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1. Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med

Harstad kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for rv. 83 Harstadbotn.

Hva er en detaljregulering?
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en

detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen utgjør nødvendig rettsgrunnlag for

gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved kjøp eller eventuell ekspropriasjon
av grunn.

Statens vegvesen har ansvaret for utarbeiding av planforslaget. Deretter mottar Harstad
kommune planbeskrivelse, plankart og plan til politisk behandling, samt utlegging til

offentlig ettersyn og høring. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av
ny rundkjøring og sykkelveg med fortau langs rv. 83.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Harstad tidende og på Statens vegvesens websider den 6.7.2017.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.

Planforslaget består av følgende deler:
•
•
•
•

Plankart R001, datert 19.03.18

Reguleringsbestemmelser datert mars 2018
Planbeskrivelse datert mars 2018

Illustrasjonshefte datert mars 2018

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
•
•
•

Harstad kommune, servicetorget, rådhuset

Statens vegvesen, Region nord, Vegkontoret i Harstad
Internett: www.vegvesen.no/Vegprosjekter
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Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Harstad tidende og Statens vegvesens

hjemmesider. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget
blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlige til:

Harstad kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad
eller postmottak@harstad.kommune.no

Kontaktperson i Harstad kommune:

ved Jan-Inge Lakså, tlf. 77 02 67 70
e-post: Jan-inge.laksaa@harstad.kommune.no
Kontaktperson i Statens vegvesen:

ved Wibeke Knudsen, tlf.: 482 24 371

e-post: wibeke.knudsen@vegvesen.no
Harstad kommune utarbeider i samarbeid med Statens vegvesen en oppsummering av
innkomne merknader, og foretar eventuell

justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.
Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og

bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.
Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget:
Navn

Firma

Fagansvar

Wibeke Knudsen

Statens vegvesen

Planleggingsleder

Anne-Lise Sæther

Asplan Viak AS

Oppdragsleder AV

Pål H. Ravna

Asplan Viak AS

Vegplanlegging

Rakel K. Fredriksen

Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt

Christian Fagge

Asplan Viak AS

VA

Skjold Haugstad

Asplan Viak AS

Anleggselektro

Stian Rugtvedt

Asplan Viak AS

Støyberegning

Geir P. Pedersen

Asplan Viak AS

Støykart

Asmund Sveen

Aas-Jakobsen

Bru
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Nedenfor vises annonse for varsling av oppstart reguleringsendring.
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2. Bakgrunn for planforslaget
2.1 Planområdet

Planområdet ligger langs rv. 83 ved Harstadbotn i Harstad kommune. Planområdet strekker

seg fra ca. 650 m langs riksvegen fra Slottet og Harstad Marina i nord og østover mot E.A.

Smith, se figur 1.

Figur 1: Planområdet med kartutsnitt fra Statens kartverk

2.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Harstadbotn
Rundkjøring i Harstadbotn og system for myke trafikanter langs rv. 83, inngår som tiltak i
Harstadpakken. Harstadpakken innebærer utbygging av et omfattende gang- og sykkelvegsystem, en
rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.
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Rv. 83 ble i 2004 regulert som 4-felts veg fra Byskillet til Kanebogen. Harstadbotn var ett av flere
kryss som da ble regulert til rundkjøring. Gjeldende reguleringsplan legger samtidig til rette for
utbygging av gang- og sykkelveg på strekningen.
I planleggingsprosessen er det bestemt av rundkjøringen i Harstadbotn flyttes for å redusere behovet
for fylling i sjø og dermed også redusere geotekniske tiltak i sjøen utenfor rundkjøringen. Som følge
av flytting av rundkjøringen reguleres krysset på nytt.
Forslag til reguleringsplan for Harstadbotn legger til rette for bygging av rundkjøring og sammenhengende sykkelveg med fortau langs riksvegen.
Tidligst mulige oppstart av anleggsarbeidene er 2019.

2.3 Målsettinger for planforslaget
Prosjektet har følgende effektmål:
Harstadbotn:
• Prosjektet skal bedre fremkommeligheten på vegene, samtidig som det legges til rette for et
sammenhengende system for myke trafikanter.
Resultatmål for reguleringsplanen:
• Reguleringsplanen skal til første gangs behandling i Harstad kommune 2. kvartal 2018
• Reguleringsplanen skal ut på høring 2.kvartal 2018.
• Reguleringsplanen skal fremmes for vedtak i Harstad kommunestyre 4.kvartal 2018.

2.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Planen omfatter utbygging av infrastruktur og det skal gjøres en vurdering om bestemmelsene i
forskrift om konsekvensutredninger kommer til anvendelse. Tiltaket er av en slik størrelse at det ikke
faller inn under forskrift om konsekvensutredning vedlegg 1.
Harstad kommune har gjort en vurdering av tiltaket og ikke funnet at det omfattes av kriteriene.
Konklusjonen er derfor at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

3. Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen i annonsert i Harstad tidende og på Statens

vegvesens websider den 6.7.2017. Det kom 10 merknader til varsel om oppstart. Se kap. 9
for merknader og innspill til oppstartsmeldingen.

Det er gjennomført møter med Harstad båtforening, som jobber med et

reguleringsplanforslag med grense mot planområdet. Reguleringsplangrensen mellom

planforslagene er samordnet. Båtforeningen har behov for sommerparkeringsplasser til

båthavna. Muligheten for å kombinere formålet annet vegareal og sommerparkering har vært
7
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drøftet. Dette er en løsning som fordrer terrengmur i område merket o_SVT1. SVV har tilbudt
Harstadbotn båtforening at båtforeningen kan finansiere merkostnaden ved bygging av

terrengmur kontra skråning for å frigjøre mer areal til sommerparkering. Drøftingene pågår
fortsatt. I illustrasjonsplanen som følger planforslaget er det vist terrengutslag.

Harstad kommune har stilt seg negative til å medta en omdisponering av område o_GF1 fra

friområde til sommerparkering. I drøfting har HK bemerket at dette er et forhold som burde
vært med i planarbeidet fra starten av. Bortfall av friareal skal dessuten kompenseres enten
gjennom erstatningsareal, eller gjennom at kvaliteten økes på gjenværende areal.

4. Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Det ble utarbeidet en KVU 1 (konseptvalgutredning) for Harstadpakken i 2011. Utredningen

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 en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen, en såkalt KS1 2 -

rapport. Kvalitetssikringen (KS1) er gjort på oppdrag fra Finansdepartementet og

Samferdselsdepartementet, og støtter hovedpunktene i konseptvalgutredningens prioriterte
alternativ 2. Denne reguleringsplanen utarbeides med bakgrunn i konseptvalgutredningen
for Harstadpakken.

Kvalitetssikring av styringsunderlag, KS2 3, samt kostnadsoverslag før fremleggelse for
endelig investeringsbeslutning i Stortinget. Siden Harstadpakken er et porteføljestyrt

prosjekt omhandlet KS2 for Harstadpakken kun inntektssidene. Harstadpakken ble behandlet
av Stortinget gjennom St.prop 119S 4, vedtatt juni 2014.

Nasjonal transportplan og handlingsprogram 2018-2023 (2029)
I forslag til handlingsprogram 2018-2023 (2029) fra Statens vegvesen, datert oktober 2017,
står følgende om Vegpakke Harstad, klipp fra side 232:

1

Statens vegvesen (2011) «Konseptvalgutredning Harstad», Strategistaben, februar 2011.

Rapport.
2
3

Statens vegvesen (2011) «Konseptvalgutredning Harstadpakken».

Dovregroup, TØI (2013) “Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt

prosjektalternativ (KS2)”, september 2013. Rapport.
Samferdselsdepartementet (2014) St.prop 119S «Utbygging og finansiering av vegprosjekt
og tiltak i Harstad kommune i Troms, og overgangsordning for rentekompensasjonsordning
for bompengelån». Juni 2014.
4
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Planstatus for området

Følgende reguleringsplaner finnes innenfor planområdet:
•

Plan ID 411 Rv. 83, Kanebogen-Byskillet, 28.04.2005

Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner:
•
•
•
•
•
•

Plan ID 170 Reguleringsplan for Seljestad Syd, 03.03.1976

Plan ID 247 Reguleringsplan for Gangsåsbotn, 06.07.1983.

Plan ID 373 Reguleringsplan for slottet, sykehjem og omsorgssenter, 26.10.2000.

Plan ID 398 Reguleringsplan for Kongsvegen 19 i Harstadbotn, 27.02.2005.

Plan ID 432 Reguleringsplan for Slottet Boligpark, 23.02.2006.

Plan ID 629 Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Langnesveien – Rv. 83,

29.03.2017.
•

Plan ID 628 Detaljregulering rv. 83 Rema kryssområde, 27.05.2016.
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Figur 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner fra Harstad kommunes web-kart.
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5. Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
5.1 Beliggenhet

Planområdet ligger nord for Kongsveien og øst for Seljestadveien langs rv. 83 ved

Harstadbotn i Harstad kommune. Området strekker seg fra Harstad Marina i nord og østover

mot E.A. Smith.

Figur 3: Planområdet med ortofoto.
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5.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk

Planområdet består i hovedsak av arealer som i dag brukes til trafikkformål, grøntområder

langs eksisterende veger og sjø. Vest for rv. 83 ligger et mindre boligområde ved Tunneset.

Utfylling i sjøen vil grense mot areal som i dag brukes som småbåthavn av Harstad
båtforening.

5.3 Trafikkforhold

Rv. 83 går gjennom planområdet og fv. 12 møter riksvegen i et T-kryss i Harstadbotn.

Riksvegen har i dag høy trafikkbelastning med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 16000 kjt/d. ved
tellepunkt i øst av planområdet mot Gansås og 17200 kjt./d ved tellepunkt nord av

planområdet mot Sentrum. 5 På fv. 12 inn mot krysset mot riksveg 83 er ÅDT 6300 kjt./d.
Tungtrafikkandelen er 4 % på riksvegen og 10 % på fv. 12 i kryssområdet.
Fartsgrensen på rv. 83 er 50 km/t når man kommer ut av Lokket og fram til like nord for

Langnesbrua. Der endres fartsgrensen til 60 km/t. Fartsgrensen på fv. 12 i planområdet er

40 km/t.

Langnesbrua krysser rv.83 i planområdets østlige ende. Brua knytter Langneset til
Kongsvegen, og er atkomst for bolig- og næringsområde.

5.4 Teknisk infrastruktur

Det befinner seg infrastruktur i form av kabler og ledninger, samt fjernvarme i planområdet.

For overvann ligger det flere stikkrenner/kulverter og overvannsledning under rv. 83 med

utslipp til sjø.

Innerst i Storvika ligger det utslippsledning for felles avløp fra 7-8 eiendommer.
Det ligger fjernvarme ved siden av rv. 83 gjennom hele planområdet.

5.5 Landskapsbilde/bybilde

Harstadbotn ligger mellom Seljestad i vest og Gansås i øst. Det store landskapsrommet er

skålformet og defineres av myke, skogkledte åsrygger. Planområdet ligger på flata innerst i

bukta hvor Botnelva har sitt utløp. Så å si hele planområdet ligger åpent og eksponert langs

strandlinjen, er godt synlig fra Harstadbotn og Gansåssiden, men er delvis skjult bak

Langneset. Området er også synlig fra Larsneset i nord. Dagens riksveg deler planområdet i

to: Sjøfylling og utfylling med bebyggelse i nord og øst, og flate grøntområder med noe veg
og småhusbebyggelse i vest og sør. Langs riksveiens løp, nord for fv.12, løper en

vegetasjonskledt støyvoll som skjermer mot vegen, sett fra Harstadbotn. Lengst mot øst,

hvor planområdet er som smalest, defineres rommet av fjellskjæringer ved Langnesbrua og
overgangen til store flater med næringsbebyggelse.

5

Statens vegvesen (2011). «Konseptvalgutredning Harstad», Strategistaben, februar 2011.

Rapport.

12

Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv. 83 Harstadbotn

Figur 4: Planområdet i landskapet fra Kartverket.
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Figur 5: Riksveg på utfylling i Harstadbotn og småbåthavna, sett fra sør.

Figur 6: Riksveg på utfylling i Harstadbotn og småbåthavna, sett fra sørøst.
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5.6 Nærmiljø/friluftsliv

I planområdet er bybildet preget av riksvegen som gjennomfartsåre, og barriere. Det er et

uutnyttet potensiale for bruk av området ned mot sjøen, men det mangler i dag forbindelse

for gående og syklende langs sjøen i Harstadbotn. Harstad båtforening har småbåthavn like
utenfor planområdet og er derfor et mye benyttet utfartspunkt for friluftsliv.

Det er tre områder vest for riksvegen som i dag er regulert til friområde. Se figur 7 med

utsnitt fra reguleringsplan. Disse områdene er ikke opparbeidet til friområde i dag, men de

kan med litt tilrettelegging ha potensiale som friområde.

Figur 7: Utklipp fra dagens reguleringsplan. De grønne områdene er regulert som friområder.

Figur 8: Ortofoto av området. Tre grønne områder regulert til utklipp fra dagens reguleringsplan. De grønne

områdene er regulert som friområder.
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5.7 Naturmangfold

Planen berører ikke verneområder, utvalgte naturtyper eller rødliste for naturtyper. Det er ikke
registrert spesielle naturkvaliteter i området.

5.8 Kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet.
Planområdet i Harstadbotn grenser til følgende planområder med SEFRAK-registrerte 6

bygninger, men det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger i det aktuelle planområdet i seg

selv, se figur 9.

Figur 9: Oversikt over SEFRAK-registrerte bygninger. Registrerte bygninger er markert med gul trekant. Ruin eller

fjernet objekt er markert med grå trekant. Bygninger som er meldepliktig iht. kulturminnelova §25 er markert med
rød trekant.

6

Riksantikvaren (2018) Sekretariatet For Registrering av faste Kulturminner,SEFRAK

Tilgjengelig fra: https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret (Hentet
15.03.2018)
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5.9 Grunnforhold
Det er utført grunnundersøkelser i flere omganger i planområdet. Statens vegvesen utførte
grunnundersøkelser i 2004. Multiconsult har utført grunnundersøkelser i planområdet i

2014 i forbindelse med bla. Nerbotn gs-bru og i 2016 i Harstadbotn. Like på vestsiden av rv.
83 er det berg i dagen. Nerbotnvegen går her i en bergskjæring. Undersøkelsene viser at
løsmassemektigheten varierer mellom 0,5 og 7 m. Løsmassene består av siltig, sandig,

grusig materiale. I Harstadbotn er det ca. 1,7 – 11,5 m med sandig, grusig, siltig materiale

over berg. Bergoverflaten siger mot sør og sørøst med helning 1:10 – 1:7,5. Se datarapport

712150-RIG-RAP-001, datert 12. mai 2014, Multiconsult og 712150-RIG-RAP-004, datert

29.08.2016 , Multiconsult.

6. Beskrivelse av forslag til detaljregulering
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet er foreslått regulert til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg
•
•
•

Boligbebyggelse (1110), B1-B3

Avløpsanlegg BAV, (1542)

Forretning/kontor/industri (1811), BKB

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
•
•
•
•
•
•

Kjøreveg (2011), SKV1-8

Fortau (2012), SF1-2

Gang-/sykkelveg (2015), SGS1

Sykkelveg/-felt (2017), SS1

Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)

Annen veggrunn – grøntareal SVG1 (2019)

Grønnstruktur
•

Friområde (3040), GF1-3

Hensynssoner (pbl § 12-6)
•
•

Frisiktsone, H140

Krav vedrørende infrastruktur, H410

Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1)
•

Midlertidig rigg- og anleggsområde
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6.2 Tekniske forutsetninger

Kjøreveger

Kapasitetsberegninger 7 basert på trafikktellinger utført våren 2013 ligger til grunn for dimensjonering
av krysset i Harstadbotn, se utklipp fra revidert kapasitetsberegning under.

Rv. 83 er dimensjonert som H1-veg sør og nord for rundkjøringen i Harstadbotn. På denne
strekningen er det 2-feltsveg med kjørefelt bredde på 3,25 m og 1 m bred skulder. Den totale
vegbredden er 8,5 m. Se figur 10.

7

Statens vegvesen (2015) Harstadpakken – revidert kapasitetsberegninger, Harstadbotn»,

Region nord, Veg- og transportavdelingen, mai 2015. Notat.
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Figur 10: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H1

Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt

Prinsippene om universell utforming er lagt til grunn ved utforming av veganlegget. For tiltak for
gående og syklende innebærer dette på reguleringsplannivå at det er jobbet med veganleggets
orienterbarhet / lesbarhet, samt at maksimal stigning på hovedsystem for myke trafikanter er 5%7%. Prosjektområdet ligger utenfor sentrumsområdet i Harstad. Kravet til stigning på gangveger
utenom sentrumsområder er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 1: Anbefalte stigningsforhold for gs-veger. Kilde: Hb. V122 Sykkelhåndboka, side 32.

Dimensjonering av system for myke trafikanter tar utgangspunkt i konseptvalgutredningens
målsetting om økt andel syklende og gående.
Bredde på sykkelveg og fortau dimensjoneres ut fra beregnet antall gående og syklende pr. time, ref.
hb. V122 sykkelhåndboka tabell på side 36.
Sykkelveg m/fortau utformes med en totalbredde på 4,5 m fordelt på 2,5 m sykkelveg, 1,5 m fortau
og 0,25 m skulder på begge sider. Se figur 11 for prinsippskisse.
Sykkelveg med fortau skal i Harstadpakken prosjekteres med løsninger tilsvarende Trondheim
kommune.

Figur 11: Prinsipp for sykkelveg med fortau
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Dagens regelverk er slik at en må ha et høydesprang mot fortau (kantsteinsvis) for å definere dette
som et fortau og gi fotgjengerne rettigheter. Mellom fortau og sykkelveg legges en 30 cm bred
granittkantstein med ”fas” 2 x 2 cm og 2,5 cm høydeforskjell mellom sykkelvegen og fortauet.
Gang- og sykkelveg utformes med total bredde 3,5 m, det vil si 3 m gang- og sykkelveg og en skulder
på hver side med bredde 0,25 m. Se figur 12.

Figur 12: Viser prinsipp for gang- og sykkelveg

Gangbru

Det er planlagt en ca. 25 m lang gangbru over Nerbotnvegen, kalt Nerbotn – gs-bru. Det er

en spennarmert betongbru med føringsbredde på 4,5 meter, bestående av sykkelveg og
opphøyd fortau. Den nye brua bygges nært inntil eksisterende bru for rv. 83 over

Nerbotnvegen. Spennvidde og frihøyde under den nye brua er tilpasset eksisterende

konstruksjon slik at den nye brua ikke gir begrensninger for evt. fremtidig endring av
Nerbotnvegen.

Figur 13: 3D-modell av Nerbotn gs-bru. Gult er ny bru. Turkis farge er den eksisterende undergangen.
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6.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
Kjøreveg

Den planlagte riksvegen følger den eksisterende riksveg 83 og har omtrent samme stigning.
Stigningen er brattest like inn mot rundkjøringen fra nordsiden hvor riksvegen har en

stigning i underkant av 3 % de siste 50 meter inn mot kryssområdet. For øvrig stiger også

riksvegen i forkant av det planskilte krysset over Nerbotnvegen med en stigning på om lag 2
%.

Tiltak for myke trafikanter

Øst for riksvegen er det planlagt en ca. 650 meter lang sykkelveg med fortau som strekker

seg fra ende til ende av planområdet. Den er en del av sykkelveg med fortau som er planlagt
fra Kanebogen kryssområde og til Margrethe Jørgensens veg.

På nordvestsiden av kryssområdet er det planlagt en gang- og sykkelveg på ca. 365 meter

fra Nerbotnvegen til Kongsvegen.

Det er planlagt en sti fra sykkelveg med fortau og ned til området ved Harstad båtforening.
Se figur 14. Stien er 1,5 m bred, ca. 20 m lang og med en stigning på ca. 14 %. Den er

planlagt som en snarveg for gående og syklende ned til området ved småbåthavna samt til
bygget i området.

Figur 144: Planlagt sti fra sykkelveg med fortau til småbåthavn

Atkomst til pumpestasjon

Det er også avsatt et areal til adkomstveg til pumpestasjon fra den langsgående sykkelvegen
med fortau, se figur 15.
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Figur 155: Sørøstlige enden av planområdet med ny pumpestasjon og sykkelveg med fortau

Geoteknisk vurdering – fylling i sjø

Det er planlagt en rundkjøring i Harstadbotn omtrent midt på strekningen i planområdet, se
6, hvor den eksisterende fylkesveg 12 i dag danner et T-kryss med riksvegen.

Figur 166: Den planlagte rundkjøringen mellom riksveg 83 og fylkesveg 12.

For å redusere behovet for fylling i sjø og de geotekniske tiltakene i sjøen utenfor

rundkjøringa i Harstadbotn er senter av rundkjøringa flyttet om lag 8,5m mot sørvest, i

forhold til gjeldende reguleringsplan.

Det er utført grunnundersøkelser og gjort geotekniske beregninger for fylling i sjø i
Harstadbotn. Se Multiconsults notat 712150-C-RIG-NOT-001 datert 22.08.2017.
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Dette skriver Multiconsult om grunnforholdene i rapporten, utklipp fra rapport side 1:

For flere detaljer henvises det til Multiconsults notat.
Illustrasjonene nedenfor viser tiltak i sjø for hhv. etter at rundkjøring er flyttet og før
rundkjøring er flyttet.

Etter at rundkjøringa er flyttet:

Figur 177: Tiltak i sjø etter at rundkjøringa er flyttet. De oransje feltene er motfylling i sjø kote -3,0, mens det

grønne området er motfylling i sjø kote -1,0.
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Ved å flytte rundkjøringa er behovet for mudring bortfalt, og utstrekning samt høyde på
motfyllinger er redusert. De nødvendige tiltakene er motfylling i sjø. Som vist i figur 17.
Før flytting av rundkjøring:
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Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur er planlagt ivaretatt delvis gjennom bevaring av eksisterende

ledningsnett, og delvis ved trinnvis omkobling til nye traseer. For oversikt over kabler og
ledninger henvises det til I-tegninger i illustrasjonsheftet. I plankartet er det lagt
hensynssone over VA-ledninger som krysser kjøreveg/ gang-/sykkelveg.

Stikkrenner/kulverter og overvannsledning under rv. 83 med utslipp til sjø skal bevares. For
å håndtere avrenning fra ny veg-geometri skal det legges nye overvannsystemer, med
utslipp til sjø.

Innerst i Storvika ligger det utslippsledning for felles avløp fra 7-8 eiendommer. Dette
utslippet samles opp i pumpestasjon og overføres til kommunal ledningsnett ved
Langenesveien. Pumpestasjon legges på utsiden av sykkelveg med fortau.

Fjernvarmeledning ved siden av rv. 83 gjennom hele planområdet kan i hovedsak beholdes i
eksisterende trase. Det er behov for å flytte en ventilkum ved rundkjøring Harstadbotn.
Statens vegvesen har i planperioden hatt dialog med Statkraft varme. Kontaktperson i
Statnett fjernvarme er Arnt Birger Grannes.
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7. Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
7.1 Framkommelighet

Ny rundkjøring i Harstadbotn med tilhørende felt inn mot rundkjøringa vil bedre
framkommeligheten i området.

Det er planlagt sykkelveg med fortau langs riksvegen fra Kanebogen og til sentrum av

Harstad. Transportsyklister vil dermed få mye bedre framkommelighet langs riksvegen.
Transporttida vil gå ned og gjøre det mer attraktivt å sykle.

7.2 Naboer

Det er ingen boliger som foreslås innløst. Boliger som vil få støyskjermingstiltak i form av
støyskjerm/støyvoll er beskrevet i pkt. 7.9.

7.3 Byggegrenser

Byggegrenser er vist på reguleringsplankartet.

7.4 Gang- og sykkeltrafikk

Sykkelløsninger i Harstadpakken er samordnet med arbeidet for nytt sykkelvegnett. Sykkelveg med
fortau i planområdet er en del av et sammenhengende sykkelnett i Harstad. Det samme er fortau og
gangveger. Bygging av sykkelveg med fortau langs rv. 83 vil gi bedre forhold for syklister og gående.
Disse tiltakende vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Prinsippene for universell
utforming er lagt til grunn for foreslåtte løsninger for myke trafikanter. Unntaket er planlagt
sti/snarveg ned til Harstad båtforening/småbåthavna som vil få 14% stigning.
o_SGS1 vil ikke bli bygd ut sammen med øvrige vegtiltak i Harstadbotn. Før o_SGS1 blir bygd ut vil
det være aktuelt å regulere en om lag 100m lang gang-/sykkelforbindelse parallelt med eiendommen
57/1137 for å oppnå trygg kryssing av Kongsvegen.

7.5 Landskap/bybilde

Planforslaget innebærer utvidelse av dagens riksveg: Økt bredde på vegkropp, rundkjøring som
erstatter T-kryss og GS-veg til Kongsveien der hvor dagens vegetasjonskledte støyvoll ligger.
Konsekvensen for landskap/bybilde er i all hovedsak knyttet til vegkroppens nye sideområder, hvor
de viktigste tiltakene er:
- Sjøfylling: Ny sjøfylling vil bli liggende lenger ut i bukta i forhold til dagens sjøfylling og fyllinga vil
oppleves som noe større enn dagens fylling. En godt utformet og opparbeid sjøfylling kan likevel
oppleves som estetisk mer tiltalende enn dagens fylling. Vegetasjon og ugress som har fått vokst fritt
vil fjernes i forbindelse med bygging av ny fylling og sett fra planområdet vil en oppnå bedre sikt til
omgivelsene i øst. Sykkelveg med fortau mot sjøfyllinga vil ha langsgående rekkverk og belysning, noe
som ytterligere vil bidra til å stramme opp sjøfronten og kan oppleves som positivt for
landskapsbildet.
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- Støyvoller: Nye grønne støyvoller bygges opp der en har tilstrekkelig plass innenfor plangrensa. En
kombinasjon av støyvoll og skjermer vil oppleves som mer oppdelt og fragmentert enn dagens
langsgående støyvoll, men god utforming og bruk av ny plantet vegetasjon kan likevel virke
avbøtende.
Fra ovenforliggende veger og boligområder vil tiltaket bli synlig fra deler av Grønnebakkan,
Harstadbotn og Gansås. Oppstramming av sidearealer kan som beskrevet over få positiv konsekvens
for landskapsbilde. Eksisterende grønne sidearealer må imidlertid erstattes og nye treplantinger blir
viktig for å myke opp veganlegget og integrere det i eksisterende bylandskap.

7.6 Nærmiljø/friluftsliv

Planforslaget innebærer at det opprettes sykkelveg med fortau på fylling mot sjøen. Denne vil være
en del av en helhetlig forbindelse mellom sentrum og Kanebogen og vil føre til økt gjennomfart og
aktivitet for myke trafikanter. På utsida av fortau vil det etableres noen soner med benker som gir
mulighet for stans og opphold. Forbindelsen vil også forbedre koblingen og tilrettelegge for adkomst
til småbåthavna.
Dagens støyvoll på vestsiden av riksveg rives, og erstattes med ny støyvoll i kombinasjon med
støyskjerm. Støyvollen skal ha vegetasjonsdekke. Friområdet på vestsiden av støyvollen skal i
anleggsperioden benyttes som riggområde. Etter endt bygging skal friområdet istandsettes: planeres
og tilsåes og tilføres beplantning. Dette vil kunne gi en enkel oppgradering av friområdet i forhold til
dagens standard og øke attraktiviteten med hensyn til bruk.

Figur 18: bildekollasj som viser Botnelvas elveos og friområdet på bakside av dagens støyvoll

7.7 Naturmangfold

Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett
miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i
Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Utbedring vegen berører stort sett trafikkareal og areal som i
dag ligger nært veger.

§8 Kunnskap om naturmangfold i området

Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon. Eksisterende
naturinformasjon er hentet fra naturbase og artskart (Artsdatabanken.no). Ingen verdifulle
naturtyper eller artsforekomster, inkludert utvalgte naturtyper og prioriterte arter, er registrert i det
aktuelle området. Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold
til sakens karakter og potensiale for skade på naturmiljø. Naturmangfoldlovens § 8 om
kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt.
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§ 9 Om føre‐var‐prinsippet

Det er ikke verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Statens vegvesen anser kunnskapen om
effekter av tiltaket i planområdet som god. Tiltak for å hindre spredning av forurensning og
svartelistede planter blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og beskrevet i egen
tiltaksplan.
Det er i hovedsak Tromsøpalme som kan finnes i området.

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet
Tiltaket vil ikke medføre en ytterligere belastning på naturmangfoldet.

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse

Statens Vegvesen vil være ansvarlig for kostnader ved evt. miljøforringelse i forbindelse med
etablering av rv. 83.

§ 12 Om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre miljøplan (eventuelt også en rigg og
marksikringsplan) hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for byggeplan og
gjennomføring. Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og momenter som skal
sikre dette er skissert under avbøtende tiltak/innspill til Ytre Miljøplan.

7.8 Kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet.

7.9 Støy

Det er utarbeidet en egen støyrapport 8 som vedlegg til reguleringsplanen. For alle detaljer

vises til denne. Konklusjonen i støyrapporten er som følger:
Følgende støytiltak langs veg er foreslått:
Profilnummer
fra (ca.)

Profilnummer
til (ca.)

Skjerm/voll

1200

1450

Skjerm

940

1090

Tiltak

Kommentar
Erstatter dagens voll. Skjerm fortsetter omtrent 80 meter
sørvestover langs fv. 12.
Erstatter dagens skjerm. Økt høyde (omtrent 2,8 meter
relativt til vegbane) og lengde på ny skjerm

Utklipp av støysonekart er vist i figur 19.

8

Temarapport støy Harstadbotn, Asplan Viak AS, 31.1.2018
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Figur 19: støykart som viser beregnet støy i år 2040 1,5 m over bakkenivå.

Boliger som skal vurderes videre mht. støyreduserende tiltak:

•
•

Totalt 30 boliger etter SVV’s praktisering av hovedregelen.
Totalt 10 boliger etter SVV’s praktisering for miljø- og sikkerhetstiltak.

Tabellen på neste side viser hvilke boliger som skal vurderes etter hovedregelen med

modifikasjoner som angitt i avsnitt 2.4.1. i støyrapporten.

Ref. nr.

Gate

Nummer Gnr Bnr Vurderingskriterier

11

Tunneset

12

57

441

Hovedregel

> 57 dB

12

Tunneset

14

57

449

Uteplass

55-57 dB

13

Kongsveien

10

57

392

Uteplass

55-57 dB

14

Kongsveien

12

57

347

Hovedregel

> 57 dB

15

Kongsveien

14

57

309

Hovedregel

> 57 dB

16

Kongsveien

16

57

290

Hovedregel

> 57 dB

17

Kongsveien

18A

57

285

Hovedregel

> 57 dB

18
19
20

Kongsveien
Kongsveien
Kongsveien

18B
20A
20B

57
57
57

261
229
231

Hovedregel
Hovedregel
Hovedregel

> 57 dB
> 57 dB
> 57 dB
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kongsveien
Kongsveien
Bergveien
Bergveien
Bergveien
Bergveien
Bergveien
Bergveien
Bergveien

21
22
10C
11
13
14
15
16
17A

56
56
57
57
57
57
57
57
57

10
257
618
420
389
365
366
477
265

Hovedregel
Hovedregel
Hovedregel
Uteplass
Hovedregel
Uteplass
Hovedregel
Hovedregel
Hovedregel

> 57 dB
> 57 dB
> 57 dB
55-57 dB
> 57 dB
55-57 dB
> 57 dB
> 57 dB
> 57 dB

30

Bergveien

17B

57

317

Hovedregel

> 57 dB

31

Bergveien

18

57

472

Hovedregel

> 57 dB

32

Bergveien

19

57

230

Hovedregel

> 57 dB

33
34
35

Bergveien
Bergveien
Bergveien

20
21
22

57
56
56

654
163
254

Hovedregel
Hovedregel
Hovedregel

> 57 dB
> 57 dB
> 57 dB

36

Grønnebakkan

87

57 1232

Uteplass

55-57 dB

37

Grønnebakkan

89

57 1233

Hovedregel

> 57 dB

38

Grønnebakkan

91

57 1234

Uteplass

55-57 dB

39
40

Grønnebakkan
Grønnebakkan

93
95

57 1236
57 1238

Uteplass
Hovedregel

55-57 dB
> 57 dB

30

Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv. 83 Harstadbotn

Tabellen under viser hvilke boliger som skal vurderes etter praksis for Miljø- og
sikkerhetstiltak.

Ref. nr.

Gate

Nummer Gnr Bnr Vurderingskriterier
Miljø- og
11 F
57 1415
sikkerhetstiltak
Miljø- og
11 G
57 1415
sikkerhetstiltak
Miljø- og
21
57 122
sikkerhetstiltak
Miljø- og
2B
57 1214
sikkerhetstiltak
Miljø- og
23
56 487
sikkerhetstiltak
Miljø- og
31
56 89
sikkerhetstiltak
Miljø- og
6A
56 187
sikkerhetstiltak

1

Skoleveien

2

Skoleveien

3

Slottet

4

Skoleveien

5

Kongsveien

6

Kongsveien

7

Langnesveien

8

Kongsveien

33

56

90

9

Langnesveien

1

56

786

10

Langnesveien

3

56

106

Miljø- og
sikkerhetstiltak
Miljø- og
sikkerhetstiltak
Miljø- og
sikkerhetstiltak

> 65 dB
> 65 dB
> 65 dB
> 65 dB
> 65 dB
> 65 dB
> + 3 dB

> 65 dB

> 65 dB
> 65 dB

7.10 Støv/luftforurensning

For å redusere luftforurensning og støv fra biltrafikk er noen av tiltakene å redusere biltrafikken, få
en bilpark med motorer med mindre utslipp og redusere andelen biler med piggdekk. Disse tiltakene
er vanskelig å gjøre noe med i denne reguleringsplanen.
En av hensiktene med tiltakene i Harstadpakken er å få mer flyt i trafikken og dermed redusere biler
som står i kø og redusere antallet start/stopp.
Det er planlagt å plante trerekker langs rv. 83. Trærne kan i sommersesongen binde noe støv til
vegetasjonen. Regelmessig renhold av vegene kan også bidra til å dempe støvplager.

7.11 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

Det ble gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for strekningen Kanebogen – Byskillet i

en egen rapport 26. august 2013. 9 ROS-analysen tar også for seg strekningen gjennom

9

Statens vegvesen (2013). «Risikoanalyse av Kanebogen til Byskillet», september 2013.
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Harstadbotn. Analysen foreslår at eksisterende T-kryss skal erstattes med rundkjøring, og at
veien utvides til fire kjørefelt i forbindelse med rundkjøringen. T-krysset i Harstadbotn som

er foreslått utredet til rundkjøring har også den høyeste ulykkeskonsentrasjonen langs
strekningen som analysen tar for seg.

Figur 20: kart som viser trafikkulykker i planområdet. Fra vegkart.

8. Gjennomføring av forslag til plan
8.1 Framdrift og finansiering

Det er en målsetting at reguleringsplanen skal vedtas av Harstad kommunestyre i løpet av 4 kvartal
2018, og at prosjektet skal lyses ut på anbud våren 2019. Målsettingen er videre byggestart i løpet av
2019. Byggestart er avhengig av godkjent tilleggsproposisjon om merfinansiering i Stortinget.
Prosjektet finansieres med bompenger, bevilgninger over statsbudsjettet og fylkeskommunale
bevilgninger.

8.2 Utbyggingsrekkefølge

I utbyggingen av strekningen Kanebogen – M. Jørgensens veg vil god trafikkavvikling stå

sentralt. Detaljert rekkefølge på tiltakene på strekningen vil bli utarbeidet i samarbeid med
entreprenør.
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Bygging av fortau fra undergang ved Nerbotnveien og gs-veg videre vest for rv. 83 og til

Kongsveien er ikke en del av det som planlegges bygd i Harstadpakken. Denne forbindelsen
reguleres inn, men det er ikke avklart når den blir bygd. Siden denne gangforbindelsen ikke

bygges som en del av Harstadpakken er det også en kort del av planlagt støyvoll/skjerm som
ikke blir bygd i denne fasen. Dagens støyvoll nærmest bru over Nerbotnveien bevares. Ny
støyvoll/-skjerm bygges fra ca. profil 1400.

Figur 21: planlagt støyskjerm og støyvoll fra Nerbotn gs-bru og nordover.

8.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden

Trafikkavvikling i anleggsperioden vil avhenge av hvilke deler av Harstadpakken som vil lyses

ut i samme entreprise. I byggeplanen for strekingen vil trafikkavvikling i anleggsperioden

måtte bestemmes. Det er lagd forslag til faseplan for byggingen. Se tegning Y001-Y004 i
illustrasjonsheftet. Dette er et eksempel på løsning. I byggefasen vil entreprenør og SVV i

samarbeid komme frem til en omforent løsning for faseplaner, herunder trafikkavvikling.

Først bygges nytt VA-nett, samt at kabler og ledninger flyttes. Det etableres anleggsveg for

fylling i sjø, se figur 22 som viser første fase. Videre bygges interimsveg for å klargjøre for
nytt midlertidig T-kryss mellom fv. 17 og rv. 83.
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Figur 22: utklipp av faseplan – viser fase 1

I fase 2 legges trafikken om i nytt midlertidig T-kryss, slik at rundkjøring kan bygges, se
figur 23. Støyvoll/-skjerm kan også bygges i denne fasen.

Figur 23: utklipp av faseplan – viser fase 2

Videre bygges gs-bru over Nerbotnvegen og sykkelveg med fortau kan ferdigstilles, mens

trafikken legges til ny rundkjøring, se figur 24.
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Figur 24: utklipp av faseplan – viser fase 3. Her er trafikken lagt til ny rundkjøring og sykkelveg med fortau kan

ferdigstilles.

Til slutt fjernes midlertidig veg og grøntarbeid gjøres. Riggområde revegeteres.

8.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for
byggefasen

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok

R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.

Særskilte miljøutfordringer for Harstadbotn er:
•
•
•

Området bør kartlegges for fremmede arter i forbindelse med byggeplan
Krav ved utfylling i sjø

Fylkesmannens tillatelse for fylling i sjø.

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med

i YM-plan.
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Innspill til YM-plan:
Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Støy i anleggsfasen

Forurensning av jord og vann

Krav ved utfylling i sjø i Harstadbotn

Landskap – svartelistede arter

Fjerne eksisterende Tromsøpalmer/ bekjempe ny

Støv / forurensing

Støv i anleggsfasen

etablering i istandsatt område.

Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) vil omfatte tiltak som følge av 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
Bygging av gangbru

Gravearbeid/VA-grøfter
Fylling i sjø
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9. Sammendrag av innspill – alt. Sammendrag av merknader
Ved planstart var det mottatt til sammen 10 innspill til planstart. Fire innspill fra offentlige
aktører og seks innspill fra private interessenter.

9.1 Merknader fra offentlige aktører
Sametinget, saksnr. 16/188696-19:
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det
omsøkte området. De minner om den generelle aktsomhetsplikten, som bør fremkomme i
reguleringsbestemmelsene, og foreslår følgende tekst:

Kulturminner og aktsomhetsplikten
Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til
Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kml.) §8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre
til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Kommentar fra Statens vegvesen

Innspillet fra Sametinget til reguleringsbestemmelse tas til etterretning.

Harstad kommune, saks nr. 16/188696-20:
Harstad kommune kommenterer at det ikke er avholdt møte med planmyndighet i forkant av
varsel om planstart. Kommunen har for øvrig ikke merknader til varsel om planstart.

Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen beklager at planspørsmålet ikke er drøftet med Harstad kommune i forkant
av varsel om oppstart.

Troms fylkeskommune, saksnr: 16/188696-22:
Troms fylkeskommune forutsetter at løsninger for kollektiv, gående og syklende blir

ivaretatt, jmf. enighet i Harstadpakken. Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet,
har ingen øvrige innspill til planarbeidet.

Kommentar fra Statens vegvesen
Innspillet fra Troms fylkeskommune tas til etterretning. Løsninger for kollektivreisende,
gående og syklende vil bli hensyntatt i planforslaget.

Norges – vassdrags og energidirektorat, saksnr: 16/188696-23:
Ihht. NGUsa løsmassekart består området av hav- og fjordavsetning, noe som kan være en

indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges ny bebyggelse og utfyllinger på slike
arealer skal det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan
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være fare for kvikkleireskred. Relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i
forbindelse med planarbeidet skal tilsendes NVE i forbindelse med offentlig ettersyn.

Kommentar fra Statens vegvesen

Innspill fra NVE er tatt til etterretning. Det er utført grundige geotekniske undersøkelser i

forbindelse med planarbeidet. Sikkerhet mot naturfare er dokumentert i egen fagrapport 10

som følger planforslaget. Det er avdekket bløte leirmasser på grensen til å være vikke i

dybde 3-5m i nord og sørkant av planlagt rundkjøring. Geoteknisk rapport beskriver tiltak

for å håndtere områdestabilitet.

9.2 Merknader fra private aktører
Jørn Heløe og Gro Hege Olsen Heløe, gnr/bnr. 57/441:
Støyskjerming av bolig må gjennomføres ihht. krav. Skjerming mot støy og innsyn må

etableres ved bruk av støyvoll. Hull i støyvoll etablert tilknyttet etablering av bomstasjon må

fylles igjen. De ønsker at trær som nå skjermer for innsyn blir erstattet dersom de må fjernes
i forbindelse med vegtiltaket.

Det foreslås at planlagt ny atkomstveg til bolig i Tunneset 14 og 16 utgår for å gi plass til

støyvoll. Dersom ny rundkjøring kommer så nært at bolig blir ubeboelig grunnet støv, støy
og forurensing vil innløsning bli krevd. Heløe mener det nå må tas hensyn til at det bor
barnefamilier på Tunneset.

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen vil sørge for at grenseverdier knyttet til støy, støv og forurensing blir

overholdt. Aktuelle tiltak for støydemping er støyvoll/støyskjerm, evt. i kombinasjon med

tiltak på den enkelte bolig. Det blir foretatt en individuell vurdering av hvilket tiltak som er
egnet for den enkelte bolig i byggeplanfasen. Skjerm mot innsyn vil bli søkt etablert.

Heløe viser til en skisse til alternativ atkomst som vil kunne frigi areal til støyvoll. Svv kan
ikke finne at denne skissen ligger ved innspill til planarbeid.

Norconsult på vegne av Harstadbotn båtforening, saksnr: 16/188696-21:
Harstadbotn båtforening viser til at det har vært dialog mellom båtforeningen og Statens

vegvesen om vegvesenets behov for utfylling i sjø. Harstadbotn båtforening har igangsatt
reguleringsplan for sin virksomhet på land og i sjø. Det er avtalt å samordne grensesnitt

mellom planforslagene i samme periode som Svv har sitt planmøte med Harstad kommune.

Kommentar fra Statens vegvesen

Harstadbotn båtforening er i gang med planarbeid på egen eiendom samt i sjø. Det er

avholdt flere møter mellom Harstadbotn båtforening og Svv for å samordne plangrense

10

Rapport 712150-RIG-C-NOT-rev0 Harstadbotn sjøfylling, Multiconsult, 22.8.17.
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mellom båtforeningens og Statens vegvesen sitt planforslag, samt drøfte mulige løsninger på
båtforeningens parkeringsutfordringer.

J.O. Flo / V.A. Movik, saksnr: 16/188696-24:
Flo/Movik planlegger å sette opp et ekstra hus (bolig) på eiendommen i skråningen nedenfor
låven, og har vært i forhåndskonferanse med kommunen om dette. Dette har kommunen

vurdert å være innenfor gjeldende reguleringsplan. Byggherre ble bedt om å avklare atkomst
med Svv, samt fremlegge plan for støysikring av uteområdet.

Flo har hatt dialog med styreleder i Kongsvegen borettslag og fremmet forslag om felles
atkomst til Kongsvegen. Ny atkomst vil ta noe av Flos tomt i hjørnet mor borettslaget.
Borettslaget har uttrykt seg positivt til felles innkjøring fra Kongsvegen.

Kommentar fra Statens vegvesen

Planforslaget viser at om lag 2-3m av tomtearealet gnr. bnr. 56/10 (mot rv.83) vil bli berørt

av reguleringsendring i Harstadbotn. Varslet areal viser både areal som må kjøpes til

vegbygging, og areal som må leies for å gjennomføre anleggsarbeidet. Når det gjelder

forslag til ny atkomst til eiendommen gnr./bnr. 56/10 omhandler dette et areal som ligger

utenfor dette planforslagets avgrensing. Forholdet vil bli behandlet i reguleringsplanarbeid

for Kongsvegen/Mercurvegen hvor det ble varslet planstart mars, 2018.

B.A.Haugen på vegne av E.A.Smith, saksnr: 16/188696-25:
Haugen representerer Smibygg AS. Haugen ønsker tilbakemelding på om de varslede

endringene medfører inngrep eller ulemper på eiendommen gnr/bnr. 56/429 hvor det drives
forretningene Bygger`n og Smith Stål.

Kommentar fra Statens vegvesen

Det er ikke planlagt å gjøre endringer i veglinje eller sideterreng som medfører inngrep eller

ulemper i eiendommen gnr. 56 bnr. 439. Eiendommen er medtatt i planvarslet fordi dette ga
en naturlig planavgrensing.

O.M.Fagerland, saksnr: 16/188696-26:
Fagerland ønsker svar på hvor mye av hans eiendom i Langnesvegen 3 Svv har behov for å
kjøpe, og om fyllmasser i sjø vil komme i konflikt med båtnaust.

Kommentar fra Statens vegvesen

Ny reguleringsplan vil medføre et mindre inngrep i eiendommen Langnesveien 3 mot rv. 83.
Fyllmasser i sjø vil ikke komme i konflikt med båtnaust.

G.Aspen, saksnr: 16/188696-27:
Eier av eiendommene gnr./bnr. 57/1452, 57/104 og 57/550 mener en flytting av

rundkjøring i Harstadbotn vil forringe verdien av hans eiendommer, samt begrense planlagt
utbygging da BYA% ikke vil være tilstrekkelig for hans planlagt utbygging. Han viser til at

hensikten med å kjøpe tilliggende areal har vært å slå sammen eiendommer og dergjennom
muliggjøre et større utbyggingsareal.
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Aspen varsler at dersom hans eiendommer blir redusert i verdi som følge av

reguleringsendringen vil han kreve erstatning for hele den registrerte kjøpesummen med

normal verdiøkning fra kjøpsdato.

Aspen mener at så lenge fylkesvegen er etablert på geoteknisk stabil grunn ser han ingen

grunn til å flytte planlagt rundkjøring. Han antar økonomi er driveren bak ønske om flytting
av rundkjøring.

Kommentar fra Statens vegvesen

Geoteknisk vurdering viser at det vil være mulig å etablere rundkjøring som vist i gjeldende
reguleringsplan. Dette medfører store fyllinger, motfyllinger, samt mudring for å sikre en

stabil byggegrunn. Både teknisk og økonomisk vil det være fordelaktig å flytte rundkjøringen
lenger bort fra sjøen.

Når det gjelder forringelse av Aspens eiendommer vises det til at reguleringsendringen kun
berører areal som pr. i dag er regulert til offentlig friområde. Dette er areal som pr. i dag

ikke tillates bebygd. Reguleringsendringen vil ikke påvirke BYA% for eiendommen gnr./bnr.
57/104.

Vedlegg
1. Forslag til plankart
2. Forslag til bestemmelser
3. Illustrasjonshefte
4. Andre dokumenter (utredninger etc.)
Geotekniske rapporter:

712150-C-RIG-NO T-005_rev00

712150-C-RIG_NO T-001_rev0_Harstadbotn_sjøfylling_med vedlegg

712150_RIG-RAP—001-REV00-datarapport_Remakrysset-Nerbotnveien
712150-RIG-RAP-004_datarapport Harstadbotn

Risikoanalyse RAPPORT Kanebogen til Byskillet Harstad Final
Temarapport støy Harstadbotn
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REGULERINGSBESTEMMELSER

I
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

§ 1 Plantype, planens formål, avgrensning og innhold
§ 1.0 Plantype
Planen er en detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3.

§ 1.1 Formål
Formålet med planen er å legge til rette for oppgradering av riksveg 83 med ny rundkjøring i
Harstadbotn samt bygging av tilhørende gang- og sykkelvegsystem langs riksvegen.

§ 1.2 Planens avgrensing
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med plan-ID 744. Planforslaget
framgår av 1 plankart, R01.

§ 1.3 Generelt
Reguleringsplanen består av reguleringsplankart, bestemmelser, planbeskrivelse og
illustrasjonsplan.

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, B1-B3
− Vann- og avløpsanlegg, BVA
− Forretning/kontor/industri, BKB
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2):
− Kjøreveg, SKV1-SKV8
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−
−
−
−
−

Fortau, SF1-SF2
Gang- og sykkelveg/fortau, SGS1
Sykkelveg/-felt, SS1
Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT1
Annen veggrunn-grøntareal, SVG1

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3):
− Friområde, GF1-GF3
Hensynssoner (pbl § 12-6)
− Frisiktsone, H140
− Krav vedrørende infrastruktur, H410
Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1)
− Midlertidig rigg- og anleggsområde, #1-#4

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
Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i
marken kommer frem gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må
arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf.
Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Kulturmyndighetene forutsetter
at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
§ 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-tekniske anlegg skal opparbeides.
§ 3.5 Støy – støyskjerming
a) Boliger som har fasadenivå LDEN > 55 dB som følge av planen må utredes videre for lokale
støytiltak iht. planens utvelgelsesmetodikk.
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Utvelgelse av boliger som må utredes videre for lokale støytiltak følger denne metodikken:
•

•

•

Innenfor planavgrensningen fra «Profil nr. 780 til profil nr. 1050 og fra profil nr.
1300 til profil nr. 1475» vurderes som støy fra miljø- og sikkerhetstiltak iht.
retningslinje T-1442:
o Støytiltak på hoveduteplass gjennomføres dersom støynivået er over LDEN 65
dB (rød sone) eller støynivået er mellom LDEN 55 og 65 dB (gul sone) og
samtidig øker mer enn 3 dB.
o Fasadetiltak gjennomføres dersom utendørs støynivå er over LDEN 65 dB (rød
sone) og innendørs støynivå samtidig er over LpAeq24h 35 dB.
Innenfor planavgrensningen fra «Profil nr. 1050 til profil nr. 1300» vurderes etter
T- 1442 med følgende modifikasjoner:
o Boliger med LDEN > 57 dB vurderes videre for lokale støytiltak, både
mht. innendørs støynivå samt mht. en opparbeidet hoveduteplass.
o Boliger med LDEN 55- 57 dB vurderes kun videre for lokale støytiltak på
en opparbeidet hoveduteplass.
o Fasadetiltak dimensjoneres for å tilfredsstille NS 8175, lydklasse C, ev.
lydklasse D dersom kostnadene for å oppnå klasse C er uforholdsmessig
store.
Tiltak på de utvalgte boligene dimensjoneres etter reell støysituasjon, dvs.
med bidraget fra eksisterende kilder av betydning.

Kap. 6 i Støyrapport datert 31.01.2018 viser tabeller med oversikt over boliger som vurderes
etter regler for miljø- og sikkerhetstiltak og hvilke boliger som skal vurderes etter
hovedregelen.
b) Støytiltakene detaljeres ytterligere på byggeplannivå. Tiltakene skal være gjennomført før
veganlegget er ferdigstilt. Støytiltakene skal være praktisk gjennomførbare og skal økonomisk
stå rimelig i forhold til den støydempende effekten.
c) Det skal være formmessig sammenheng mellom støyskjermer som oppføres langs rv.83.
d) I anleggsperioden skal grenseverdier for i Retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T-1442/2016 – tabell 4 og 5 gjøres gjeldende.

§ 3.6 Universell utforming
Sykkelveg m/fortau og gang- og sykkelveg/fortau skal gis universell utforming.
§ 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 utarbeidelse av byggeplan.
§ 3.8 Vedlikehold av offentlige støyskjermer
Statens vegvesen har rett til å vedlikeholde offentlige støyskjermer langs riks- og fylkesveg.
Dette gjelder også på eiendom eid av andre og gjelder i en bredde på 1 m fra støyskjermen.
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§ 4 Bebyggelse og anlegg
§4.1 Område B1
a) Området reguleres til boligbebyggelse.
b) Området tillates ikke bebygd.
§4.2 Område B2
a) Området reguleres til boligbebyggelse.
b) Maksimalt tillatt bebygd areal BYA =30 %
§4.3 Område B3
a) Området reguleres til boligbebyggelse.
b) Maksimalt tillatt bebygd areal BYA =35 %
§ 4.4 Vann- og avløpsanlegg, BVA
Formålet omfatter areal til kommunal VA-installasjon.
Det tillates parkering innenfor området.
Kjøreatkomst til området er tillatt via sykkelveg med fortau, o_SS1/o_SG1.
§ 4.5 Områdene BKB
Området reguleres til forretning/kontor/industri.

§ 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 N100.
b) Offentlig kjøreveg omfatter areal til vegens kjørebane, vegskulder, rekkverksrom og
trafikkøyer. I anleggsperioden tillates området benyttet til all virksomhet som er nødvendig
for gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidige bygninger, anlegg mm.
§ 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 tilhørende landskapsplaner. 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) Område SVT1 kan nyttes til sommerparkering dersom terrengbearbeidingen muliggjør
dette. Slik parkering må være i henhold til avtale med grunneier.
§ 5.3 Annen veggrunn – grøntareal offentlig
a) I annen veggrunn – grøntareal inngår grøfter, skjæringer, fyllinger, støttemurer, tekniske
anlegg, terrengforming, beplantning etc.
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b) Området skal opparbeides som vist på tilhørende landskapsplaner. 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.

§ 5.4 Gang-/sykkelveg/fortau, fortau og sykkelveg/-felt
a) Formålet omfatter areal til offentlig gang- og sykkelveg, fortau og sykkelveg m/fortau.
b) Gang- og sykkelveg, fortau og sykkelveg m/fortau skal opparbeides som vist på plankartet
og i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.
§ 5.5 Område f_SKV5
Felles avkjørsel gjelder for gnr./bnr. 56/368 og gnr./bnr. 56/367 med 1/2 hver.
§ 5.6 Område f_SKV6
Felles avkjørsel gjelder for gnr/bnr 57/449, 57/441 og 57/471 med 1/3 hver.

§ 6 Grønnstruktur
§ 6.1 Friområde, GF1 - GF3
a) Friområde skal brukes til lek og sport.
b) Byggverk og anlegg som fremmer områdets bruk som friområde, kan oppføres etter
byggesøknad.

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

§ 7 Hensynssoner
§ 7.1 Frisiktsoner
I områder som reguleres til frisiktsone tillates det ikke plassert gjenstander eller vegetasjon
som er høyere enn 0,5 m over vegens nivå.
§ 7.2 Krav vedrørende infrastruktur
Det skal tas hensyn til vann- og avløpsledninger som ligger i område merket med hensynsone
infrastruktur.
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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 - #4
a) Areal regulert til dette formålet kan benyttes som rigg- og anleggsområde så lenge anleggsarbeidet 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.

Planbestemmelser side 6 av 6

3

Adresseliste for medvirkning i planprosesser - Varsel
Reguleringsplan for Rv.83 - Harstadbotn, Harstad kommune
Boreal Transport Nor as avd
Harstad buss
Drosjesentralen
Eldrerådet v/Ivar Østberg
Fylkesmannen i Troms
UNN Harstadutrykningstjenesten
Hålogaland Kraft As
Troms politidistrikt
Rådet for funksjonshemmede v/
Elsa Floer
Samediggi- -Sametinget
Telenor as- Senter for
nettutbygging
Troms fylkeskommune Regional utbyggingsenhet
Harstad kommune - Drift- og
utbyggingsenhet
Harstad kommune - Bygg- og
eiendomsenhet
Harstad kommune - Økonomi
og-utviklingsenhet
Harstad kommune Helsehuset
Harstad kommune Barnerepresentanten
Harstad kommune - Harstad
ungdomsråd v/ Katharina
Schjølberg
Midtre Hålogaland
Sivilforsvarsdistrikt
Norges vassdrag- og
energidirektorat

Postboks 277

9483 Harstad

Klubbveien 9
Dvergfureveien 15
Postboks 6105

9406 Harstad
9414 Harstad
9291 Tromsø
9408 Harstad

Postboks 1057
Nordvik

9480 Harstad
9480 Harstad
9419 Sørvik

Avjovargeaidnu
Postboks 7150

9730 Karasjok
5020 Bergen

Postboks 6600

9296 Tromsø
9479 Harstad
9479 Harstad
9479 Harstad
9479 Harstad
9479 Harstad
9479 Harstad

Seljestadveien 11

9406 Harstad

Kongens gt 14-18

8514 Narvik

Statens vegvesen
Region nord
Prosjektavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no
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