs deler av Flåtenveien.  Stikkene som er 
tilkoblet denne kan kanskje frakobles denne og tilkobles annen parallell avløpsledning.  Den første 
kan da omdisponeres til overvann. 
Et annet alternativ kan være å legge en ny overvannsledning sammen med avløpsledningen østover 
fra den planlagte rundkjøringen. 
 
VA på Seljestad: 
Omlegginger av VA på Seljestad prosjekteres i byggeplanen.  
Overvannsledning er planlagt fra tunnelåpningen og ned mot rundkjøring Margrethe Jørgensens vei. 
Kapasitet på kommunens ledninger vil avgjøre hvor overvannsledningen kan kobles til det 
kommunale nettet. Dette avklares i byggeplan. 
 

5.17 Materialvalg 

Det har vært en ambisjon i utformingen av prosjektet å oppnå et best mulig landskapstilpasset 
veganlegg. Det er forsøkt begrenset utstrekning av høye støttemurer og skjæringer til fordel for 
beplantede eller gressdekte skråninger og flater. Sama og Seljestad ligger i urbane og semi-urbane 
områder i Harstad sentrums umiddelbare utkant. Veganlegget vil føre til store endringer innenfor 
planområdet som vil påvirke hvordan en både bruker området og hvordan det vil se ut. Det er derfor 
viktig at berørte arealer behandles slik at en får til gode løsninger for harde og myke trafikanter men 
også for de nærmiljøer som berøres av tiltaket.  Valg av materialer og konstruksjonstyper forsøker 
svare på dette i best mulig grad. I tillegg skal anlegget stå i mange år og de materialer som velges skal 
holde seg godt over tid. Bestandighet og vedlikeholdsbehov er derfor viktige faktorer i valg av 
løsninger, det samme er miljø og bærekraft.  
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STØYSKJERMING 
 

 
Figur 30: Anbefalt prinsipp for støyskjerming (kilde: Statens vegvesen) 

 
Støyskjermene skal ha en god stedlig tilpasning av konstruksjonene. Løsninger med transparente felt 
sammen med treverk eller betong vil kunne gi gode løsninger her. Glassfelt må bevisst plasseres og 
prosjekteres i forhold til viktige siktlinjer. Der hvor det er mulig skal terrenget utformes slik at 
gressdekte jordvoller nært støykilden kan absorbere støy.  
 
Se ytterligere illustrasjoner og beskrivelse i egen rapport «Støy og luftutredning Seljestad – Sama.» 
 
STØTTEMURER 
 
Begrenses i størst mulig grad til fordel for brattere skråninger som blir beplantet eller tilsådd med 
gressfrø. Der en må ha støttemur skilles det mellom to hovedtyper støttemurer som får hver sine 
bruksområder: 
Skifermur eller rå betongmurer med stående spilekledning  
 

   
Figur 31: Eksempel på utførelse av støttemurer. 

 



Detaljregulering for rv. 83 tunnel og rundkjøringer Seljestad-Sama 

 

36 
 

 
 

 
Figur 32: Eksempel på utførelse av støttemurer. 

 
RUNDKJØRINGER 

I følge formingsveilederen for Harstadpakken er rundkjøringene på Sama og Margete Jørgensens veg 
prioriterte rundkjøringer, og det er sentraløya som skal prioriteres: «lysmaster i sentraløy i prioriterte 
rundkjøringer skal være skulpturelle og iøynefallende. Mastene skal i seg selv bidra til å styrke den 
positive opplevelsen av omgivelsene og fungere som et landemerke.» 
 

 
Figur 33: Utsnitt fra landskapsplanen som viser rundkjøringa på Sama 

 
Rundkjøringa på Sama ligger plassert ca. 1,5m over eksisterende terreng og vil fungere som et «lokk» 
over gang- og sykkelundergangen.  Utforming av rundkjøringa skal holde høy kvalitet med plasstøpt 
betong og beplantning som hovedmaterialer. Av beplantning foreslås en egnet sammensetning av 
stauder, prydgress og sedumdekke. En opphøyet krage med solid glassdekke skal fungere som ei 
lysåpning for undergangen. Dette er følgelig en integrert del av rundkjøringas utforming. Det skal 
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som beskrevet i formingsveilederen jobbes spesifikt med effektbelysning i rundkjøringene. På Sama 
foreslår vi likevel at belysningen dempes ned noe av hensyn til boligområdene i nærheten. Belysning 
og vegetasjon kan sammen danne et vakkert uttrykk, som vist på bildet under (Tjensvollkrysset, E39) 
 

 
Figur 34 kilde: Statens vegvesen. Formingsveilederen for Harstadpakken 
 

 
Figur 35: Utsnitt fra landskapsplanen som viser rundkjøringa på Seljestad 

 
UNDERGANGER 
Belysningen skal være tilstrekkelig til sitt formål, og skal bidra til en følelse av sammenheng. 
Formingsveilederen anbefaler at belysning langs riksveg 83 fortrinnsvis skal ha hvitt lys. Det bør 
jobbes bevisst med lystemperatur. Vi foreslår at belysning langs gang- og sykkelveg er plassert 
«lavere» slik at lysrommet får en mindre, og mer menneskenær skala. I underganger ønsker vi at 
belysningen er særskilt velkommende og ønsker derfor en varm fargetemperatur på lys utenfor og i 
underganger. 
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Figur 36: Eksempel på god utforming av undergang under rundkjøring. Situasjonen på Sama vil ikke i samme grad være 
åpen, men dagslys fra lysåpning og tunnelene samt bevisst bruk av materialer som gir en «varm» atmosfære er viktig for å 
skape et godt og innbydende rom  

 

 
Figur 37: Eksempel på kunstnerisk utsmykning som vil være egnet i et større rom som under rundkjøringen. 

 
BELYSNING (UNDERGANGER OG KONSTRUKSJONER) 
Belysningen skal være tilstrekkelig til sitt formål, og skal bidra til en følelse av sammenheng. 
Formingsveilederen anbefaler at belysning langs riksveg 83 fortrinnsvis skal ha hvitt lys. Det bør 
jobbes bevisst med lystemperatur. Vi foreslår at belysning langs gang- og sykkelveg er plassert 
«lavere» slik at lysrommet får en mindre, og mer menneskenær skala. I underganger ønsker vi at 
belysningen er særskilt velkommende og ønsker derfor en varmere fargetemperatur på lys utenfor 
og i underganger enn hva som er generell belysning.  
 



Detaljregulering for rv. 83 tunnel og rundkjøringer Seljestad-Sama 

 

39 
 

 
 

 
Figur 38: Spilekledning og belysning: undergang ved politihuset I Uppsala 

 
 
REKKVERK OG GJERDER 
 
Godkjent type vegrekkverk som anbefales bruk der slik sikring er påkrevd: 

 
Figur 39: Eksempelbilde rekkverk 
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Figur 40: Eksempelbilde rekkverk 

 
 
GRØFTER 
 
Det forutsettes grunne grøfter langs innkjøringsveg mot tunnel og i sidearealer i området rundt 
rundkjøringa på Sama.  
 
BEPLANTNING OG VEGETASJON 
 
Intensjonen med valg av vegetasjonstyper er å skape så grønne sidearealer som mulig innenfor 
definerte soner. Grønnstrukturen vil være sentralt for opplevelsen av god kvalitetene på anlegget. 
Grøntanlegget foreslås utarbeidet slik at både bilister på riksveien, de myke trafikanter 
(syklister/fotgjengere) og beboere med utsikt til anlegg nyter godt av denne kvaliteten. Vegetasjonen 
skal fungere som ledelinjer, være romdannende og fungere som skille mellom de harde og myke 
trafikantene. I tillegg skal vegetasjonen definere sidearealets ulike funksjoner og tilhørighet  
 
Vegetasjonen deles in i tre ulike hovedgrupper.  
1. Tre-grupper og solitærer  
2. Busker og bunndekke 
3. Prydgress og stauder  
 
I tillegg vil det foreslås klatreplanter som kan plantes inntil høye murer. Der planene viser 
grøntområder og der ikke angis noen vegetasjonsgruppe, skal det sås gressfrø. I noen områder vil det 
også være aktuelt å tilbakeføre arealet til opprinnelig vegetasjonstype. Dette gjelder for eksempel på 
Sama over tunnelportalen.  
 
Vegetasjonsgruppe 1: Tre-grupper og solitærer  
 
Det foreslås at ulike trearter brukes i treplantinger i grøntarealene langs veger og trafikkplassene i 
Sama og Seljestad.  Trerekker i grøftesoner må det benyttes arter som tåler de store mengder vann 
en tidvis vil ha i grøftene. Dette tiltaket foreslås blant annet langs Riksveg 83, i sonen mellom 
vegbane og gang- og sykkelveg  
Eksempel på en sammensetning av trearter egnet for bruks- og årstidsvariasjon: 
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Vegetasjonsgruppe 2: Busker og bunndekke 
Buskbeplantning vil være viktig for å forsterke skille mellom sidearealets ulike funksjoner. Innfor 
denne gruppen foreslås fire ulike typer busker og bunndekke som kan bidra til å gi årstidsvariasjon i 
anleggene samtidig være romdannende. Flere av de grønne sidearealene er begrenset i størrelse og 
stedvis være bratte skråninger. Det vil her være fordelaktig å plante busker da disse krever mindre 
regelmessig skjøtsel enn klippet gress. 
 
Eksempel på en sammensetning av busker og bunndekker egnet for bruks- og årstidsvariasjon: 
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Vegetasjonsgruppe 3: Prydgress og stauder  
Denne gruppen omfattes av stauder og ulike typer prydgress. Det foreslås tre forskjellige typer 
prydgress og tre ulike arter av studer innfor denne gruppe. Gjennom å plante store ensfargede 
grupper/bånd av prydgress og stauder langs veganlegg og gang- og sykkelbaner vil en kunne skape 
fine store vegetasjonsmønstre, som kan bidra til årstidsvariasjonen og samtidig forsterke det urbane 
uttrykket et slikt anlegg bør ha. Store prydgressbeplantinger vil danne en god kontrast til 
buskefeltene og staudene samtidig som det vil bidra positivt som skille mellom vegbane og sideareal. 
På Seljestad vil planting av prydgress i noen av grøfter dessuten kunne myke opp og begrense 
dominansen av store, grå støttemurkonstruksjonene. 
 
Eksempel på en sammensetning av prydgress og stauder som kan være egnet til formålet: 
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6 Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse 

 

6.1 Naturrisiko 

Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.): 
Fjellskjæring over tunnelpåhugg/portal. Vurderes sikret med gjerde for å hindre folk og dyr å gå 
utenfor fjellskjæringa. 

6.2 Sårbare naturområder og kulturmiljøer 

Åsveien 35 er verneverdig bygning som ligger like ved tunnelpåhugget på Sama. Huset skal selges når 
tiltaket er ferdigstilt. I byggeplanfasen vil det tas stilling til utforming av støytiltak jf. støyutredningen.  
 

6.3 Teknisk og sosial infrastruktur 

Vann- og avløp må legges om på Seljestad-siden og Sama-siden. Det vil være forbundet risiko ved 
dette i anleggsfasen.  
 

6.4 Virksomhetsrisiko 

Støy fra vegtrafikk for 16 boliger. Tiltak må avklares i byggeplan. 
Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet. Det går tankbiler gjennom tunnelen. Ingen 
spesielle tiltak, bortsett fra å bygge tunnelen etter hb. 021. 
 
Påkjørsel i tunnelvegg, installasjoner: Bygge tunnelen etter hb. 021, hvor det er krav om at ingen 
plasser skal det være mulig å få bråstopp. Havarilommenes vegger skal være 1:10. Bomstasjon må 
skjermes med rekkverk, hvis ikke master er energiabsorberende. 
 

6.5 Tunnelsikkerhet 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for tunnelen. Konklusjonen sier at denne skal bygges 
etter Statens Vegvesens håndbok 021 for å redusere skader ved evt. trafikkulykker. 
 

6.6 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 for myke trafikanter 
- sprengningsarbeid  
- arbeid i tunnel 
- bygging av undergang 
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7 Gjennomføring av forslag til plan 

 

7.1 Framdrift og finansiering 

Det er en målsetting at reguleringsplanen skal vedtas av Harstad kommunestyre innen utgangen av 
2013, og at prosjektet skal lyses ut på anbud høsten 2014. Målsettingen er videre byggestart innen 
årsskiftet 2014-2015. 
 
Byggestart er videre avhengig av at Stortinget vedtar proposisjon om bompengefinansiering, og dette 
vedtak antas å være gjort innen årsskiftet 2013 – 2014. Prosjektet finansieres med bompenger og 
bevilgninger over statsbudsjettet. 
 

7.2 Utbyggingsrekkefølge 

Prosjektet er en del av Harstadpakken. Rundkjøringa på Sama og tunnelen er en del av delprosjekt 
S2. Rundkjøringa på Seljestad er en del av delprosjekt S1.  
 
Anleggsarbeidet er planlagt startet med forberedende arbeider og omlegging av infrastruktur. Etter 
at forskjæringene et tatt ut, starter drivinga av tunnelen. Tunnelen er planlagt drevet fra 
Seljestadsida. Det er regulert areal til riggområde ved siden av tunnelpåhugget på Seljestad. Etter at 
tunnelen er ferdigdrevet kan arbeid med veg og rundkjøring Sama starte. Samtidig ferdigstilles 
tunnelen. Rundkjøringa på Seljestad ferdigstilles sammen med S1 prosjektet. 
 
Det er regulert nødvendige riggområder på Sama, både til tunnelbygging og til bygging av veg og 
undergang. Etter at anlegget er ferdigbygd går midlertidig anleggsområde tilbake til det formålet 
arealet er regulert til.  
 

 

7.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden  

Det er planlagt at tunnelen drives fra Seljestadsida. For å få kjørt masser ut av tunnelen bygges en 
midlertidig rundkjøring i Margrethe Jørgensens vei. Rundkjøringa ferdigstilles etter at tunnelen er 
bygd.  
I forbindelse med utbygging av Sjøkanten senter er det planlagt en ny veglenke mellom enden av 
Margrethe Jørgensens vei og til Sjøkanten senter. Denne er planlagt brukt til omkjøringsveg ved 
utbygging på Seljestad. 
Et annet alternativ er å bygge halve rundkjøringen i Margrethe Jørgensens vei ferdig først og la 
trafikken gå langs den andre delen. Når halve rundkjøringa er ferdig kan man flytte trafikken til den 
ferdige delen og bygge ferdig resten av rundkjøringa. 
 
Figur 41 viser foreløpig løsning for midlertidig trafikkløsning ved bygging av rundkjøring Sama. Rød 
farge viser løsning for gående og syklende. Blå stiplet linje viser fysisk stengt område (med gjerde 
eller lignende). Grå linje viser vegomlegging. Venstre siden er hoved omkjøringsvegen, mens høyre 
siden er mulig omkjøring. De grå stiplede linjene er mulig avlastningsveger/omkjøringsveger. Selve 
rundkjøringen gjerdes inn og all trafikk (både biler og myke trafikanter) skal gå utenfor 
anleggsområdet.  
 
 
 



Detaljregulering for rv. 83 tunnel og rundkjøringer Seljestad-Sama 

 

45 
 

 
Figur 41: Forslag til midlertidig trafikkomlegging på Sama. 

 
 

7.4 Hva skal inn i SHA- og YM-plan for byggefasen 

I byggeplanfasen skal det utarbeides en egen ytre miljø-plan (YM-plan). Følgende punkter bør 
omtales i YM-planen: 
 

• Området bør kartlegges for fremmede arter i forbindelse med byggeplan 
• Anleggsstøy 
• Driving av tunnel 
• Bygging av nødutgang ved Harstad kirke 
• Portalområder inkl. sikring av områdene 

 
 
Statens vegvesen vil utarbeide en SHA-plan (Sikkerhet-, Helse og Arbeidsmiljøplan) i byggefasen jf. 
Byggherreforskriften. SHA-planen skal inneholde risikovurdering, og spesielt påpeke farlige og 
miljøbelastende arbeidsoperasjoner og materialer i forbindelse med bygging. SHA-planen skal danne 
grunnlag for de HMS-krav og forutsetninger som stilles den utførende i avtale/kontrakt. 
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8 Sammendrag av innspill  

 

8.1 Oppsummering av innspill til varsel om oppstart reguleringsplan rv. 83 
rundkjøring Sama: 
 

Innspill fra offentlige: 
Fylkesmannen i Troms: 
- Fylkesmannen er positiv til tiltaket. Det er bra for trafikksikkerheten, særlig etter at Harstad har 
endret skolestrukturen 
- må utarbeide støyberegning 
- utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse: evt. krav til detaljundersøkelser og evt. tilhørende 
avbøtende tiltak bør gjennomføres før planen legges ut til offentlig ettersyn 
- grunnforurensning: undersøke om grunnen er forurenset – tiltaksplan 
- barnetråkkregistreringer må omtales i planbeskrivelsen 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 
 
 
Troms fylkeskommune: 
Kultur: 
Fylkeskommunen opplyser om at det innenfor planområdet finnes et tyvetalls hus som er registrert i 
SEFRAK-registeret. Flere av disse har stor verneverdi. Like nord for Samakrysset er det registrert en 
gårdshaug, som er automatisk freda. 
Fylkeskommunen melder at de vil gjennomføre befaring for å vurdere omfanget av undersøkelser av 
området. Så langt er deres vurdering av det er behov for flateavdekking og prøvestikking i utvalgte 
områder. Befaringa vil bli gjort i løpet av vår/sommer 2013. 
Samferdselsetaten: 
- Sama Øst bussholdeplass bør være knutepunktholdeplass/overgangsstopp – for busstrafikk fra 
nordsida mot sykehuset 
- Sama Øst bør ha holdeplass på begge sider av rv. 83 med plass til to busser samtidig – viktig med 
god kryssingsmulighet mellom holdeplassene 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Kulturminneundersøkelser er under utførelse høsten 2013. 
Det er regulert holdeplasser på begge sider av rv. 83 på Sama. Det er tilrettelagt for trygg kryssing 
med opphøyd gangfelt. 
 
Harstad kommune: 
- er positiv til tiltaket 
- de vil gjennomføre barnetråkkregistreringer i januar 2013 
- Barnas representant sier at det er positivt med tiltaket, hensyn til myke trafikanter og 
ulykkesforebygging må være i fokus i planlegginga 
- ønsker å gi innspill i prosessen 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. Barnetråkkregistreringen er omtalt i planbeskrivelsen i kap. 3.5. 
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FAU ved Hagebyen ungdomsskole: 
- kaotisk område med mange myke trafikanter, vanskelig å bevege seg der 
- Ønsker bedre skille mellom ulike trafikantgrupper: bil – sykkel – fotgjenger 
- planskilt kryssing Samagata og veg til tunnel 
- vurdere gangveg fra platået i Åsveien og til Hagebyvn – slippe å gå ned for å komme over 
- trafikklys /grønn mann der det ikke blir planskilt kryssing, mener det blir mer trafikk her i framtida 
når vegpakke kommer med bompenger – veg over Skaret stenges 
- fortau langs begge sider av rv. 83 fra Meierigata og til Samakrysset 
- lyskryss el. rundkjøring i krysset Meierivn./Samagata  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Det er regulert undergang under rundkjøring Sama, slik at planfri kryssing er sikret. Det er også 
regulert fortau/gs-veg på begge sider av Samagata fra Meierivn. til Samagata. 
 

 
FAU ved Harstad skole: 
- viser til Harstad kommunes trafikksikkerhetsplan – bla. tiltak med fortau på begge sider av rv. 83 fra 
Meierivn. til Samakrysset 
- I dag: barn fra Hagebyvn. Går langs rv. 83 og krysser til Harstad skole ved lyskrysset ved skolen 
- ønsker undergang ved Samakrysset – Åsvegen og at barna så går videre til skolen 
- fortau langs Flåtenvn. Og fotgjengerfelt i krysset Hagebyvn – Flåtenvn. 
- Fra Sama/Blåbærhaugen går barna over Essotomta og opp Åsvegen og til skolen 
- Ønsker gs-veg lags Åsvn., fortau langs Jonas Lies gate 
- ønsker undergang under veg til tunnel 
- Fartsgrense Samakrysset 40 km/t el. 30 km/t 
- ønsker bedre gangveg nedenfor Rimi med bedre lys, bedre asfalt og gjerne bredere 

 
Statens vegvesens kommentar: 
Det er regulert undergang under rundkjøring Sama, slik at planfri kryssing er sikret. Det er også 
regulert fortau/gs-veg på begge sider av Samagata fra Meierivn. til Samagata. 

 
Innspill fra private: 
 
Johnsen eiendom as: 
- opptatt av å få god adkomst til bedriften etter at tunnel er bygd 
- foreslår mindre rundkjøring, samt å flytte rundkjøringa bort fra bedriften 
- flytte tunnelpåhugg, avkjøring til bedriften rett fra rv. 83 
- ønsker ikke fortau foran bedriften langs rv. 83 – mener at fotgjengere kan gå på nordsida av 
riksvegen 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Bedriften har fått adkomst til rv. med egen arm fra rundkjøring Sama. Det har vært flere møter 
underveis der forslag er diskutert. Det er regulert fortau foran bedriften langs rv. 83 for å sikre trygg 
veg for skolebarn. 
 
Studentsamskipnaden: 
- har 43 boliger i Flåtenveien 1-21 
- redd for økt støy ved ny rundkjøring – ønsker rundkjøring lengst mulig unna studentboligene 
- ønsker ikke bensinstasjon nært studentboligene 
- ønsker støyberegning 
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- planlegger å oppgradere uteområdet 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Støyberegning er utført. Det vises til støyrapport. 
 
Ninni Torblå Korsmo: 
- innspillet omhandler bensinstasjonen Esso på Sama.   
- håper at man kan finne en god løsning for bensinstasjonen, for å berge arbeidsplasser 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Bensinstasjonen er foreslått innløst. 
 
 
Vebjørn Kleiving: 
- bor i Jonas Lies gt 5 og er bekymret for at trafikken som i dag går fra og til Åsveien i det eksisterende 
Samakrysset ledes ned Jonas Lies gate og ut på toppen av Samagata. 
- dette vil føre til at flere boliger vil få en økning i trafikk, økning i støv, økning i støy 
 - ønsker selvfølgelig ikke at trafikken skal ledes ned Jonas Lies gt og ønsker at dere kan finne andre 
løsninger. 
- i Jonas Lies gt 7 er byens største aktivitetssenter for eldre, dette medfører at gata har en stor trafikk 
av eldre kjørende hvor flere må benytte seg av handikapp parkering ved senteret. For disse bilførerne 
er det trangt i forhold til parkering også i dag. Andre som kjører bil til senteret bruker 
parkeringsplassen til Harstadhallen noe som medfører at det også er mange eldre som må krysse 
veien ved senteret. I tillegg er det selvfølgelig mange eldre som går til og fra senteret fra sin bopel. 
- Jeg er sikker på at barnetråkk undersøkelsen vil vise at gata er mye brukt av unger som går til og fra 
Harstad Skole som er en barneskole. 
 
- På andre siden av Jonas Lies gt er byens største idrettsanlegg med den trafikk og ikke minst 
parkeringsproblematikk som er i dag. I tillegg er det en stor trafikk av unge gående og syklende til 
anlegget, ikke bare på kveldstid da anlegget også brukes av skoler på dagtid. Harstad Kommune har 
også planer for området som burde hensyntas i planarbeidet. 
- har en bekymring for at fokuset er så stort på Samakrysset og tunellinnslaget at de løsninger som 
utarbeides for trafikken til og fra Åsveien ikke vil få stor nok oppmerksomhet i planarbeidet med den 
konsekvens at løsningen bli for dårlig. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Jonas Lies gata er regulert stengt for utkjøring til Samagata. Trafikk mot Harstadhallen/sykehuset vil 
gå i omlagt Åsvei.  
 
Beate og Øyvind Monsen: 
- mange barn som krysser Hagebyvn., Åsvn. og rv. 83 på tur til/fra skolen 
- viktig å sikre trygge krysningssteder – undergang under rv. 83 
- mange vil krysse i plan ved butikken på Sama – viktig med trygg kryssing også for disse 
- kryssing av rv. 83 i forlengelsen av Jonas Lies gata og Åsveien bør bevares 
- egen gs-veg/fortau fra Meierivn. til Samakrysset 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Det er planlagt med undergang under rundkjøring Sama. Det er planlagt opphøyd gangfelt over rv. 83 
ved butikken på Sama. Det er regulert gs-veg/fortau fra Meierivn. til Samakrysset. 
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8.2 Oppsummering av innspill – reguleringsplan for rv. 83 tunnel Seljestad-
Sama (2011) 

  
Gry Andreassen, Parkveien 4 9406 Harstad (Seljestad), 26.06.11: 
Ønsker svar på følgende spørsmål: 

 Hva menes med hensynssone, hva legges i det? 

 Ber om å få oversendt reguleringsplaner for begge tunnelpåhuggene. 

 Stiller spørsmål ved hvorfor ikke Harstad kommune vurderer tiltaket som utredningspliktig i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning, og om kommunen har fått det godkjent hos 
Fylkesmannen i Troms. 

 Hvordan skal eventuelle skader på hus eller eiendom meldes og hvem er ansvarlig ved 
eventuelle skader. 

 Hvor lang tid er det beregnet at arbeidet med å lage tunnelen tar? 
  
Geir Simonsen (Gnr. 57 Bruksnr 357), 27.06.11: 
Opplyser om at det er etablert jordvarmeanlegg på vår eiendom, - Gullhauggata 8 i Harstad. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet registreres til arbeidet med byggeplan og anleggsarbeidet. 
 
Mona Gregusdotter Stornes, Stein Bornø og Gregus Stornes, 27.06.11: 
Opplyser om at det i Åsveien 11- Gnr: 60, Bnr: 124 - er etablert bergvarmeanlegg med en 200 meter 
dyp energibrønn. De ønsker informasjon om hvordan en sentrumstunnel vil påvirke 
bergvarmeanlegget. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet registreres til arbeidet med byggeplan og anleggsarbeidet. 
 
Reindriftsforvaltningen i Troms, 30.06.11: 
Har ingen merknader. 
 
Asplan Viak på vegne av Opplysningsvesenets fond, 08.07.11: 
Opplysningsvesenets fond har eiendom i planområdet, men på nåværende tidspunkt er det ikke kjent 
om det finnes installasjoner i grunnen under eiendommen som kan bli berørt.  
Har ingen merknader til varsel, men tar forbehold om at en kan komme med kommentarer og 
innspill i forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 
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Troms Fylkeskommune, kulturetaten, 07.07.11: 
Foreløpige innspill til planarbeidet: 

1. Vi ber om at Åsvegen 35 avsettes som hensynssone c) med bestemmer om at bygninger 
vernes og at istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. I gjeldende 
plan er bygningen planlagt å utgå, men vi ber om at dette nå endres i ny reguleringsplan. 
Vegtrase og fortau må flyttes slik at vern av bygningen er mulig.  

2. Det planlegges rømningsveier i nærheten av den listeførte Harstad kirke og i nærheten av 
den fredete gymsalen. Inngang/utgang til disse rømningsvegene må legges godt unna kirken 
og gymsalen, og må gis en utforming, volum, materialbruk og farge som ikke virker 
skjermende sett i forhold til kirken/gymsalen. 

 
Vi har fått den forståelse for at det ennå ikke er helt klart hvor utgang/inngang til rømningsveiene 
skal være. Vi ber om å få tilsendt detaljerte planer for dette i god tid før ny frist for ytterlige innspill. 

 
Statens vegvesens kommentar: 
Åsvegen 35 er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø. 
For nødutgang ved Harstad kirke vises det til kap. 5.12. 
 
Arnulf Gade Andreassen, gnr/bnr. 157/452: 
 

1. Dersom det oppstår sprengningsskader/sprekkdannelser, utbedres disse straks. 
2. Dersom støynivået fra trafikken øker, settes det opp støyskjerm. 
3. Dersom husets verdi forringes på grunn av skader, økt støy eller andre forhold på grunn av 

tunnelen erstattes dette. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Før anleggsstart vil Statens vegvesen foreta en tilstandsregistrering på bygninger i nærheten av 
tunnelen. Evt. skader pga. anleggsarbeidene vil Statens vegvesen håndtere fortløpende. 
Det er utarbeidet en egen støyrapport som viser hvilke bygg som er utsatt for støy over 
grenseverdiene.  
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Anita Høiås-Allen, General Fleichers gate, 06.07.11: 
 
Jeg ønsker å protestere mot den planlagte tunnelen som skal gå under huset mitt i General Fleischers 
gate 38. Jeg vet fra tidligere erfaring at støyen vil merkes tydelig, og at rystelser og skader 
forekommer når det sprenges i grunnen.  

 
Statens vegvesens kommentar: 
Det skal stilles krav til hvordan sprenging skal foregå for å unngå skader på hus over tunnelen. Før 
arbeidene starter vil det bli laget tilstandsrapport for boliger i nærheten av tunnelen. 

 
Sametinget, 13.07.11: 
Det er ikke sannsynlig at Samiske kulturminner vil bli berørt av tunnelen og Sametinget har ingen 
merknader til planoppstart.  

 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, 15.07.11: 
Vi vil i den forbindelse anmode om at det i ny tunnel etableres utstyr for samband til 
ambulansetjenesten liknende det som er etablert i Fagernestunnelen i Narvik, men da tilpasset nytt 
digitalt nødnett.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas med til byggeplanen. Da vil detaljer om teknisk utrustning i tunnelen bestemmes. 
 
Forsvarsbygg, 20.07: 
Slik vi forstår vedlagte kart ser det ut til at en av rømningsvegene (den lengst sør) har sitt innslag ved 
Storgata 40. Forsvarsbygg forvalter denne eiendommen på vegne av staten og vi er svært interessert 
i å bli holdt oppdatert på hvordan dette innslaget vil berøre vår eiendom. Vi håper derfor at vi kan få 
tilsendt, gjerne på min e- mail, et mer detaljert kart/skisse som viser hvordan dette tenkes anlagt.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 
 
Bioforsk, 20.07.11: 
Brevet var stilet til Jordforsk. Vil med dette få informere om at Jordforsk opphørte ved nyttår 2006. 
Fra januar 2006 ble Bioforsk opprettet og senteret Jord og Miljø på Ås er arvtaker på det faglige. Vi 
ber om at adresselister rettes opp: Bioforsk Jord og Miljø erstatter Jordforsk. 
Adresse: Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 
 
NVE, 19.07: 
Ingen merknader. 
 
Harstad Havn KF, 18.08.11: 
 
Harstad Havn KF viser til regulert havneområde i Seljestadfjæra, ved enden av Margrete Jørgensen 
vei, som er et viktig utviklingsområde for havnas tjenestetilbud. Harstad Havn KF har som mål å 
utvikle dette havneområdet. I tillegg til å betjene eksisterende nærliggende næringsaktører, vil den 
planlagte sentrumstunnel være et positivt bidrag for at havna kan betjene næringsaktiviteter nord og 
vest for sentrum uten å belaste sentrumsgatene med tungtrafikk.  
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 
 
 
Inger Anna Jakobsen og Frode Oen, Storgt 48: 
Protesterer mot at "lommene/utstikkerene" kommer like under huset vårt.  
Dersom det oppstår skade på hus/garasje som følge av tunnelbyggingen vil vi holde Svv økonomisk 
ansvarlig. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Søndre nødutgang vil ikke gå under eiendommen. Den er plassert lenger nord.  
Før arbeidene starter vil det bli laget tilstandsrapport for boliger i nærheten av tunnelen. 
 
 
Grottebadet, 25.08: 
Er redd for at rystelser og støy vil påvirke gjestenes sikkerhet og trivsel. Ønsker å diskutere 
avbøtende tiltak, f.eks.: 
 
- Utplassering av rystelsesmålere 
- Samarbeid vedrørende informasjon til publikum 
- Informasjon vedrørende sprengning og andre aktiviteter som kan påvirke vårt anlegg både mht. 

lyd og rystelser 
- Planlegging/tilrettelegging av tidspunkt for sprengning og lignende slik at disse påvirker våre 

aktiviteter i minst mulig grad 
- Grundige geologiske undersøkelser i forkant med bakgrunn i vår beliggenhet i forhold til planlagt 

trasé.  
-  Befaring av bygningsmasse Grottebadet i forkant av bygging 
- Andre tiltak som ansees som nødvendig for å ivareta nødvendig sikkerhet og trivsel for våre 

besøkende 
- Ved behov vurderes endringer i trasé dersom dette viser seg nødvendig 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Det vil bli tatt kontakt med Grottebadet i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. Det vil stilles 
strenge krav til hvordan sprengning skal foregå for å unngå skade på hus og anlegg. Befaring vil bli 
gjennomført og tilstandsrapport skal lages før arbeidene starter. 

 

 
Den Norske kirke, Nord-Hålogaland biskop, 5.10.11: 

 
Harstad kirke er listeført hos Riksantikvaren, og er som landets første arbeidskirke et viktig 
kulturhistorisk bygg i Harstad og i landsdelen. 
 
Statens vegvesen bes om å unngå etablering av rømningsvei for tunnelen i kirkens nærhet, og kirken 
ønsker å bli holdt orientert om den videre planleggingen. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Ut fra geologiske forhold samt krav til stigning og avstand mellom nødutgangene, er nordre 
nødutgang foreslått lagt til område nord for Harstad kirke – langs gjerdet til Barnely barnehage. 
Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig, og det skal lages landskapsplan for tilbakeføring 
av terreng og beplantning. 
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Den Norske kirke, Harstad kirkelige fellesråd, 27.09.11: 
 
Harstad kirkelige fellesråd drøftet saken på sitt møte den 20. september 2011, og fattet følgende 
vedtak: 
 

1. Kirkeparken omkring Harstad kirke er et av de få gjenværende grønne sentrumsnære 
områdene, og vi ønsker at det skal forbli slik. Fellesrådet er derfor negativt innstilt til 
eventuell nødutgang eller forurensende avluftingskanal i kirkeparken. 

2. Harstad kirke er en av Norges første arbeidskirker og ble tegnet av arkitekt Hovig og bygget i 
1958. Fellesrådet er opptatt av å bevare kirken, og er bekymret for negativ påvirkning av 
kirken under sprengningsarbeidet som vil pågå under tunnelarbeidet. Harstad kirkelige 
fellesråd ber derfor om at man i forkant fotodokumenterer kirkens tilstand, slik at eventuelle 
skader kan oppdages, stadfestes og tidfestes.  

3. Harstad kirkelige fellesråd ber om å bli holdt orientert som berørt part i den videre fremdrift i 
saken. 

 
Statens vegvesens kommentar: 
Ut fra geologiske forhold samt krav til stigning og avstand mellom nødutgangene, er nordre 
nødutgang foreslått lagt til område nord for Harstad kirke – langs gjerdet til Barnely barnehage. 
Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig, og det skal lages landskapsplan for tilbakeføring 
av terreng og beplantning. 
 
 
Innspill innkommet i februar 2013: 
 
Per Roald Amundsen og Wenche Trudvang Amundsen, seksjon 1 og Per Willy Amundsen, seksjon 2: 
Rømningstunnelen som er påtenkt å ende bak Forsvarsbygg på eiendom 58/48 passerer under vår 
eiendom 58/108 (Hans Egedesgt 33) og Forsvarsbygg sin eiendom 58/653. Som eier av 58/108 har vi 
en tinglyst kjøpsavtale med Forsvarsbygg om kjøp av en del av 58/653 når denne kan omreguleres og 
deles. Muligheten er der nå og jeg håper at en løsning på mine tinglyste behov kan inngå og løses i 
planprosessen.  
  
Den tinglyste avtalen gjelder skravert areal vist på vedlagte situasjonsplan, jf. avtalens pkt.11 
" kjøperen har rett til å kjøpe en del av gnr. 58 bnr. 653 i Harstad som ligger i forlengelsen av den 
solgte eiendom mot sør". 
  
Jeg ber derfor om at 58/653 omreguleres og deles i to reguleringsformål slik at "min del" kan fradeles 
og tinglyses på meg.  
  
For det formelle legger jeg til at Hans Egedesgt 33 er seksjonert og at vår sønn som eier seksjon 2 er 
orientert om saken. Jeg stiller gjerne i møte for å forklare vår sak nærmere, og kommer til å ta 
kontakt med Forsvarsbygg og Harstad kommune i sakens anledning. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Statens vegvesen vil ikke omregulere slik som det ønskes i innspillet. En slik omregulering må tas opp 
med Harstad kommune. 
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8.2 Oppsummering av innspill – reguleringsplan for rundkjøring Seljestad 

 
Harstad kommune: 
Hvis det er mulig bør planen inngå i planarbeidet for avlastningstunnel mellom Seljestad og Sama. 
Planen må koordineres med planarbeid for Sjøkanten senter.  
Kommunen har gjort en vurdering av at planarbeidet ikke vil utløse krav om konsekvensutredning. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Rundkjøring Seljestad er tatt inn i reguleringsplan for avlastningstunnel mellom Seljestad og Sama. I 
M. Jørgensens vei er reguleringsplanen samkjørt med plan for sjøkanten senter. 
 
Fylkesmannen i Troms: 
Fylkesmannen minner om kommunens myndighet ved bygging og graving i forurenset grunn. 
Fylkesmannen ber om at det utføres ROS-analyse for planområdet. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet. ROS-analyse er gjennomført. 
 
Ingeniør A. Hamstad AS: 
De viser til brev fra Statens vegvesen med vedlagt kart. Det går det frem av kartet at byggelinje går 
inn til hovedinngang på vårt kontorbygg i M. Jørgensens vei 8, og vil fjerne adkomstmulighet til 
bygget. Dette protesterer vi mot da det ødelegger adkomst og reduserer bruksverdien på bygget. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Adkomsten til bygget blir ikke berørt. 
 

9 Oppsummering og anbefaling 

Planforslaget legger grunnlaget for å kunne bygge ny tunnel og nye rundkjøringer på Sama og 
Seljestad, samt nytt system for gående og syklende. Videre prosjektering og utbygging vil måtte 
forholde seg til momenter i denne planens bestemmelser. Sluttresultatet vil bli en mer trafikksikker 
veg med bedre framkommelighet. Myke trafikanter vil få bedre forhold på Sama og på Seljestad, 
samt langs riksvegen. 
  
Det anbefales at Harstad kommunene vedtar reguleringsplanen slik at det juridiske i forhold til plan‐ 
og bygningsloven er på plass, og videre prosjektering, grunnerverv og utbygging kan finne sted. 
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10 Adresseliste inkludert grunneierliste 

 
Grunneiere Sama: 

Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 

1903-61/119 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/119 HÅLOGALAND FOTBALLKRETS Postboks 238 9483 HARSTAD 

1903-61/137 HALFPENNY PHILIP DAVID ÅSVEIEN 33 9405 HARSTAD 

1903-61/137 JOHNSEN ELLEN ÅSVEIEN 33 9405 HARSTAD 

1903-61/162 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/162 SKOLEGATEN BORETTSLAG A/L Postboks 95 9481 HARSTAD 

1903-61/165 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/165 KROKSTRAND KARINA JONAS LIES GATE 3 A 9405 HARSTAD 

1903-61/166 KRANE ARNOR EINRIDE LILANDVEIEN 181 8316 LAUPSTAD 

1903-61/168 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/168 KLEIVING ANITA NESHEIM JONAS LIES GATE 5 9405 HARSTAD 

1903-61/168 KLEIVING VEBJØRN JONAS LIES GATE 5 9405 HARSTAD 

1903-61/169 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/169 TRONDENES SANITETSFORENING (Adresse mangler) 
 1903-61/170 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/170 STOLTENBERG HELGE K FOGD HOLMBOES GATE 5 9405 HARSTAD 

1903-61/446 HEGRUM KAARE MIKAL AUDUN RAUDES GATE 1 9405 HARSTAD 

1903-61/540 RØRVOLL ANN-RITA MØKKELAND 9402 HARSTAD 

1903-61/90 BERGSTAD BIRGER AUDUN RAUDES GATE 3 9405 HARSTAD 

1903-61/90 DRAGVIK EIRIN AUDUN RAUDES GATE 3 9405 HARSTAD 

1903-61/91 AASHEIM LEIF LAURITZ AUDUN RAUDES GATE 4 9405 HARSTAD 

1903-62/113 OLSEN ODD ARNE SAMAGATA 30 9403 HARSTAD 

1903-62/127 VERNINGSEN BØRGE ANDRE SAMAGATA 39 9403 HARSTAD 

1903-62/157 ANDREASSEN ARNULF A GADE LABERGDALVEIEN 10 9470 GRATANGEN 

1903-62/16 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-62/178 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-62/18 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-62/22 NILSEN TRYGVE (Død) (Adresse mangler) 
 1903-62/222 ESSO NORGE AS Postboks 60 4064 STAVANGER 

1903-62/222 HARSTAD BENSIN OG SERVICE AS SAMAGATA 31 9403 HARSTAD 

1903-62/226 SCHJELDERUP TURID ISTAD (Død) (Adresse mangler) 
 1903-62/297 JOHNSEN JAKOB MAGNE HAGEBYVEIEN 3 9404 HARSTAD 

1903-62/297 JOHNSEN SIMPLICIA GENZOLA HAGEBYVEIEN 3 9404 HARSTAD 

1903-62/30 NILSEN NIKOLAI SAMAGATA 18 9404 HARSTAD 

1903-62/308 OLAUSSEN PETTER LØVSTIEN 3 9403 HARSTAD 

1903-62/325 PEDERSEN ARVID JOHAN SKOGVEIEN 4 A 9403 HARSTAD 

1903-62/34 NIKOLAISEN KIRSTI SAMAGATA 36 9403 HARSTAD 

1903-62/356 GABRIELSEN STIG POSTBOKS 932 9487 HARSTAD 

1903-62/371 VERNINGSEN BØRGE ANDRE SAMAGATA 39 9403 HARSTAD 

1903-62/375 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

1903-62/409 LYSHOEL ANNELIN VINKELSTIEN 1 9403 HARSTAD 

1903-62/452 ANDREASSEN ARNULF A GADE LABERGDALVEIEN 10 9470 GRATANGEN 
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1903-62/47 JOHNSEN EIENDOM AS Samagata 9403 HARSTAD 

1903-62/488 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-62/495 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-62/5 STUDENTSAMSKIPNADEN I HARSTAD Havnegata 9 9405 HARSTAD 

1903-62/510 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-62/53 LIAVIK ROGER Samagata 34 9403 HARSTAD 

1903-62/554 LIND JENS LINDEBERGÅSEN 3 B 1071 OSLO 

1903-62/554 LIND LARS ÅMOTSGUTUA 8 2022 GJERDRUM 

1903-62/554 LIND OLA NATTLANDSFJELLET 17 5098 BERGEN 

1903-62/554 LIND TORBJØRN MUSTAPARTA BERGRÅDVEIEN 6 B 0873 OSLO 

1903-62/567 
STEIEN TRINE OG ÅSTRØM FRANK 
TERJE Trondenesveien 1 9404 HARSTAD 

1903-62/6 JOHANSEN ELIN RØSSLYNGVEIEN 13 B 9414 HARSTAD 

1903-62/6 JOHANSEN MARIT SØRSTRUPEN 3 8072 BODØ 

1903-62/6 JOHANSEN WENCHE LILLIAN TRELLEVIKA 2 4400 FLEKKEFJORD 

1903-62/6 KARLSEN ELSA AUDUN RAUDES GATE 7 B 9405 HARSTAD 

1903-62/6 KRISTIANSEN HELGE EKEBERGGATA 26 3208 SANDEFJORD 

1903-62/6 KRISTIANSEN RICHARD 
 

6859 SLINDE 

1903-62/6 MARTHINSEN CAMILLA P HOVEDGADEN 62,1, 4270 HØNG, DANMARK 

1903-62/6 MATHIASSEN INGER DVERGFURUVEIEN 5 9414 HARSTAD 

1903-62/6 MATHIASSEN ROLF ANDREAS POSTBOKS 827 9488 HARSTAD 

1903-62/6 MATHIASSEN THOR HELLEBAKKEN 13 9407 HARSTAD 

1903-62/6 PEDERSEN KARIN SKOGVEIEN 4 A 9403 HARSTAD 

1903-62/6 SOGGE HARALD ØVSTETEGANE 5 6230 SYKKYLVEN 

1903-62/6 SOGGE JAN PETTER STRANDLAND 8484 RISØYHAMN 

1903-62/6 SOGGE RIITTA (Adresse mangler) 
 1903-62/65 SAMASENTERET AS Postboks 6500 Rodeløkka 0501 OSLO 

1903-62/9 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

1903-62/98 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

 
 
Grunneiere nødutganger: 

Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 

1903-58/48 FORSVARSBYGG Postboks 405  Sentrum 0103 OSLO 

1903-58/653 FORSVARSBYGG Postboks 405  Sentrum 0103 OSLO 

1903-58/29 58/29/0/1 
  1903-58/29 58/29/0/2 
  1903-

58/29/0/1 FREDRIKSEN SVEN-TORE D STORGATA 46 9406 HARSTAD 

1903-
58/29/0/2 KANSTAD TORJE HOGNE WITH STORGATA 46 9406 HARSTAD 

1903-61/512 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/207 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
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Grunneiere Seljestad: 

Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 

1903-58/205 FAGERLAND MONA PARKVEIEN 2 A 9406 HARSTAD 

1903-58/208 PEDERSEN SUZANN PARKVEIEN 4 9406 HARSTAD 

1903-58/208 PEDERSEN TOR MARTIN PARKVEIEN 4 9406 HARSTAD 

1903-58/213 KLAUSEN KLAUS JOHAN BORGGATA 16 9406 HARSTAD 

1903-58/246 VANN & VARME HOLDING AS Postboks 832 9488 HARSTAD 

1903-58/262 HANSEN YVONNE STORGATA 71 9406 HARSTAD 

1903-58/262 KARLSEN JONNY STORGATA 71 9406 HARSTAD 

1903-58/285 ØVERLAND JAN NORODD NILSHEIMVEIEN 19 9407 HARSTAD 

1903-58/296 NILSEN MIKAL INGE LANDSÅSVEIEN 39 9407 HARSTAD 

1903-58/296 OLSEN ELISABETH JOHANNA BJØRKVEIEN 34 8517 NARVIK 

1903-58/341 GABRIELSEN BODIL EVELYN SKOLEVEIEN 17 9407 HARSTAD 

1903-58/341 NILSEN INGA MARIE SKOLEVEIEN 17 9407 HARSTAD 

1903-58/341 NILSEN MIKAL INGE LANDSÅSVEIEN 39 9407 HARSTAD 

1903-58/341 OLSEN ELISABETH JOHANNA BJØRKVEIEN 34 8517 NARVIK 

1903-58/378 
MARGRETHE JØRGENSENS VEI 
3 AS Margrethe Jørgensens vei 3 9406 HARSTAD 

1903-58/397 KARLSEN MARIUS SARA HAUGES VEI 4 9406 HARSTAD 

1903-58/4 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/400 KUKO JASMIN SARA HAUGES VEI 6 9406 HARSTAD 

1903-58/400 KUKO ZARIFA SARA HAUGES VEI 6 9406 HARSTAD 

1903-58/443 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/478 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/478 
MARGRETHE JØRGENSENS VEI 
3 AS Margrethe Jørgensens vei 3 9406 HARSTAD 

1903-58/479 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/483 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/484 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/484 NORSK STÅL AS Postboks 123 1378 NESBRU 

1903-58/485 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/492 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/500 OLSEN JAN ERIK GATE 10 3 9406 HARSTAD 

1903-58/510 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/511 HAMSTAD A INGENIØR AS Øvre Flatåsv 4 D 7079 FLATÅSEN 

1903-58/714 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

1903-58/715 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

1903-58/716 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

1903-58/717 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
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Grunneiere hensynssone tunnel: 

Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 

1903-57/1 OPPLYSNINGSVESENETS FOND Postboks 535  Sentrum 0105 OSLO 

1903-57/1005 LUDVIKSEN OSVALD LAURITS GULLHAUGGATA 3 9406 HARSTAD 

1903-57/1147 FOSSLAND JOHN TORE ST OLAVS GATE 69 9406 HARSTAD 

1903-57/1147 FOSSLAND TRINE LISE W ST OLAVS GATE 69 9406 HARSTAD 

1903-57/1191 HOKLAND VIGDIS KARLSEN HANS EGEDES GATE 38 9406 HARSTAD 

1903-57/1198 GALSCHIØDT PER ØRNULF B (Død) (Adresse mangler)   

1903-57/1407 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-57/16 KORSMO KJELL GULLHAUGGATA 2 9406 HARSTAD 

1903-57/17 GALSCHIØDT ELLEN WELDE NYSTREDET 2 B 1772 HALDEN 

1903-57/17 GALSCHIØDT OLE MORTEN SOLGRYVEIEN 14 C 9404 HARSTAD 

1903-57/170 BJØRGUM LARS GULLHAUGGATA 12 9406 HARSTAD 

1903-57/170 EIKANGER GRY GULLHAUGGATA 12 9406 HARSTAD 

1903-57/18 
ANDERSEN INGEBRIGT PEDER 
DØDSBO 

V/ JENSINE ØLLEGÅRD 
ANDERSEN, GULLHAUGGATA 
19 9406 HARSTAD 

1903-57/191 VILLASSEN KRISTIAN F GULLHAUGGATA 15 9406 HARSTAD 

1903-57/197 KORNELIUSSEN GUNN FRIDA GULLHAUGGATA 14 9406 HARSTAD 

1903-57/197 OLAFSEN SVEIN GULLHAUGGATA 14 9406 HARSTAD 

1903-57/248 OPSAHL HELGE JOHNNY SMITH SUNDES VEI 2 9406 HARSTAD 

1903-57/248 OPSAHL RENATHE NIKOLAISEN SMITH SUNDES VEI 2 9406 HARSTAD 

1903-57/357 RASMUSSEN EVY ANN GULLHAUGGATA 8 9406 HARSTAD 

1903-57/357 SIMONSEN GEIR GULLHAUGGATA 8 9406 HARSTAD 

1903-57/452 LARSEN VIGGO HANS EGEDES GATE 44 9406 HARSTAD 

1903-57/452 PERANDER MONA HANS EGEDES GATE 44 9406 HARSTAD 

1903-57/453 OPSAHL HELGE JOHNNY SMITH SUNDES VEI 2 9406 HARSTAD 

1903-57/453 OPSAHL RENATHE NIKOLAISEN SMITH SUNDES VEI 2 9406 HARSTAD 

1903-57/47 NILSEN GERDA KIRSTINE GULLHAUGEN ALLE 5 9406 HARSTAD 

1903-57/488 OPSAHL HELGE JOHNNY SMITH SUNDES VEI 2 9406 HARSTAD 

1903-57/488 OPSAHL RENATHE NIKOLAISEN SMITH SUNDES VEI 2 9406 HARSTAD 

1903-57/489 HOLM BIRGIT KRISTINE AAS GULLHAUGEN ALLE 13 9406 HARSTAD 

1903-57/489 HOLM NORMANN GULLHAUGEN ALLE 13 9406 HARSTAD 

1903-57/49 ANDREASSEN GUNNHILD WULFF HANS EGEDES GATE 52 9406 HARSTAD 

1903-57/49 NILSEN TOMMY HANS EGEDES GATE 52 9406 HARSTAD 

1903-57/50 SELLÆG EDNA MARIE 
ADV. STEINAR FAGERHOLT, PB 
866 9488 HARSTAD 

1903-57/523 VILLASSEN TEIJA GULLHAUGGATA 17 9406 HARSTAD 

1903-57/59 HELMERSEN KJELL ARTHUR GULLHAUGEN ALLE 3 9406 HARSTAD 

1903-57/59 NIELSEN LISA KRISTIN GULLHAUGEN ALLE 3 9406 HARSTAD 

1903-57/599 WILLADSEN OLE (Adresse mangler)   

1903-57/65 JOHNSEN WENCHE MARGARETH HANS EGEDES GATE 46 9406 HARSTAD 

1903-57/68 ALM HÅKON HANS EGEDES GATE 48 9406 HARSTAD 

1903-57/68 ALM WENCHE PEDERSEN HANS EGEDES GATE 48 9406 HARSTAD 

1903-57/682 ANDERSEN VERONIKA GULLHAUGGATA 19 9406 HARSTAD 

1903-57/72 JØRGENSEN MARIE HELENE GULLHAUGEN ALLE 6 9406 HARSTAD 

1903-57/72 NYRE AUDUN NERGÅRD GULLHAUGEN ALLE 6 9406 HARSTAD 
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1903-57/793 PERANDER BENTE MARGARET HANS EGEDES GATE 40 D 9406 HARSTAD 

1903-57/795 KARLSEN INGRID KAROLINE HANS EGEDES GATE 40 A 9406 HARSTAD 

1903-57/795 KARLSEN KRISTIN ELISABETH HANS EGEDES GATE 40 A 9406 HARSTAD 

1903-57/795 KARLSEN MARIA ALEXANDRA HANS EGEDES GATE 40 A 9406 HARSTAD 

1903-57/795 KARLSEN OLA AASMUND HANS EGEDES GATE 40 A 9406 HARSTAD 

1903-57/870 OLSEN KRISTIN AA ST OLAVS GATE 65 9406 HARSTAD 

1903-57/870 OLSEN OLE KRISTIAN ST OLAVS GATE 65 9406 HARSTAD 

1903-57/870 OPPLYSNINGSVESENETS FOND Postboks 535  Sentrum 0105 OSLO 

1903-57/873 KIRKHAUG TOM ARNE 6. DIVISJONS GATE 5 B 9406 HARSTAD 

1903-57/873 VASBOTTEN WENCHE ÅGOT 6. DIVISJONS GATE 5 B 9406 HARSTAD 

1903-
57/909/0/1 KARLSEN GUNN-AINA ST OLAVS GATE 67 A 9406 HARSTAD 

1903-
57/909/0/2 HOVRUD ELIN TORBJØRG LEILIGHET 438, FREDLYVEIEN 4 9411 HARSTAD 

1903-
57/909/0/3 JAKOBSEN ØYSTEIN JOHAN ST OLAVS GATE 67 C 9406 HARSTAD 

1903-
57/909/0/4 KRISTOFFERSEN HILDUR ELIS ST OLAVS GATE 67 D 9406 HARSTAD 

1903-57/93 KORSMO KJELL GULLHAUGGATA 2 9406 HARSTAD 

1903-57/96 KORSMO KJELL GULLHAUGGATA 2 9406 HARSTAD 

1903-57/98 MATHISEN NINA ELISABETH GULLHAUGEN ALLE 2 9406 HARSTAD 

1903-58/101 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/106 ERLANDSEN LENA MERETE HANS EGEDES GATE 49 9406 HARSTAD 

1903-
58/108/0/1 AMUNDSEN PER ROALD HANS EGEDES GATE 33 9406 HARSTAD 

1903-
58/108/0/1 AMUNDSEN WENCHE BERIT T HANS EGEDES GATE 33 9406 HARSTAD 

1903-
58/108/0/2 AMUNDSEN PER-W TRUDVANG HANS EGEDES GATE 33 9406 HARSTAD 

1903-58/111 NYDAL EIVIND STORGATA 58 9406 HARSTAD 

1903-58/122 SANDBERG WENCHE ALFONS JOHANSENS VEI 3 9406 HARSTAD 

1903-58/123 EDVARDSEN LENNART K STORGATA 60 9406 HARSTAD 

1903-58/177 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/246 VANN & VARME HOLDING AS Postboks 832 9488 HARSTAD 

1903-58/254 GIDEONSEN ANNE-GRETA H HANS EGEDES GATE 47 9406 HARSTAD 

1903-58/29/0/1 FREDRIKSEN SVEN-TORE D STORGATA 46 9406 HARSTAD 

1903-58/29/0/2 KANSTAD TORJE HOGNE WITH STORGATA 46 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/1 
HARSTAD AGGREGATSERVICE 
EIENDOM AS Postboks 3022 9498 HARSTAD 

1903-
58/32/0/10 HOKLAND ANNE MARIE ALFONS JOHANSENS VEI 23 9406 HARSTAD 

1903-
58/32/0/11 SØRENSEN PER BREDAL ALFONS JOHANSENS VEI 25 9406 HARSTAD 

1903-
58/32/0/12 KNUTSEN KARL ALFONS JOHANSENS VEI 27 9406 HARSTAD 

1903-
58/32/0/12 KNUTSEN MAY V BERTHUNG ALFONS JOHANSENS VEI 27 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/2 OLSEN EVELYN ALFONS JOHANSENS VEI 7 9406 HARSTAD 
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1903-58/32/0/3 BERGVOLL ALBERT GUNERIUS ALFONS JOHANSENS VEI 9 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/4 CHRISTIANSEN LAILA ALFONS JOHANSENS VEI 11 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/5 STIGEN JORID PETRA ALFONS JOHANSENS VEI 13 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/6 LARSEN GERD HENRIKKE S ALFONS JOHANSENS VEI 15 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/7 STRAND TERJE ASMUND ALFONS JOHANSENS VEI 17 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/8 HANSEN HENRIK HANS MARTIN ALFONS JOHANSENS VEI 19 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/8 HANSEN MAREN PAULINE E ALFONS JOHANSENS VEI 19 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/9 MYKLEBOST NILS ARNT ALFONS JOHANSENS VEI 21 9406 HARSTAD 

1903-58/32/0/9 MYKLEBOST RANDI IVARNA ALFONS JOHANSENS VEI 21 9406 HARSTAD 

1903-58/376 DIDRIKSEN GUNNAR NIBE HANS EGEDES GATE 51 9406 HARSTAD 

1903-58/404 SANDBERG WENCHE ALFONS JOHANSENS VEI 3 9406 HARSTAD 

1903-58/443 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/444 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/467 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/470 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/470 HORNE TOMMY EVEN STORGATA 69 9406 HARSTAD 

1903-58/48 FORSVARSBYGG Postboks 405  Sentrum 0103 OSLO 

1903-58/56 YTTERSTAD TERJE ALFONS JOHANSENS VEI 1 9406 HARSTAD 

1903-58/63 EIDBERG OLA BALTZER KLUBBHOLMEN 7 9409 HARSTAD 

1903-58/653 FORSVARSBYGG Postboks 405  Sentrum 0103 OSLO 

1903-59/1 KAARBØGÅRDEN AS St Olavs gate 56 9405 HARSTAD 

1903-59/194 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/195 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/196 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/197 BALSWICK TROND EINEBERGGATA 20 9405 HARSTAD 

1903-59/198 KAARBØJORDET BORETTSLAG Postboks 95 9481 HARSTAD 

1903-59/200 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/201 HØVDE BERIT KNATTERUD ST OLAVS GATE 56 9405 HARSTAD 

1903-59/201 HØVDE KJETIL ST OLAVS GATE 56 9405 HARSTAD 

1903-59/203 JOHNSEN LEIV ST OLAVS GATE 56 B 9405 HARSTAD 

1903-59/205 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/205 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-
NORGE HF Postboks 100 9038 TROMSØ 

1903-59/206 H/TR F SYKEHEIM BORETT AL (Adresse mangler)   

1903-59/206 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/206 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-
NORGE HF Postboks 100 9038 TROMSØ 

1903-59/207 H/TR F SYKEHEIM BORETT AL (Adresse mangler)   

1903-59/207 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/207 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-
NORGE HF Postboks 100 9038 TROMSØ 

1903-59/208 H/TR F SYKEHEIM BORETT AL (Adresse mangler)   

1903-59/208 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-59/208 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-
NORGE HF Postboks 100 9038 TROMSØ 

1903-59/209 H/TR F SYKEHEIM BORETT AL (Adresse mangler)   

1903-59/209 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
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1903-59/209 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-
NORGE HF Postboks 100 9038 TROMSØ 

1903-59/21 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-
NORGE HF Postboks 100 9038 TROMSØ 

1903-60/1 BÅRDSLETT HALDIS TORFINNS GATE 4 9405 HARSTAD 

1903-60/1 HAUGRUD-JENSEN THOR D BRURUDBAKKA 3 2864 FALL 

1903-60/1 HENRIKSEN BERGLIOT S (Død) (Adresse mangler)   

1903-60/1 HENRIKSEN EINAR HALVDAN AUDUN RAUDES GATE 41 9405 HARSTAD 

1903-60/1 HENRIKSEN LEONHARDT N (Død) (Adresse mangler)   

1903-60/1 HENRIKSEN SVEIN ERIK 

640 EASTCOAST ROAD, C/O 
MAHIA STORE, MAHIA, NEW 
ZEALAND   

1903-60/1 JENSEN KARIN SVALEVEIEN 38 9403 HARSTAD 

1903-60/1 JENSEN ROLF RUGSTIEN 3 1479 KURLAND 

1903-60/1 PEDERSEN BERIT NISSETUNET 5 1476 RASTA 

1903-60/1 TETLIE AASE VIKABAKKEN 11 8310 KABELVÅG 

1903-60/100 
RØNNINGJORDET BORETTSLAG 
A/L Postboks 95 9489 HARSTAD 

1903-60/105 EINEBERGGATA 8 A/S (Adresse mangler)   

1903-60/106 HANSEN SVERRE OLA EINEBERGGATA 10 9405 HARSTAD 

1903-60/107 DANIELSEN ANDREAS SMØRBLOMSTVEGEN 20 9102 KVALØYSLETTA 

1903-60/108 HALL KETIL EINEBERGGATA 14 9405 HARSTAD 

1903-60/110 ARSTEIN INGER JOHANNE EINEBERGGATA 18 9405 HARSTAD 

1903-60/110 ARSTEIN OLE JOHAN EINEBERGGATA 18 9405 HARSTAD 

1903-60/114 RASMUS NILS ARNE POSTBOKS 522 9485 HARSTAD 

1903-60/12 GJÆRUM OLE THOMAS AUDUN RAUDES GATE 36 9405 HARSTAD 

1903-60/12 GJÆRUM RIKKE GÜRGENS AUDUN RAUDES GATE 36 9405 HARSTAD 

1903-60/14 ERIKSEN SVEIN ERIK TORFINNS GATE 1 9405 HARSTAD 

1903-60/17 HØIÅS-ALLEN ANITA GENERAL FLEISCHERS G 38 9405 HARSTAD 

1903-60/17 HØIÅS-ALLEN TIMOTHY C GENERAL FLEISCHERS G 38 9405 HARSTAD 

1903-60/3 ANDERSSON RANVEIG JOHANNE LANDSTADS GATE 28 3210 SANDEFJORD 

1903-60/3 BUE KARI OWREN HAMREHEIA 84 
4631 KRISTIANSAND 
S 

1903-60/3 THORBERGSEN ESKILD RAVN (Død) (Adresse mangler)   

1903-60/3 VOGTH-ERIKSEN ELSA OWREN POSTBOKS 91 1312 SLEPENDEN 

1903-60/30 BERG BERGITTE GENERAL FLEISCHERS G 40 9405 HARSTAD 

1903-60/30 MARKUSSEN HARALD ANDREAS GENERAL FLEISCHERS G 40 9405 HARSTAD 

1903-60/306 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-60/31 AANDAHL KARI GENERAL FLEISCHERS G 34 9405 HARSTAD 

1903-60/31 CLAUSSEN KJELL JØRGEN GENERAL FLEISCHERS G 34 9405 HARSTAD 

1903-60/33/0/1 BERGLAND JANNE OLAUG GENERAL FLEISCHERS G 32 B 9405 HARSTAD 

1903-60/33/0/2 KARLSEN EINAR GENERAL FLEISCHERS G 32 A 9405 HARSTAD 

1903-60/33/0/2 OTTESEN AILEEN GENERAL FLEISCHERS G 32 A 9405 HARSTAD 

1903-60/343 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-60/347 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-60/347 RØD O. (Adresse mangler)   

1903-60/347 RØNNING HAAKON MEIER (Død) (Adresse mangler)   
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1903-60/36 HØIÅS-ALLEN ANITA GENERAL FLEISCHERS G 38 9405 HARSTAD 

1903-60/36 HØIÅS-ALLEN TIMOTHY C GENERAL FLEISCHERS G 38 9405 HARSTAD 

1903-60/37 GRAADAHL KNUT AUDUN RAUDES GATE 30 9405 HARSTAD 

1903-60/370 ARSTEIN SNEFRID SØSTERSTIEN 2 A 9406 HARSTAD 

1903-60/38 NORMANN HANS BJØRNAR DVERGFURUVEIEN 7 C 9414 HARSTAD 

1903-60/40 BRATLAND ANDREAS T TROLLVASSBAKKEN 4 9405 HARSTAD 

1903-60/40 BRATLAND CHRISTIN H TEIGE TROLLVASSBAKKEN 4 9405 HARSTAD 

1903-60/401 HALL INGER-LISE RØNNING AUDUN RAUDES GATE 57 9405 HARSTAD 

1903-60/401 HALL ROLF AUDUN RAUDES GATE 57 9405 HARSTAD 

1903-
60/403/0/1 ENEBERG HILDE SØSTERSTIEN 2 C 9406 HARSTAD 

1903-
60/403/0/1 JACOBSEN LEIF-JARL SØSTERSTIEN 2 C 9406 HARSTAD 

1903-
60/403/0/2 MADSEN MONA SØSTERSTIEN 2 D 9406 HARSTAD 

1903-
60/403/0/3 KRISTOFFERSEN JAN ERIK SØSTERSTIEN 2 E 9406 HARSTAD 

1903-
60/403/0/3 LANGSETH KRISTIN SØSTERSTIEN 2 E 9406 HARSTAD 

1903-
60/403/0/4 STRAND PER INGE SØSTERSTIEN 2 F 9406 HARSTAD 

1903-60/41 STORDAHL SVEIN GENERAL FLEISCHERS G 28 9405 HARSTAD 

1903-60/42 ANDREASSSEN MARTIN ARNE GENERAL FLEISCHERS G 15 9405 HARSTAD 

1903-60/43 GJERTSEN JORID M P A dødsbo 
V/ADV SIMON KAARBØ, 
POSTBOKS 603 9486 HARSTAD 

1903-60/44 BERG BERGITTE GENERAL FLEISCHERS G 40 9405 HARSTAD 

1903-60/44 MARKUSSEN HARALD ANDREAS GENERAL FLEISCHERS G 40 9405 HARSTAD 

1903-60/45 IGELAND VERA JERVVEGEN 69 9017 TROMSØ 

1903-60/47 KJEIPSTAD METTE RYDNINGEN GENERAL FLEISCHERS G 33 9405 HARSTAD 

1903-60/47 KJEIPSTAD STEIN-RONNY GENERAL FLEISCHERS G 33 9405 HARSTAD 

1903-60/48 ALBRIGTSEN ARILD TROLLVASSBAKKEN 6 9405 HARSTAD 

1903-60/48 BERTHEUSSEN RAGNHILD TROLLVASSBAKKEN 6 9405 HARSTAD 

1903-60/49 MATHISEN LARS TROLLVASSBAKKEN 3 9405 HARSTAD 

1903-60/50 SKODJE ENDRÉ AUDUN RAUDES GATE 31 9405 HARSTAD 

1903-60/51 CORNELIUSSEN HEGE RIIS TROLLVASSBAKKEN 1 9405 HARSTAD 

1903-60/51 MOE ROBIN TROLLVASSBAKKEN 1 9405 HARSTAD 

1903-60/52 CORNELIUSSEN HEGE RIIS TROLLVASSBAKKEN 1 9405 HARSTAD 

1903-60/52 MOE ROBIN TROLLVASSBAKKEN 1 9405 HARSTAD 

1903-60/54 MATHISEN LARS TROLLVASSBAKKEN 3 9405 HARSTAD 

1903-60/55 GRAADAHL ALF LUND (Død) (Adresse mangler)   

1903-60/56 HANSEN ODD MAGNUS TROLLVASSBAKKEN 2 9405 HARSTAD 

1903-60/60 NEVERDAL SISSEL TROLLVASSBAKKEN 5 9405 HARSTAD 

1903-60/65 RØKENES ÅSE KARINE AUDUN RAUDES GATE 34 9405 HARSTAD 

1903-60/68 ASVALD BEATHE MONICA GENERAL FLEISCHERS G 42 9405 HARSTAD 

1903-60/68 ASVALD TOR KRISTIAN GENERAL FLEISCHERS G 42 9405 HARSTAD 

1903-60/70 LORENTZEN NELLY MARIE (Død) (Adresse mangler)   

1903-60/76 KANEBOG FRANK GENERAL FLEISCHERS G 31 9405 HARSTAD 
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1903-60/83 HAGEBAKKEN ELISABETH K S AUDUN RAUDES GATE 29 9405 HARSTAD 

1903-60/83 HAGEBAKKEN TROND AUDUN RAUDES GATE 29 9405 HARSTAD 

1903-60/84 HANSEN PER HARTLØF (Adresse mangler)   

1903-60/87 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-
NORGE HF Postboks 100 9038 TROMSØ 

1903-60/91 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/100 GJESDAL ALF TORE JØRNS GATE 38 A 9405 HARSTAD 

1903-61/100 MYRVANG-GJESDAL KRISTINA JØRNS GATE 38 A 9405 HARSTAD 

1903-61/102 STENERSEN RANDI M JØRNS GATE 39 9405 HARSTAD 

1903-61/108 NORDTØMME CATO RINGGATA 1 9405 HARSTAD 

1903-61/109 KRISTIANSEN STIAN RINGGATA 2 9405 HARSTAD 

1903-61/111 HANSEN CHARLOTTE RINGGATA 4 9405 HARSTAD 

1903-61/112 HANSEN ARILD RINGGATA 6 9405 HARSTAD 

1903-61/112 THRANE KINE RINGGATA 6 9405 HARSTAD 

1903-61/113 SALIMI PARVIZ ROLLNESVEIEN 13 9406 HARSTAD 

1903-61/115 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/124 BORNØ STEIN ÅSVEIEN 11 9405 HARSTAD 

1903-61/124 STORNES GREGUS JOHAN POSTBOKS 602 9486 HARSTAD 

1903-61/124 STORNES MONA GREGUSDOTTER ÅSVEIEN 11 9405 HARSTAD 

1903-61/125 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/126 KRISTIANSEN PER GEORG ÅSVEIEN 15 9405 HARSTAD 

1903-61/126 SORTVIK INGEBORG CECILIE ÅSVEIEN 15 9405 HARSTAD 

1903-61/19 GROTH STEIN HENRIK GENERAL FLEISCHERS G 24 9405 HARSTAD 

1903-61/20 JOHANSEN GRY ODDVEIG AUDUN RAUDES GATE 26 9405 HARSTAD 

1903-61/20 JOHANSEN ROLF EDVARD AUDUN RAUDES GATE 26 9405 HARSTAD 

1903-61/207 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/24 EILERTSEN BERIT AUDUN RAUDES GATE 23 B 9405 HARSTAD 

1903-61/24 EILERTSEN ÅGE BERNHARD AUDUN RAUDES GATE 23 B 9405 HARSTAD 

1903-61/25 JOHNSEN JOHN MAGNE POSTBOKS 809 
9171 
LONGYEARBYEN 

1903-61/26 EILERTSEN ÅGE BERNHARD AUDUN RAUDES GATE 23 B 9405 HARSTAD 

1903-61/27 SAGEN TOM AUDUN RAUDES GATE 21 9405 HARSTAD 

1903-61/27 SAGEN VANJA AUDUN RAUDES GATE 21 9405 HARSTAD 

1903-61/29 SANDNESS HEIDI GENERAL FLEISCHERS G 11 9405 HARSTAD 

1903-61/29 SANDNESS OLA GENERAL FLEISCHERS G 11 9405 HARSTAD 

1903-61/3 RØKENES GUNNAR RØSSLYNGVEIEN 12 9414 HARSTAD 

1903-61/32 GROTH STEIN HENRIK GENERAL FLEISCHERS G 24 9405 HARSTAD 

1903-61/35 HOLTE ANITA KATRINE AUDUN RAUDES GATE 19 9405 HARSTAD 

1903-61/35 KRISTIANSEN JAN ÅGE MOENG AUDUN RAUDES GATE 19 9405 HARSTAD 

1903-61/36 JENSEN DAG OWE AUDUN RAUDES GATE 15 A 9405 HARSTAD 

1903-61/36 KNARDAHL KARI AUDUN RAUDES GATE 15 A 9405 HARSTAD 

1903-61/39 HILDRUM ARILD HELMER (Død) (Adresse mangler)   

1903-61/4 ABILDGAARD ANDREAS ØSTERÅSEN 49 1361 ØSTERÅS 

1903-61/4 ABILDGAARD MONICA ØVRE SMESTADVEI 25 B 0378 OSLO 

1903-61/4 GRAN GRETA URI BRUNLANESVEIEN 224 3267 LARVIK 

1903-61/4 LARSEN URI MARTHA SOFIE SMIDSRØDVEIEN 198 3140 NØTTERØY 

1903-61/40 ERIKSEN RAKEL AUDUN RAUDES GATE 27 9405 HARSTAD 
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1903-61/446 HEGRUM KAARE MIKAL AUDUN RAUDES GATE 1 9405 HARSTAD 

1903-61/512 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-61/54 UTBY JAN AUDUN RAUDES GATE 9 9405 HARSTAD 

1903-61/54 UTBY MAY-LISS SIVERTSEN AUDUN RAUDES GATE 9 9405 HARSTAD 

1903-61/55 IVERSEN ROLF ARNE AUDUN RAUDES GATE 10 9405 HARSTAD 

1903-61/55 IVERSEN THERESE BENEDIKTE AUDUN RAUDES GATE 10 9405 HARSTAD 

1903-61/56 NORMANN TRINE INGFRID AUDUN RAUDES GATE 11 9405 HARSTAD 

1903-61/57 SOLHAUG HÅVARD AUDUN RAUDES GATE 11 A 9405 HARSTAD 

1903-61/58 MORTENSEN TROND IVAR AUDUN RAUDES GATE 12 9405 HARSTAD 

1903-61/58 SKAUFELDT VIBEKE INGELØV NOVKOLLEN 11 9407 HARSTAD 

1903-61/59 SØVIK ROBERT AUDUN RAUDES GATE 13 9405 HARSTAD 

1903-61/60 HOLTE RICHARD A HELGESEN AUDUN RAUDES GATE 13 A 9405 HARSTAD 

1903-61/60 MESSINGER ANETT AUDUN RAUDES GATE 13 A 9405 HARSTAD 

1903-61/61 HOLTE RICHARD A HELGESEN AUDUN RAUDES GATE 13 A 9405 HARSTAD 

1903-61/61 MESSINGER ANETT AUDUN RAUDES GATE 13 A 9405 HARSTAD 

1903-61/62 ANDREASSEN KRISTIAN HOYER AUDUN RAUDES GATE 14 9405 HARSTAD 

1903-61/62 PEDERSEN SHALINI M HOYER AUDUN RAUDES GATE 14 9405 HARSTAD 

1903-61/63 ROGDE SIGRID AUDUN RAUDES GATE 15 9405 HARSTAD 

1903-61/64 PETTERSEN ARVID MATHIAS AUDUN RAUDES GATE 16 9405 HARSTAD 

1903-61/65 LYSÅ MAGNUS KRISTIAN AUDUN RAUDES GATE 17 9405 HARSTAD 

1903-61/66 FAGERHEIM VIDAR ODDGEIR AUDUN RAUDES GATE 18 9405 HARSTAD 

1903-61/67 HOLTE ANITA KATRINE AUDUN RAUDES GATE 19 9405 HARSTAD 

1903-61/67 KRISTIANSEN JAN ÅGE MOENG AUDUN RAUDES GATE 19 9405 HARSTAD 

1903-61/68 SIVILINGENIØR VANG AS Myrveien 5C 9407 HARSTAD 

1903-61/72 PEDERSEN BJØRNAR ARNT O GENERAL FLEISCHERS G 2 9405 HARSTAD 

1903-61/74 BALTESKARD TURID TEPSEL GENERAL FLEISCHERS G 4 9405 HARSTAD 

1903-61/74 BANGSTAD STURLA GENERAL FLEISCHERS G 4 9405 HARSTAD 

1903-61/77 FINNESEN LEIF BERTIL GENERAL FLEISCHERS G 6 B 9405 HARSTAD 

1903-61/78 EILERTSEN EILERT JOHAN GENERAL FLEISCHERS G 7 9405 HARSTAD 

1903-61/78 EILERTSEN KARIN GENERAL FLEISCHERS G 7 9405 HARSTAD 

1903-61/8 SCHJELDERUP RØNNAUG K H AUDUN RAUDES GATE 28 9405 HARSTAD 

1903-61/81 LIND AGNETHE EMILIE GENERAL FLEISCHERS G 9 9405 HARSTAD 

1903-61/89 EILERTSEN RANDI ALISE AUDUN RAUDES GATE 2 9405 HARSTAD 

1903-61/9 EDVARDSEN LAILA TIURVEIEN 7 8516 NARVIK 

1903-61/9 ØVERKIL MARIT CHARLSEN GRANITTVEGEN 18 7509 STJØRDAL 

1903-61/98 SVISTOUNOVA GALINA SILDREVEIEN 5 9414 HARSTAD 

1903-62/491 KILDAL HÅVARD AUDUN RAUDES GATE 8 9405 HARSTAD 

1903-62/491 KILDAL MERETHE AUDUN RAUDES GATE 8 9405 HARSTAD 

1903-62/9 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
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Myndighet e-post/adresse 

Troms fylkeskommune, regional utviklingsetat og 
kulturetaten (Postboks 6600, 9296 Tromsø)  

postmottak@tromsfylke.no 

Fylkesmannen i Troms, (PB 6105, 9291 Tromsø) postmottak@fmtr.no 

Statens vegvesen avdeling Midtre Hålogaland firmapost-nord@vegvesen.no 

Sametinget, Samisk kulturminneråd samediggi@samediggi.no 

Forsvarsbygg avd. Harstad Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 
post@forsvarsbygg.no 

Forsvarsbygg Pb. 309, 9483 Harstad 

Statskog, Troms (9220 Moen) post@statskog.no 

Sivilforsvaret, Troms troms.sfd@dsb.no 

Reindriftsforvaltningen i Troms troms@reindrift.no 

Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt v/ Odd Vemund 
Henriksen 

Dukanveien 8, 9436 Kongsvik 

Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt mh.sfd@dsb.no 

Harstad sykehus, utrykningstjenesten 9480 Harstad 

Klima- og forureiningsdirektoratet postmottak@klif.no 

NVE Region Nord rn@nve.no 

Statnett SF firmapost@statnett.no 

Midtre Hålogaland politidistrikt post.mhpd@politiet.no 

Den Norske kirke, Nord-Hålogaland biskop Pb. 790, 9258 Tromsø 

Den Norske kirke, Harstad kirkelige fellesråd Pb. 863, 9488 Harstad 

Andre  

Hålogaland Kraft hlk@hlk.no 

Telenor AS, Servicesenter for nettbygging sfn@telenor.com 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon info@ffo.no 

Boreal, Harstad buss nils-arne.nilsen@boreal.no 

Harstad taxi Klubbveien 9, 9406 Harstad 

Forum for Natur og Friluftsliv i Troms,  troms@fnf-nett.no 

Naturvernforbundet I Troms tromso.naturvern@gmail.com 

Trondarnes distriktsmuseum Trondenesveien 122, 9404 Harstad 

Harstad turlag post@harstad-turlag.no 

Sør-Troms museum espen@stmu.no 

Hagebyen vel v/ Geir Bornø Trondenesveien 51, 9404 Harstad 

Harstadregionens Næringsforening Havnegata 4, 9004 Harstad 

Harstad barneskole v/ Vidar Larsen St. Olavs gate 9, 9405 Harstad  

Hagebyveien ungdomsskole v/ Magne Johansen Trondenesveien 75, 9404 Harstad 

Grottebadet As Pb. 472, 9485 Harstad 

Kommune  

Harstad kommune, areal- og byggesakstjenester postmottak@harstad.kommune.no 

Harstad kommune, drifts- og utbyggingstjenester postmottak@harstad.kommune.no 

Harstad kommune, bygg- og eiendomstjenester postmottak@harstad.kommune.no 

Harstad kommune, Helsehuset postmottak@harstad.kommune.no 

Harstad kommune, rådmannen postmottak@harstad.kommune.no 

Harstad kommune, økonomi og utviklingstjenester postmottak@harstad.kommune.no 

Harstad kommune, Harstad Havn KS Pb.193, 9482 Harstad 

Harstad kommune, Barnerepresentant Elin 
Storsletten 

postmottak@harstad.kommune.no 

mailto:postmottak@tromsfylke.no
mailto:postmottak@fmtr.no
mailto:post.mhpd@politiet
mailto:nils-arne.nilsen@boreal
mailto:tromso.naturvern@gmail
mailto:post@harstad-turlag.no
mailto:espen@stmu.no
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Harstad kommune, Barnerepresentant Solveig 
Rostøl Bakken 

postmottak@harstad.kommune.no 

Harstad kommune, brann- og redningstjenesten Autoveien 3, 9408 Harstad 

  
 
 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR  

RV. 83 TUNNEL OG RUNDKJØRING ER SELJESTAD – SAMA, 

PLAN-ID 565 

 
 
Plandato:  Revidert:  Vedtatt: 

20.12.2013      05.02.14  

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

I 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

§ 1 Generelt 
Reguleringsplanen består av reguleringsplankart, bestemmelser, planbeskrivelse og 

illustrasjonsplan. 

 

§ 1.0 Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny riksveg 83 i tunnel mellom Seljestad 

og Sama, samt bygging av nye rundkjøringer med tilhørende gang- og sykkelvegsystem på Sama 

og Seljestad. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 

§ 2 Reguleringsformål 
 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1): 

 Boligbebyggelse 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

 Forretninger 

 Offentlig eller privat tjenesteyting 

 Kontor 

 Miljøstasjon, R1 

 Bolig/forretninger 

 Bolig/kontor 

 Bolig/offentlig eller privat tjenesteyting 

 Forretning/kontor/industri 

 Kirke/annen religionsutøvelse 

 Kontor/industri 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2): 

 Kjøreveg offentlig  

 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

 Gang- og sykkelveg/fortau  

 Kollektivholdeplass 

 Holdeplass/plattform 

 Parkering 

 

Grønnstruktur (pbl § 12- 5 nr. 3): 

 Grønnstruktur 

 

Hensynssoner (pbl § 12-6) 

- Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

- Andre sikringssoner H190 

- Bevaring kulturmiljø H570 

 

Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1) 

- Midlertidig rigg- og anleggsområde  

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer 

og bygninger innenfor planområdet: 

 

§ 3 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

§ 3.1 Terrengbehandling 

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. 

 

§ 3.2 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer automatisk 

fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt 

i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
 

§ 3.3 Rigg- og marksikringsplan 

Det skal utarbeides rigg- og marksikringsplan som en del av byggeplanen.  

 

§ 3.4 Landskaps- og vegetasjonsplan 

Det skal utarbeides detaljert landskaps- og vegetasjonsplan som en del av byggeplanen. Planen 

skal vise hvordan grøntstruktur og annen veggrunn-tekniske anlegg skal opparbeides. 

 

§ 3.5 Støy – støyskjerming 

a) Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal 

legges til grunn for dimensjonering av støytiltak i reguleringsplanen. Støygrensen er  maksimalt 

Lden=55 dBA ved uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Retningslinjene åpner for at 

støygrensen ved utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak kan økes. 
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b) For bygninger med støyfølsom bruk som etter fastlagte skjermingstiltak langs veg har en 

støybelastning som ligger i intervallet 55 – 65 dBA og som ikke har en støyøkning på >3 dBA, 

tilbys ingen form for støydempende tiltak. Ved bygninger som har en økning >3 dBA og ligger i 

intervallet 55 – 65 dBA, eller hvor støybelastningen er >65 dBA, skal det gis tilbud om 

skjermingstiltak. Skjermingstiltakene kan være voller, skjermer eller tiltak på fasaden slik at det 

oppnås tilfredsstillende støynivå på privat uteplass og i alle oppholds- og soverom. 

 

c) Støytiltak for den enkelte bolig fastlegges i byggeplan. Nødvendige støytiltak skal 

gjennomføres samtidig med investeringsprosjektet. 

 

§ 3.6 Universell utforming 

Det skal legges til rette for universell utforming av bussholdeplasser, sykkelveg m/fortau, gang- 

og sykkelveg/fortau og atkomsten til disse.  

 

§ 3.7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg med tilhørende anlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til enhver tid gjeldende 

vegnormal. Tilpassing og justering innenfor regulert formål til samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur tillates i forbindelse med prosjektering av byggeplan for rv. 83 tunnel og 

rundkjøringer Seljestad – Sama. 

 

§ 3.8 Forurensning i grunnen 

For gnr/bnr 62/222 (tomta til dagens Esso-stasjon) er det utarbeidet en tiltaksplan, datert 25. 

august 2013,som inneholder informasjon og prosedyrer for graving og håndtering av forurensede 

masser. Graving og håndtering av masser skal følges opp i byggeplanen og utføres som 

beskrevet i tiltaksplanen. 

 

§ 3.9 Ulemper/skader i byggefasen 

I arbeidet med byggeplanen skal det konkretiseres tiltak for å redusere ulemper i byggefasen. Det 

skal dokumenteres tiltak for å unngå skader i kirkeparken. 

 

§ 3.10 Luftkvalitet 

Tiltak for å redusere utslipp til luft i munningssonene til tunnelen skal vurderes i byggeplan. Evt. 

tiltak skal utføres i forbindelse med bygging og drift av tunnelen. 

 

 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

 
§ 4.1 Miljøstasjon, R1 

Formålet omfatter areal til miljøstasjon. Det tillates også satt opp trykkreduksjonsanlegg med 

tilhørende bygg. 

 

§ 4.2 Boligbebyggelse B1 

Bolig BYA = 35 % 

 

§ 4.3 Boligbebyggelse B2 

a) Nybygg som oppføres over eller i umiddelbar nærhet av framtidig trase for riksvegtunnel skal 

ikke plasseres lavere i terrenget enn kote +56. 
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b) Garasje kan oppføres med minimum avstand 1 m fra eiendomsgrense og minimum avstand 4 

m fra bolig på naboeiendom. 

 

§ 4.4 Boligbebyggelse B5 

Området er regulert til blokker med maksimum 3 etg. BRA = 1600 m2. 

 

 

§ 4.5 Offentlig eller privat tjenesteyting TJ1 

Eiendommen med gnr 61/bnr 169 er avsatt til allmennyttig formål.  

§ 4.6 Bolig/offentlig eller privat tjenesteyting BT1 

Det kan etableres en selvstendig boenhet i den eldre bygningen. Boenheten skal være en del av 

virksomheten på eiendom med gnr 61/bnr 169 og kan benyttes som tjenestebolig i tilknytning til 

virksomheten. Biloppstilling tilknyttet boenhet skal foregå på anvist plass. 

 

§ 4.7 Forretning/kontor/industri FKI4 

Det tillates bygg i maksimum 3 etasjer. 

 

 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
  

§ 5.1 Kjøreveg offentlig  

a) Formålet omfatter areal til offentlig kjøreveg. Kjørevegene skal opparbeides som vist på 

plankartet og i henhold til Statens vegvesens håndbok 017.  

 

b) Offentlig kjøreveg omfatter areal til vegens kjørebane, vegskulder, rekkverksrom, trafikkøyer 

og bomstasjon. 

 

§ 5.2 Annen veggrunn – teknisk anlegg offentlig 

a) I annen veggrunn – teknisk anlegg inngår grøfter, skjæringer, fyllinger, støttemurer, tekniske 

anlegg etc. 

 

b) Området skal opparbeides som vist på landskapsplaner (O-tegninger). Landskapsplaner skal 

inngå i byggeplanen. 

 

c) Området kan brukes til midlertidig rigg- og anleggsområde. Etter midlertidig bruk skal 

området overgå til annen veggrunn – teknisk anlegg. 

  

d) I området VT1 tillattes det oppsatt radiomast/-antenne, med tilhørende utstyr, for tunnelen. 

 

e) I området VT2 Nordre nødutgang gjelder følgende: 

 Utforming av portal og tilhørende konstruksjoner for nordre nødutgang skal utformes av 

arkitekt eller landskapsarkitekt. 

 

 Ved detaljutforming og detaljprosjektering av nordre nødutgang skal det tas hensyn til 

nødutgangens plassering nært Harstad kirke. Nødutgangen skal gis en utforming som ikke 

virker skjemmende sett i forhold til kirken. Utformingen av nordre nødutgang skal 

godkjennes av antikvariske myndigheter. Det skal utarbeides 3 D illustrasjon av nordre 

nødutgang. 
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 Det skal utarbeides landskaps- og vegetasjonsplan (O-tegning) for planområdet rundt nordre 

nødutgang som en del av byggeplanen til avlastningstunnelen. Planen skal godkjennes av 

antikvariske myndigheter. Vegetasjonsplanen skal vise eksakt plassering av eksisterende og 

ny vegetasjon. 

§ 5.3 Gang-/sykkelveg, fortau og sykkelveg m/fortau 

a) Formålet omfatter areal til offentlig gang- og sykkelveg/ fortau og sykkelveg m/fortau. 

 

b) Gang- og sykkelvegen/fortau og sykkelveg m/fortau skal opparbeides som vist på plankartet 

og i henhold til Statens vegvesens håndbok 017. 

 

§ 5.4 Parkering PP1 

Området skal brukes til offentlig parkering. 

 

 

§ 5.5 Kollektivholdeplass KHP1, KHP2 

Området skal brukes til offentlig kollektivholdeplass. Holdeplassen skal utformes som vist på 

plankart og i henhold til Statens vegvesens hb. 017. 

 

§ 5.6 Holdeplass/plattform 

Området skal brukes til offentlig venteareal.  Det tillates oppsatt leskur innenfor området. 

Området skal ha universell utforming. 

 

 

§ 6 Grønnstruktur 
 

§ 6.1 Grønnstruktur G1, G2, G3, G4 

a) Områdene er regulert til grøntstruktur.  

 

b) Områdene kan brukes til rigg- og anleggsområde så lenge anleggs-arbeidet pågår. Dette 

inkluderer midlertidig vegomlegging, mellomlagring av masser, lagring av 

materialer/rør/ledninger og anleggsmaskiner og permanente terrengtilpasninger. 

 

c) Formålet midlertidig rigg- og anleggsområde opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra dette 

tidspunkt vil arealet gå tilbake til formålet grøntstruktur. Området skal ryddes og opparbeides 

etter godkjent istandsettingsplan. 

 

 

IV 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om bruk av hensynssoner: 

 

§ 7 Hensynssoner 
 

 

§ 7.1 Hensynssone tunnel 

a) Sikringssone for å hindre at tunnelen påføres skade.  
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b) I en avstand på 15 m fra ytre kontur av tunnelene tillates i utgangspunktet ikke utført 

sprengning, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som kan medføre rystelser eller som 

på annen måte kan skade tunnelen eller tunnelinnredningen.  

 

c) Dersom slike arbeider skal utføres må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. Statens 

vegvesen kan sette krav til maksimale rystelser.  

 

d) Eksisterende anlegg for energibrønn/jordvarmeanlegg på eiendommene gnr/bnr 57/357 

(Gullhauggata 8) og gnr/bnr. 61/124 (Åsveien 11) tillates innenfor sikringssone tunnel. 

 

§ 7.2 Bevaring kulturmiljø 

a) Hovedbygningen på gnr./bnr. 62/9 vernes.  

 

b) Istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. 

 

c) Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen med unntak av en enkelt garasje. 

 

V 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk av 

områdebestemmelser: 

 

§ 8 Områdebestemmelser  
 

§ 8.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 

a) Areal regulert til dette formålet kan benyttes som rigg- og anleggsområde så lenge anleggs-

arbeidet pågår. Dette inkluderer midlertidig vegomlegging, mellomlagring av masser, lagring av 

materialer/rør/ledninger og anleggsmaskiner og permanente terrengtilpasninger. 

 

b) Formålet midlertidig rigg- og anleggsområde opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra dette 

tidspunkt vil arealet gå tilbake til regulert formål. Området skal ryddes og opparbeides etter 

godkjent istandsettingsplan. 

 

 

§ 9 Rekkefølgebestemmelser 

 
§ 9.1 Grøntstruktur 

Områder regulert til grøntstruktur skal opparbeides etter godkjent landskap- og vegetasjonsplan 

og ferdigstilles samtidig med resten av veganlegget. 

 

 

 

 


