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Høring – Endring av reguleringsplaner ved Bergselva
etter forenklet prosess, jf. PBL § 12-14
På vegne av Statens vegvesen varsles det herved at det er satt i gang planarbeid
med sikte på endring av følgende tre reguleringsplaner:
1) Reguleringsplan for Rv. 867 Samamoa-Ervik, planID 403, vedtatt
25.03.2004
2) Reguleringsplan for Samagata, planID 145, vedtatt 09.10.1974
3) Reguleringsplanen for Tofta Gravlund, planID 490, vedtatt 25.09.2015
Endringen ønskes gjennomført etter forenklet prosess iht. plan- og bygningslovens
§ 12-14. Formålet med endringen er å tilrettelegge for oppgradering av to nye
busslommer ved Bergselva.

Dato 21.02.2020

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115
Postboks 1077
9503 Alta
+47 78 44 92 22
alta@ramboll.no
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Vår ref.

1350028897

Ansvarlig for planlegging og utbygging er Statens vegvesen i samarbeid med
Troms og Finnmark fylkeskommune og Harstad kommune gjennom
Harstadpakken. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig konsulent.

Figur 1 Planendringens lokalisering
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NO 915 251 293 MVA

Bakgrunn
Harstadpakken har som målsetting å utvikle et transportsystem som sikrer alle innbyggerne i
Harstadområdet en god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter. I tillegg til satsingen overfor
bilistene, inkluderer Harstadpakken en egen satsing på kollektivtransport, der målsettingen er å gjøre
det enklere og mer attraktivt å ta buss. Sentralt i det arbeidet, er å etablere moderne busstopp der man
ser det er behov, med vekt på brukervennlighet, bedre trafikksikkerhet og universell utforming av
stoppested slik at de kan brukes av alle.
To av busstoppene som planlegges oppgradert er ved Bergselva på rv. 83 Samagata. Grunnen til at
disse er valgt ut er at de hverken tilfredsstiller kravene til brukervennlighet eller trafikksikkerhet, og de
er heller ikke universelt utformede.
Formålet med planendringen er å tilrettelegge for oppgradering og modernisering av de to busstoppene,
med bakgrunn i Statens vegvesens vegnormaler og kravene for universell utforming. I tillegg vurderes
andre trafikktiltak som gang- og sykkelveg, fortau og fotgjengeroverganger i planområdet.
Det planlagte tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om plannivå. Etter
en gjennomgang, har Harstad kommune åpnet for at planendringene kan behandles som mindre
endring av eksisterende reguleringsplan for området, slik det åpnes for gjennom plan- og bygningsloven
§ 12-14. Kriteriene for dette er at den i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke
går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
Før planmyndighetenes behandling av søknaden, skal saken forelegges myndigheter, eiere og festere av
eiendommer og andre som berøres av vedtaket. Disse skal gis anledning til å uttale seg, jf. pbl. § 12-14
tredje avsnitt, og det er på denne bakgrunn at endringsforslaget sendes ut på høring.

Figur 2 Avgrensning for planendringen vises i gult. Kilde: Google Earth
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Dagens situasjon
Det er i dag busstopp på begge sider av
riksvegen med tilhørende anlegg og gangog sykkelveg. Disse tilfredsstiller dessverre
ikke kravene som i dag finnes i Statens
vegvesens håndbøker og har dermed behov
for oppgradering. Gjeldende plan gir heller
ikke en fullgod løsning etter håndbøkene.

Figur 3 Busstoppene i området i dag. Kilde:
www.kommunekart.com

Figur 4 Oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området, grensene mellom disse vises i rødt. Grense for
planendring vises i sort. Kilde: www.kommunekart.com
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Planavgrensning og berørte eiendommer
Eiendommer som blir direkte berørt eller er naboer til tiltaket, vises i utsnittet. Disse blir direkte
tilskrevet.

Figur 5 Eiendommer i og rundt planendringen. Kilde: NVE Atlas
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Endring av reguleringsplaner
Tiltaket innebærer at arealformål og bestemmelser i eksisterende reguleringsplan må justeres. Under
følger en oversikt og redegjørelse pr. arealformål og tema.
Endringer i reguleringsplan for Rv. 867 Samamoa-Ervik, planID 403, vedtatt 25.03.2004
Det er i denne planen de største endringene er, selv om de er relativt små. Det er i hovedsak de samme
type formål som omdisponeres og flyttes på. Det tas inn noe ekstra areal fra de andre to planene som
endres, dette for å kunne lage en helhetlig kollektivløsning i området og for å omfavne hele
eiendommen til Statens vegvesen.

Figur 6 Reguleringsplan for Rv. 867 Samamoa-Ervik. Planens omfang vises i lilla. Området som endres vises med
rødt omriss. Kilde: www.kommunekart.com
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Figur 7 Området for planendring slik det er i gjeldende reguleringsplan. Kilde: SOSI-fil fra Harstad kommune

Gjeldende reguleringsplan er regulert etter plan- og bygningslov av 1985, og har dermed litt andre
formål og krav til planutformingen. Denne planendringen vil følge kravene i plan- og bygningslov av
2008, og vil dermed ha en litt annen utforming. Blant annet er det andre formål med andre navn og
farger, og andre krav til bestemmelser. Planendringen er også noe mer detaljert og har med både linjer
for eiendomsgrenser som skal oppheves og avkjørselspiler. På figur over ises gjeldende reguleringsplan,
spesifikt området som endres. Reguleringsplanen for Rv. 867 Samamoa – Ervik er en lang plan og det
er bare en liten del helt sør i planen som her endres.
Under følger en redegjørelse for endringene med arealregnskap der det er relevant. Arealregnskap
omfatter kun arealer innenfor avgrensningen til endringen, da reguleringsplanen er såpass stor at det
ikke er hensiktsmessig å ta med det totale arealet pr. formål.
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1. Kjøreveg
Kjørevegen i området er ikke bygd iht. gjeldende reguleringsplan. Det anses ikke som hensiktsmessig å
flytte den opparbeidede vegen, derfor foreslås det å endre reguleringsplanen i tråd med faktisk
situasjon. I tillegg er busslommene i eksisterende plan regulert til kjøreveg, dette foreslås endret til
kollektivformål. Som følge av at busslommen på
høyre side flyttes lenger sør, reguleres også
kjøreveg inn tilsvarende sørover. Dette er areal
som opprinnelig hører inn under reguleringsplan
for Samagata, men som foreslås tatt inn i denne
planen for helhetens skyld, særlig da den
opprinnelige planen er av eldre dato. Det er også
tatt med kjøreveg som vil fungere som adkomst
for boliger langs gang- og sykkelvegen.
Areal som blir omgjort fra kjøreveg
til andre formål

232 m2

Areal som blir tilført kjøreveg
Totalt areal for kjøreveg innenfor
planendringen

382 m2
1252 m2

Figur 8 Foreslått kjøreveg etter faktisk forhold.
Gjeldende regulert kjøreveg vises med røde linjer.

2. Fortau
I forbindelse med forslag til endring av
reguleringsplan, er det lagt inn formål for fortau
langs den justerte kollektivholdeplassen. I
gjeldende reguleringsplan er dette arealet satt av
til gang- og sykkelveg, og samsvarer ikke med
bygd situasjon. Området i gjeldende plan er vist
med rødt i bildet til venstre, dette arealet ble
flyttet som følge av justeringen av
kollektivholdeplassen.

Totalt areal for fortau innenfor
planavgrensningen

Figur 9 Fortau ifm. bussholdeplass.

7/14

98 m2

3. Gang- og sykkelveg
Som følge av omsøkt endring, forelås det
justeringer i gang- og sykkelveg som vist på
bildet. Det som i gjeldende reguleringsplan er
regulert til gang- og sykkelveg, vises som rødt.
Fotgjengerovergangen vil også justeres noe ift.
eksisterende situasjon.

Areal som blir omgjort fra gangog sykkelveg til andre formål

176 m2

Areal som blir tilført gang- og
sykkelveg
Totalt areal for gang- og
sykkelveg innenfor
planendringen

206 m2
429 m2

Figur 10 Justering av gang- og sykkelveg.

4. Annen veggrunn – teknisk anlegg
I forbindelse med planendringen justeres
annen veggrunn noe. Røde linjer på bildet viser
justeringer i formålsgrensene. Det kommer
også noe tilleggsareal sørvest i planområdet,
for å tilpasse seg fylling og eiendomsgrense
mot gravlunden. Dette arealet tas fra
reguleringsplanen for Tofta gravlund, se avsnitt
som omhandler denne planen.

Areal som blir omgjort fra annen
veggrunn til andre formål
Areal som blir tilført annen
veggrunn
Totalt areal for annen veggrunn
innenfor planendringen

103 m2
207 m2
1162 m2

Figur 11 Annen veggrunn brukes til grøft og
lignende.
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5. Leskur
Det legges inn formål for leskur. I
gjeldende reguleringsplan er det ikke
regulert inn leskur, men i den faktiske
situasjonen finnes det et leskur. Den
vises med grønt på bildet. Det flyttes
for å gi en rett utforming på
kollektivholdeplassen.
Totalt areal for leskur
innefor planendringen

5 m2

Figur 12 Leskur reguleres inn ved
kollektivholdeplass på vestsiden av
riksvegen.

6. Kollektivholdeplass
I gjeldende reguleringsplan er
busstoppene regulert inn som en del
av kjørevegen. I forslag til endring av
planen, endres dette til formål for
kollektivholdeplass. I tillegg flyttes
plasseringen, der det for SKH2 går
utover plangrensa for denne planen.
Dette for at holdeplassene skal
tilfredsstille kravene til størrelse på
busstopp og avstand til avkjørsel.
Endringer i reguleringsplan for
Samagata omtales også i eget kapittel
for den.
Totalt areal for
kollektivholdeplass
innefor planendringen

239 m2

Figur 13 Kollektivholdeplassene på begge
sider av vegen. Eksisterende situasjon vises
med grønt, gjeldende reguleringsplan vises i
rødt.
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7. Hensynssone – VA-ledninger i grunnen
Harstad kommune har et krav om 8 meter sikringssone
over all VA-anlegg i grunnen. Dette er ivaretatt gjennom
hensynssonen H190.

Figur 14 Sikringssone H190 skal beskytte VA-ledninger i grunnen ved
nye tiltak.

8. Eiendomsgrenser som skal oppheves
Planendringen har ikke behov for noen avklaringer
knyttet til eiendomserverv, da den ikke forutsetter noe
erverv utover det som allerede er satt av til vegformål i
gjeldende reguleringsplan. I gjeldende reguleringsplan er
ikke linjetype for eiendomsgrenser som skal oppheves
lagt inn, dette sikres dermed i denne søknaden om
endring av reguleringsplanen.

Figur 15 Linjer for eiendomsgrenser som skal oppheves vises i
rødt.

9. Endringer i bestemmelsene
Harstad kommune ønsker at det skal utarbeides et eget sett med bestemmelser tilknyttet omsøkt
planendring og de formålene som inngår her. Årsaken er bl.a. at eksisterende bestemmelser er
utarbeidet etter den utgåtte plan- og bygningsloven av 1985. Omsøkt endring med tilhørende
bestemmelser er utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 2008. Bestemmelsene følger som vedlegg.
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Endringer i reguleringsplan for Samagata, planID 145, vedtatt 09.10.1974
Endringen i denne planen består av et redusert areal. Avgrensingen for planen blir redusert med 580
m2. Dette som følge av utvidelse og endring av reguleringsplanen for Rv. 867 Samamoa-Ervik, planID
403. For detaljer om nytt bruk av arealet, se avsnitt om endringer i planen for Rv. 867 Samamoa-Ervik
over. Området som tas ut av denne planen består av kjøreveg med tilhørende anlegg. Det vurderes at
det ikke er behov for justering eller endring av bestemmelsene for denne planen som følge av denne
planendringen.

Figur 16 Reguleringsplan for Samagata. Planens omfang vises i lilla. Området som foreslås tatt ut av planen vises
med rødt omriss. Kilde: www.kommunekart.com
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Endringer i reguleringsplan for Tofta Gravlund, planID 490, vedtatt 25.09.2015
Endringen i denne planen består av et redusert areal. Avgrensingen for planen blir redusert med 69 m2.
Dette som følge av utvidelse og endring av reguleringsplanen for Rv. 867 Samamoa-Ervik, planID 403.
For detaljer om nytt bruk av arealet, se avsnitt om endringer i planen for Rv. 867 Samamoa-Ervik over.
Området som tas ut av denne planen består av grøntareal i form av Naturområde. Det vurderes at det
ikke er behov for justering eller endring av bestemmelsene for denne planen som følge av denne
planendringen.

Figur 17 Reguleringsplan for Tofta Gravlund. Planens omfang vises i lilla. Området som foreslås tatt ut av planen
vises med rødt omriss. Kilde: www.kommunekart.com

Virkninger av planendringene
I henhold til referat fra oppstartsmøte, har Harstad kommune bedt om at det gjøres nærmere
vurderinger av enkelte tema som er aktuelt for dette området. Tema som er vurdert er; Forurensing,
risiko- og sårbarhetsanalyse, grunnforhold, områder for allmennheten, trafikkforhold, trafikksikkerhet,
avkjørsel og kryss, kollektivtrafikk og teknisk infrastruktur. Nærmere vurderinger av hvert enkelt tema
finnes i vedlegg 5. Kort oppsummert konkluderes det med at tiltaket, med tilpasninger av kart og
bestemmelser, har en overvekt av positive virkninger for miljø og samfunn.
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Oppsummering
Med henvisning til redegjørelsen over, og vedlagte kart og dokumenter, søkes det om mindre endring
av reguleringsplaner ved Bergselva langs rv. 83.
1. Reguleringsplan for Rv. 867 Samamoa-Ervik, planID 403, vil i hovedsak bestå av de samme
formålene, med tillegg for leskur og fortau. Det er lagt inn sikringssone for VA-ledninger i
grunnen med bredde på 8 meter. Arealet er noe utvidet i sørlig retning langs rv. 83 for å kunne
lage fullgode løsninger for kollektivholdeplassen på østsiden av riksvegen. I tillegg er det
kommet inn et ekstra areal på sørvestsiden mot Tofta gravlund som er tatt med da denne delen
tilhørte Statens vegvesen og dermed kan benyttes til annen veggrunn. Totalt er det snakk om
649 m2. Det er laget forslag til nye bestemmelser for formålene innenfor den mindre endringen,
disse finnes vedlagt. Virkningene av disse endringene er også beskrevet i eget vedlegg. Det er
lagt inn juridiske linjer for oppheving av eiendomsgrenser langs gang- og sykkelveg og det er
lagt inn avkjørslespiler til aktuelle eiendommer.
2. Reguleringsplan for Samagata, plan ID 145, får et fratrekk i areal på 580 m2.
3. Reguleringsplan for Tofta Gravlund, planID 490, får et fratrekk i areal i underkant av 69 m2.

Videre prosess
Etter høringsperiodens utløp vurderes innkomne innspill og det tas stilling til om planforslaget skal
endres. Revidert søknad om endring av reguleringsplaner etter forenklet prosess oversendes deretter til
Harstad kommune for behandling og endelig vedtak.

Frist for innspill
Høringsinnspill til planarbeidet bes sendt Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, eller på e-post til
alta@ramboll.no, innen 23.03.2020. Spørsmål i saken kan rettes til Karianne Lund Heitmann på e-post
karianne.heitmann@ramboll.no eller på telefon 476 19 087.
Dette høringsbrevet er også å finne på www.vegvesen.no/harstadpakken.

Med vennlig hilsen

Karianne Lund Heitmann
Arealplanlegger, Bachelor Ingeniør
Rambøll Norge AS – Avd. Alta
M +47 476 19 087
karianne.heitmann@ramboll.no
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Plankart for endringene på 403 Rv. 867 Samamoa – Ervik 1:500 A2
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