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1 Sammendrag 

Reguleringsplan for Kanebogenkrysset er nå klar til vedtak. Det er kommet inn 11 uttalelser til 
planen, 4 fra offentlige etater og 7 fra nærings- og private aktører.  
Det er grunneiere som blir mest berørt som har uttalt seg.  
 
Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget. 
 
For å imøtekomme innkomne merknader er det foreslått mindre endringer i reguleringsplanforslaget. 
Dette omfatter: 
 
Endring i plankart: 

- Endring av formålsgrense mot eiendom 54/25 Shell Åsby. 
- Flytting av formålsgrense og etablering av miljøskjerm mot eiendom 56/582. 
- Eiendom 56/208 tas ut av planområdet. 
- Bussholdeplass er flyttet fra Stangnesvegen til Rødbergvegen. 

 
Endring i planbestemmelser: 

- «Forbindelsen mellom Amfi Kanebogens uteareal og bussholdeplass mellom rundkjøringene 
på Fv. 848 og Rv. 83 og skal være universell utformet.» 

- «Miljøskjerm tillates plassert innenfor areal merket annen veggrunn.» 
 

I merknadsperioden ble det avdekket at ny bussholdeplass mot Stangnes var plassert slik at den var i 
konflikt med Fredly kirkegård. Holdeplassen er derfor flyttet til Rødbergveien.  
 
Det er ikke behov for nytt offentlig ettersyn. 

2 Høringen 

2.1 Reguleringsplanprosessen 

Planstart for Kanebogenkrysset ble varslet i februar 2013. Reguleringsplanen var til 1. gangs 
behandling i planutvalget i Harstad kommune den 2. oktober 2013. Planen lå ute til offentlig ettersyn 
i perioden 2.10 – 22.11.13. 
 
I høringsperioden har det vært et åpent informasjonsmøte på rådhuset den 23.10.13. Det har også 
vært avholdt møter og dialog pr. telefon med næringsaktører og private grunneiere. Innspill fra 
møtene er tatt inn i de vurderingene vi har gjort, og de fleste grunneierne og næringsaktørene vi har 
vært i møte med, har også gitt uttalelse til planen. 

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

Nedenfor er hver enkelt merknad til reguleringsplanforslaget oppsummert, med Statens vegvesen 
sine kommentarer.  En del merknader har vi tatt hensyn til, andre er det vanskelig å komme i møte. 
Begrunnelse finnes i våre kommentarer. 
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3.1 Merknader fra offentlige aktører 

Reindriftsforvaltningen  (2013013776‐21) 

Reindriftsagronomen har ingen reindriftsfaglige merknader til reguleringsplanen.  
Uttalelse gis i medhold av områdestyrets fullmakt gitt i sak ST 07/12. 

	

Norges	–	vassdrags	og	energidirektorat 	(NVE)(2013013776‐22)	

NVE har ingen merknader til reguleringsplanforslaget. 

 

Fylkesmannen	i	Troms	(2013013776‐36)	

Fylkesmannen har ingen merknader til reguleringsplanforslaget. 

 

Troms	fylkeskommune, 	Samferdsels‐	og	miljøetaten	(Tfk)	(2013013776‐37)	

Samferdsels‐ og miljøetaten viser til at planlagte bussholdeplasser, samt tiltakene knyttet til Amfi 
Kanebogens reguleringsplanforslag vil ha betydning for gangmønsteret i området.  
De ønsker at bussholdeplassene merket B og C langs Stangnesvegen flyttes nærmere rundkjøringen 
ved Shell Åsby. Dette for å korte ned avstanden mellom holdeplassene og Amfi Kanebogen, samt 
sikre kortest mulig avstander mellom bussholdeplassene for passasjerer som skal bytte mellom ulike 
busslinjer. 
Troms fylkeskommune har ikke fattet beslutning om dagens busstopp på Rv. 83 retning sør ved 
eksisterende gangbru skal fjernes, og ber om at det avsettes plass til å opprettholde denne 
holdeplassen. 
Tfk. mener videre det er nødvendig at forbindelsen mellom Amfi Kanebogens uteområde og 
bussholdeplass A blir konstruert etter kravene til universell utforming.  
Eksisterende gangbru tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming og må bygges om eller 
erstattes.  
TFk mener videre at mengden gående og syklende i planområdet blir forholdsvis stor, slik at det må 
anlegges sykkelveg med fortau på sørsiden av Fv. 848, mellom Fredlyveien og Rv. 83. Denne trasèen 
skal også hindre at myke trafikanter velger å krysse torg/parkeringsområde.  
Tfk påpeker også at underganger blir oppfattet som skumle og lite attraktive og at det derfor er viktig 
å jobbe med lys, oversiktlighet og god drenering. De ber samtidig om at siktforholdene gjennom 
undergangen blir vurdert.  
Tfk antar at sykkeltrafikken fra rundkjøring ved Fv. 848 til Stangnes vil øke. Det er ikke tatt stilling til 
om løsningen for syklende her skal være sykkelfelt langs vegbanen eller g/s‐veg som i dag.  
 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen har vurdert plasseringen av busstopp B og C. Bussholdeplass B er vurdert flyttet 
nærmere rundkjøring. Dette vil innebære sprengning i fjell mot Kanebogen kirke, noe som er uheldig 
siden det er stor høydeforskjell og kort avstand mellom eksisterende fjellskjæring og kirkebygg. 
Plassering av holdeplass B måtte justeres siden det viste seg at foreslått plassering kom i konflikt med 
Fredly kirkegård. Bussholdeplass B flyttes derfor til Rødbergveien. Dette vil gi god kontakt mellom 
eksisterende boligområde vest for Rødbergveien og holdeplassen. Ved skifte mellom busser må tre 
gangfelt krysses. En potensiell «snarveg» mellom holdeplass B og A over Fv.848 hindres med 
midtdeler.  
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Holdeplass C er vurdert flyttet nærmere rundkjøring. Dette medfører at bussholdeplass vil gå rett 
over i utvidelse til to kjørefelt inn i rundkjøringen. Dette kan medføre at biler som skal kjøre til høyre 
kjører inn på holdeplassareal og hindrer buss fra å kjøre inn på holdeplassen. Statens vegvesen har 
derfor valgt å opprettholde opprinnelig reguleringsplanforslag, hvor holdeplass ligger med god 
forbindelse til eksisterende boligfelt.   
 

Troms fylkeskommune (Tfk) ber om at det avsettes plass til å opprettholde holdeplassen på Rv.83 
retning nord. Statens vegvesen antar Tfk. mener holdeplass på Rv. 83 like sør for eksisterende 
gangbru, i retning nord. Dersom eksisterende gangbru beholdes vil det være plass til å opprettholde 
dagens plassering av holdeplass innenfor areal avsatt til annet vegformål. Når ny bru skal realiseres 
kan bussholdeplass plasseres nord for ny gangbru like utenfor Kanebogen senter (mellom pæl 220 og 
pæl 310).  
 
Forbindelsen mellom holdeplass A og Amfi Kanebogens uteområde gis universell utforming. 
Plassering og utforming av denne forbindelsen må samordnes med Amfi Kanebogens utforming av 
utomhusareal. Krav om universell utforming av forbindelsen er tatt inn som et nytt punkt i 
reguleringsplanbestemmelsene.  
«Forbindelsen mellom Amfi Kanebogens uteareal og bussholdeplass mellom rundkjøringene på Fv. 
848 og Rv. 83 og skal være universell utformet.» 
 
Statens vegvesen er enige i Tfks vurdering av at eksisterende gangbru må bygges om eller erstattes 
slik at en viktig forbindelse mellom bussholdeplass, byområde og bydelssenter blir tilgjengelig for 
alle.   
 
TFk mener videre at mengden gående og syklende i planområdet blir forholdsvis stor, slik at det må 
anlegges sykkelveg med fortau på sørsiden av Fv. 848, mellom Fredlyveien og Rv. 83. Denne trasèen 
skal også hindre at myke trafikanter velger å krysse torg/parkeringsområde.  
Statens vegvesen har valgt å legge fremtidig hovedtrasè for syklister til/fra Stangnesområdet på 
nordsiden av Fv. 848, og avsatt areal til sykkelveg med fortau mellom Fredlyveien og Rv. 83. Antall 
myke trafikanter langs sørsiden av Fv. 848, mellom Fredlyveien og Rv. 83 er vurdert å være av en slik 
størrelsesorden at g/s-veg løsning er tilstrekkelig.  
 
Det er gjennomført en trafikksikkerhetsrevisjon av Kanebogenkrysset som konkluderer med at 
siktforholdene ved undergang under Fv. 848 er tilstrekkelige. Det er utarbeidet løsninger som sikrer 
god drenering og god belysning i tilknytning til undergangen.  
 
En eventuell annen fremtidig løsning for myke trafikanter enn g/s-veg til Stangnes må håndteres i et 
fremtidig planforslag.  
 
Oppsummering merknader: 
Merknad om holdeplassplassering i Stangnesvegen, og sykkelveg m/fortau sør for Fv. 848 tas ikke til 
følge. 
Merknad om holdeplassplassering og undergang langs Rv. 83 tas til orientering. 
Merknad om universelt utformet forbindelse mellom holdeplass og Amfi Kanebogen, samt universell 
utforming av gangbru, tas til følge. 
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3.2 Merknader fra private aktører 

CBRE Atrium (2013013776-27) 

CBRE Atrium er eiendomsforvalter for A/S Norske Shell vedrørende eiendommer som er i bruk til 
bensinstasjoner og liknende. 
CBRE Atrium påpeker at løsningen tankbilene har for å komme til påfyllingskassen uten å måtte 
rygge, er den eneste mulige. Merknadshaver har vedlagt kjørekurver for tankbil, som viser at 
reguleringsplanforslaget vil gjøre atkomsten til påfyllingskassen for tankbilene vanskelig og trang. Og 
det vil være vanskelig for tankbilene å stå parallelt med påfyllingskassen, noe som medfører at 
dagens fysiske sperre mot veg ikke vil kunne benyttes.  
CBRE Atrium foreslår at arealet mellom påfyllingstank og veg blir utformet slik at nødvendig del av 
dette er overkjørbart for tankbiler. Det foreslås videre å forlenge fotgjengerfeltet slik at tankbiler ikke 
kjører over areal merket med g/s-veg når de foretar nødvendig svingmanøver for å komme inntil 
påfyllingskassen. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen slutter seg til CBRE Atrium sine kommentarer. Det er viktig at det gis rom for å 
etablere et fysisk skille mellom påfyllingsområde og kjøreveg. Statens vegvesen har derfor valgt å 
justere veglinjen forbi Shell Åsby slik at nødvendig manøvreringsareal og fysisk skille får plass. 
Fotgjengerfelt forlenges slik at nødvendig svingareal for tankbiler blir ivaretatt. Detaljutforming 
utføres i samarbeid med Shells leverandører. 
 
Merknaden tas til følge. 

 

Vidar Paulsen, Møbelringen Harstad (2013013776 -24) 

Paulsen beskriver dagens trasè for Skillevegen som en ulempe og en risiko siden samtlige besøkende 
til Amfi Kanebogen fra senterets parkeringsplass må krysse Skillevegen. Han beskriver ny trasè for 
Skillevegen, foreslått i Amfi Kanebogens reguleringsplanforslag som en omveg som samtidig vil 
støybelaste omsorgsboligene bak Amfi Kanebogen.  
Paulsen foreslår å legge ny trasè for Skilleveien parallelt med rv. 83, samt etablere et to-plans kryss i 
Kanebogenkrysset. 
  

Harstadregionens næringsforening (2013013776-32) 

Harstad næringsforening fremsetter tilsvarende argumentasjon som gitt i merknad 2013013776-24, 
og legger til at trasè for Skilleveien lagt parallelt med rv.83 vil gi store forbedringer rent praktisk og 
med hensyn til miljø.  
 

Felles kommentar til merknad 2013013776-24 og 2013013776-32 fra Statens vegvesen 

Omlegging av trasè for Skillevegen vil medføre at Skillevegen blir litt lengre. En liten økning i 
veglengde er ikke vurdert å utgjøre en stor ulempe. Støybelastning for omsorgsboliger må håndteres 
i reguleringsplanforslag fremmet av Amfi Kanebogen.  
 
Statens vegvesen anser to-plans kryss som en krysstype som ikke er aktuell for Kanebogenkrysset 
verken med hensyn til trafikkmengder, beslaglegging av areal til vegformål, eller 
utbyggingskostnader.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  
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Borettslagene A/L Servicesenteret og A/L Kanebogmyra borettslag 

(2013013776-25) 

Borettslagene ser for seg en markant økning av trailere til og fra både Amfi Kanebogen, Møbelringen 
og øvrig næringsvirksomhet. Samtidig vil en økning av boenheter i området gi økt personbiltrafikk.  
De viser til at borettslagene bebos av et hundretalls eldre mennesker med dårlig mobilitet, og 
uttrykker bekymring for forringelse av bomiljøet for disse boligene som følge av at Skillevegen er 
foreslått omlagt i Amfi Kanebogens reguleringsplanforslag som er fremmet parallelt med 
reguleringsplanforslaget for Kanebogenkrysset.  
Borettslagene foreslår å legge Skillevegen parallelt med rv. 83 og etablere en femte arm i 
rundkjøringen.  
 

Harstad Pensjonistforening (2013013776-30) 

Harstad pensjonistforening fremsetter tilsvarende argumentasjon som beskrevet i merknad 
2013013776-25. De legger til at planlegging for et godt bomiljø og en fremtidsrettet trafikkavvikling 
er viktig og påpeker at annen utnyttelse av Amfi Kanebogens areal er mulig.  
 
Felles kommentar fra Statens vegvesen til merknad 2013013776-25 og 2013013776-30 

Statens vegvesen har forståelse for at en omlegging av Skillevegen vil medføre en ulempe for 
beboerne i nærliggende borettslag. Sikring av et godt, fysisk bomiljø for beboere i borettslagene 
Kanebogmyra samt AL Servicesenteret, samt sikker og attraktiv kryssing av Skillevegen, må skje i 
tilknytning til Amfi Kanebogens reguleringsplanforslag. 
 
Forslaget om å utvide rundkjøringen til fem armer, vil medføre en betydelig økning av areal til 
trafikkformål på bekostning av andre reguleringsformål, samt gi utfordringer knyttet til en betydelig 
lengre undergang for myke trafikanter under Fv. 848, og plassering av kollektivholdeplasser. 
Planlegging i eksisterende by innebærer planlegging i trange situasjoner hvor det kan være krevende 
å finne løsninger som er akseptable for alle involverte. Omlegging av Skilleveien parallelt med rv.83 
og 5-armet rundkjøring vil isolert sett gi en god løsning for boligene bak Amfi Kanebogen, men vil 
totalt sett gi en langt dårligere løsning for byområdet.   
 
Merknaden tas ikke til følge.    
 

Marie-Louise og Kjell-Arne Nilsen, gnr 56, bnr 201(2013013776-33) 

Grunneierne er bekymret for byggeperioden hvor de ber om at det blir bygd støyskjermer som kan 
dempe både støy og støv. De påpeker samtidig at Olderveien er en viktig gangåre for barn til/fra 
Kanebogen skole.  
Grunneierne ønsker å bevare trær mellom Olderveien og rv. 83.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Landskapsplan for Kanebogenkrysset legger opp til at eksisterende trær mellom Olderveien og rv. 83 
størst mulig grad skal bevares. 
Det er planlagt å påbegynne arbeid med støyskjerming av boliger parallelt med anleggsarbeid. 
Anleggsområdet vil bli sikret etter gjeldende regelverk. I byggeperioden vil anleggsarbeid følge 
kommunale vedtekter, også mht. støy og støv.   
 

Merknaden tas til orientering.  
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Eidar Andreassen, gnr 56, bnr 208 (2013013776-34) 

Andreassen ønsker at hans tomt ikke blir berørt av planforslaget, og ønsker at dagens situasjon blir 
opprettholdt.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Det skal ikke gjennomføres tiltak på østsiden av Rødbergveien. Eiendom 56/208 er tatt ut av 
reguleringsplankartet.  
 
Merknaden tas til følge.  
 

 

Susanne Rolness og Alexander J. Bray, gnr 56, bnr 582 (2013013776-35) 

Grunneierne ønsker at gjeldende regulering blir opprettholdt forbi deres eiendom. De vurderer det 
som en stor belastning at areal av deres boligeiendom foreslås omgjort til vegformål, samt å få en 
veg såpass nær boligen sin. Familien har barn som trenger trygge utearealer til allsidig lek. 
Grunneierne forutsetter at støydempende tiltak blir utført på deres eiendom før anleggsarbeidene 
starter, siden anleggsperioden vil bli en stor belastning for voksne og barn.  
Grunneierne er bekymret for innsyn fra Skaunvegen, snøopplag på deres eiendom, fortsatt 
fartsgrense på 50 km/t i Skaunveien, samt estetiske forhold knyttet til støydemping av fasade på 
bolig fra 1929. De har et sterkt ønske om at gjeldende reguleringsplan blir opprettholdt. 
 
Grunneierne har en rekke spørsmål knyttet til støy: 

- Hvilken virkning vil støyskjerm mellom Skaunveien og deres eiendom kunne ha?  
- Når på døgnet støymålinger er utført? 
- Hvorfor det er foreslått langt mer omfattende støytiltak på naboeiendommen? 
- Konsekvenser for boareal ved innvendige støytiltak? 
- Sikring av eiendom under anleggsarbeid. 
- Hvilke planer foreligger for permanent sikring mellom veg og deres eiendom, samt sikring 

mot Olderveien, som er skoleveg for barn fra Stangnes/Gansås? 
 
Grunneier har en rekke spørsmål knyttet til kontraktsforslag for grunnavståelse. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Av praktiske årsaker vil støyskjermingsarbeid bli utført parallelt med oppstart av anleggsarbeid.  
Anleggsområdet vil bli sikret i henhold til gjeldende regelverk.  
 
Støyskjermingstiltak er beregnet etter en teoretisk støyvurdering, samt befaring på berørte 
eiendommer med registrering av boligens beskaffenhet (byggeår, isolasjonstykkelse i vegg mv). 
Detaljert gjennomgang av eiendommer, med beskrivelse av hvordan skjermingstiltak skal tilpasses 
den enkelte eiendom, vil bli utført i detaljprosjektfasen som er planlagt vinter/vår 2014. 
 
Sikring mellom eiendom 56/582 og Skaunveien foreslås utført med en miljøskjerm som både vil sikre 
utearealer mot iskast fra snøbrøyting, samt gi trygt uteareal for lekende barn. Detaljutforming av 
miljøskjerm foretas i detaljprosjektfasen. Skjermen er foreslått plassert 3m fra vegkant. I skråning 
mot eiendom 56/582 foreslås det å avslutte miljøskjermen med en lav terrengmur som opptar 
høydeforskjell mot boligeiendommen. For å sikre areal for rett til vedlikehold av miljøskjerm ønsker 
Statens vegvesen å eie areal 1m innenfor miljøskjermen. Dette arealet kan boligeier benytte som 
plenareal eller lignende. 
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Rett til å sette opp miljøskjerm hjemles i reguleringsplanbestemmelsene:  
«Miljøskjerm tillates plassert i areal merket annen veggrunn».  
 
Mellom Oldervegen og Skaunvegen vil arealet bli beplantet, og høydeforskjell sikret. 
 
Spørsmål om kontraktsforslag for grunnavståelse er ikke knyttet til behandling av 
reguleringsplanforslaget, og håndteres i dialog mellom avdeling for grunnerverv i Statens vegvesen 
og grunneier.  
 
Merknaden er delvis tatt til følge. 

4 Endringer etter offentlig ettersyn 

Etter offentlig ettersyn er følgende endringer utført på plankart og i bestemmelser: 

Bussholdeplass flyttet fra Stangnesvegen til Rødbergveien 
Plassering av holdeplass i Stangnesvegen kom i konflikt med gravplasser ved Fredly kirkegård. 
Holdeplassen er derfor flyttet til Rødbergvegen.  
 
Formålsgrense endret mot gnr./bnr. 54/25 (Shell Åsby) 
For å sikre plass til fysisk skille mellom kjøreveg og parkering for påfylling av tankbiler er senter av 
veglinjen i Rødbergvegen flyttet mot vest, og areal til vegformål redusert.  
Trafikksikkerhetshensyn er også årsaken til at gangfelt over Rødbergvegen er forlenget slik at 
tankbiler kan foreta nødvendig svingebevegelse for å komme inntil pumper.  
 
Justering av formålsgrense og etablering av miljøskjerm mot eiendom 56/582. 
For å sikre eiendom mot snøkast, samt bidra til trygt lekeareal, etableres en miljøskjerm mellom 
Skaunvegen og eiendom 56/582.  Statens vegvesen ønsker å eie 1m innenfor støyskjermen. Dette 
arealet kan til daglig benyttes av boligeier. Tillatelse til etablering av miljøskjerm er sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene §4.2: «Miljøskjerm tillates plassert innenfor areal merket annen 
veggrunn.» 
 
Eiendom 56/208 tas ut av planområdet 
Statens vegvesen har ikke planlagt å gjøre tiltak mot eiendom 56/208. Eiendommen tas derfor ut av 
plankartet.  
 
Universelt utformet gangforbindelse 
Universelt utformet forbindelse mellom Amfi Kanebogen og bussholdeplass. 
For å sikre en universelt utformet forbindelse mellom bussholdeplass og Amfi Kanebogens uteareal 
er det i reguleringsbestemmelsene §4.2 medtatt følgende formulering: «Forbindelsen mellom Amfi 
Kanebogens uteareal og bussholdeplass mellom rundkjøringene på Fv. 848 og Rv. 83 og skal være 
universell utformet.» 
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2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR  

KANEBOGENKRYSSET, PLAN-ID 599 

 
 
Plandato:  Revidert:  Vedtatt: 

6.9.2013   6.12.13  

 
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 nytt kryssområde i Kanebogen med to 

rundkjøringer og veger, samt bygging av tilhørende gang- og sykkelvegsystem. 

 

 

II 

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

 

§ 2 Reguleringsformål 
 

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

 Kjøreveg  

 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

 Gang- og sykkelveg/fortau, sykkelveg m/fortau 

 Kollektivanlegg 

 Kollektivholdeplass 

 

III 

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

og bygninger innenfor planområdet: 
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§ 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 annen veggrunn 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   

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

støygrensen ved utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak kan økes. 

 

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 skjerm-

ingstiltak. 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, som berøres av planen, 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 Kanebogenkrysset. 
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§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
  

 

§ 4.1 Kjøreveg  

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, midtdeler, 

trafikkøyer og bomstasjon. 

 

 

§ 4.2 Annen veggrunn – teknisk anlegg  

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

anlegg etc. 

 

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

 

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

området overgå til annen veggrunn – teknisk anlegg. 

 

d) Miljøskjerm tillates plassert innenfor areal merket annen veggrunn. 

 

e) Forbindelsen mellom Amfi Kanebogens uteareal og bussholdeplass mellom rundkjøringene på 

Fv. 848 og Rv. 83 og skal være universell utformet. 

 

 

§ 4.3 Sykkelveg m/fortau, gang-/sykkelveg og fortau  

a) Formålet omfatter areal til offentlig sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg og fortau. 

 

b) Sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg og fortau skal opparbeides som vist på plankartet 

og i henhold til Statens vegvesens håndbok 017. 

 

 

§ 4.4 Kollektivanlegg  

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

universell utforming. 

 

 

§ 4.5 Kollektivholdeplass 

Området skal brukes til kollektivholdeplass. Holdeplassen skal utformes som vist på plankart og 

i henhold til Statens vegvesens hb. 017. 

 

 

§ 4.6 Gangbru 

a) Eksisterende gangbru 

Det skal utføres høydetilpasninger i begge ender av gangbru i Kanebogen, samt andre tiltak som 

bidrar til at universell utforming i størst mulig grad oppnås. 

b.) Ny gangbru 
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Det skal utarbeides tegninger som viser bruas utforming, og brua skal omsøkes.  Når ny gangbru 

er etablert kan eksisterende gangbru rives. 

 

§ 4.7 Undergang 

Undergang Kanebogen skal bygges slik at undergangens lysåpning har minimumshøyde 3,3 m 

og bredde 5,5 m. 

 

 

 

IV 

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

 

§ 5 Hensynssoner 
 

§ 5.1 Frisiktsoner 

I områder som reguleres til frisiktsone tillates det ikke plassert gjenstander eller vegetasjon som 

er høyere enn 0,5 m over vegens nivå. 



















































 



 



Trygt fram sammen

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

vegvesen.no




