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1. Innledning
Forslag til reguleringsplan for Kanebogenkrysset er lagt ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan‐
og bygningslovens § 3‐7 og § 12‐8.
Planforslaget legger til rette for bygging av ny kryssløsning i Kanebogen, samt nytt system for gående
og syklende i samme område. Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med Harstad kommune.
Asplan Viak AS har utarbeidet reguleringsplandokumentene, etter oppdrag fra Statens vegvesen.
Det er planlagt vedtak for reguleringsplanen i desember 2013.
Planen er utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, i samsvar med plan‐ og bygningslovens §
12‐3. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjort i avisa
Harstad Tidende i februar 2013. Offentlige instanser, samt registrerte grunneiere og naboer på
strekningen ble orientert om planarbeidet gjennom brev sendt samtidig.
Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn kunngjøres i Harstad Tidene. Grunneiere og
rettighetshavere vil så langt som vi har oversikt, få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir
samtidig sendt på høring til offentlige instanser.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på Harstad rådhus og Statens vegvesen kontor i Harstad,
samt på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no og på www.vegvesen.no under
http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken.
Reguleringsplanforslaget består av to deler:
1. Planbeskrivelse med reguleringsplankart (Plankart R301) og reguleringsbestemmelser, datert
september 2013
2. Illustrasjonshefte, datert september 2013
Merknader og innspill til planforslaget merkes med saksnr. 0000000 og sendes til:
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ
Eller på e‐post: firmapost‐nord@vegvesen.no
Spørsmål knyttet til forslag til planforslaget og prosjektet kan rettes til:
Statens vegvesen Region nord
ved Wibeke Knudsen, tlf.: 482 24 371
e‐post: wibeke.knudsen@vegvesen.no
eller til Harstad kommune
ved Jan‐Inge Lakså, tlf. 77 02 67 70
e‐post: Jan‐inge.laksaa@harstad.kommune.no
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2. Bakgrunn for planforslaget
2.1 Planområdet
Planområdet ligger i Harstad kommune, ca. 3 km sør for Harstad sentrum, på Kanebogen.
Planområdet omfatter en strekning langs rv. 83 som er ca. 650 meter lang. Samtidig omfatter
planområdet kryssområdet i Kanebogen med fv. 848 Stangnesveien og rundkjøringa ved Shell Åsby,
samt nye bussholdeplasser øst for denne rundkjøringa. Planen omfatter også omlegging av
Skaunveien og ca. 120 m av Rødbergveien foran Shellstasjonen.
Planområdet består i hovedsak av arealer som i dag brukes til trafikkformål og grøntareal langs
eksisterende veger.

Figur 1 ‐ Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet

2.2. Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for Kanebogenkrysset
Kanebogenkrysset er et av tiltakene i Harstadpakken. Harstadpakken innebærer utbygging av et
omfattende gang‐ og sykkelvegsystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom
sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.
Rv. 83 ble i 2004 regulert som 4‐felts veg fra Byskillet til Kanebogen. Kanebogenkrysset 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.
Som følge av behov for mer areal til vegformål hovedsakelig mot nord og øst, reguleres krysset i sin
helhet påny.
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Forslag til reguleringsplan for Kanebogenkrysset legger til rette for bygging av rundkjøringer,
sammenhengende sykkelveg og fortau langs riksvegen, trygge krysningspunkter for myke trafikanter,
samt nye holdeplasser for kollektivtrafikk.
Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er 2014.

2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt
Prosjektet har følgende effektmål:
Kanebogenkrysset:
 Prosjektet skal bedre fremkommeligheten på vegene, samtidig som det legges til rette for et
sammenhengende system for myke trafikanter med trygge og attraktive krysningspunkter.
Resultatmål for reguleringsplanen:
 Reguleringsplanen skal til første gangs behandling i Harstad kommune 2. oktober 2013
 Reguleringsplanen skal ut på høring i oktober 2013
 Reguleringsplanen skal fremmes for vedtak i Harstad kommunestyre i desember 2013

2.4 Tiltakets forhold til KU‐forskriften
Harstad kommune har i brev datert 31.01.2013 avklart at tiltakene ikke er utredningspliktig i henhold
til kravene i forskrift om konsekvensutredning.
Kommunen skriver i sitt brev at planen omfatter utbygging av infrastruktur og det skal gjøres en
vurdering om bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning kommer til anvendelse. Tiltaket er
av en slik størrelse at det ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning vedlegg 1.
Tiltaket omfattes derimot av vedlegg 2 pkt. 24, og skal derfor iht. § 3 b) vurderes etter
oppfangskriteriene i § 4.
Harstad kommune har gjort en vurdering av tiltaket og ikke funnet at det omfattes av kriteriene.
Kommunens konklusjon er at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

2.5 Planstatus for området
Det ble utarbeidet en KVU (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‐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.
Regulering av Kanebogenkrysset er en oppfølging av kommuneplanens arealdel for Harstad, der
Kanebogenkrysset er regulert som veg.
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Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, Harstad kommune

Reguleringsplaner:
Det finnes følgende reguleringsplaner innenfor planområdet:
‐ rv. 83 Gang/sykkelveg og 4‐felts veg Kanebogen – Byskillet, 2004

Tilgrensende planer:
Reguleringsplanen grenser mot ny reguleringsplan for Amfi Kanebogen (kjøpesenter), som er under
utarbeidelse. Det er fastsatt en felles avklart planavgrensning og formålsgrenser mellom de to
planene. Planene er samkjørte med gang‐ og sykkelvegsystemet er sett i sammenheng i de to
planene. Adkomstveger er også avklart.

3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
3.1 Beliggenhet
Planområdet ligger ved Kanebogen i Harstad kommune, og følger hovedsakelig rv. 83 like nord om
gangbroen som ligger ved Gamle Stangnesveg og omtrent 650 meter sydover.
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Figur 3: Dagens kryss mellom rv. 83 og fv. 848 Stangnesveien. Bildet er tatt fra nord mot sør.

I fv. 848 Stangnesveien omfatter planområdet en ombygging av dagens rundkjøring. På nordsiden
avgrenses planområdet like sør om krysset mellom Rødbergveien og Åsmyrveien.

Figur 4: Eksisterende rundkjøring i fv. 848 Stangnesveien. Bildet er tatt fr Fredlyveien.
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3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Langs riksvegen brukes arealene til vegformål og grøntområde langs vegene. På begge sider av
riksvegen er det boligområder.

Figur 5: Dagens situasjon

På sørsiden av fv. 848 Stangnesveien ligger kjøpesenteret Amfi Kanebogen med tilhørende
parkeringsplass. Kanebogen Bo‐ og servicesenter er også plassert her. Fredly kapell ligger sørøst for
rundkjøringa ved Shell Åsby. Ovenfor dagens eksisterende rundkjøring er det en bensinstasjon og
andre forretninger. Nord for Stangnesveien ligger Harstad trafikkstasjon.
Kanebogen skole ligger på vestsiden av planområdet, med adkomst fra Steinveien som avgrenser
planområdet fra Skaunveien. Her ligger det ellers kun boliger.
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3.3 Trafikkforhold
Dagens trafikktelling viser at riksvegen mot Harstad har ÅDT på ca. 15 700 kjt./d. og mot syd er ÅDT
på omtrent 9 300 kjt./d. Stangnesveien har en ÅDT på 10 300 kjt./d. Andel tungtrafikk er omtrent 10
%.

Figur 6: Trafikkmengder i dag i planområdet.1

Figur 7: Dagens kryss mellom rv. 83 og Skaunveien. Bildet er tatt fra sør mot nord. Skaunveien går opp mot venstre i
bildet.

1

Statens vegvesen (2011):»Trafikkanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger KVU Harstad». Mars 2011.
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3.4 Landskapsbilde/bybilde
Planområdet ligger på Kanebogensletta og landskapsrommet defineres av Gansåsen i nord,
Kanebogåsen i vest og Rismålsberget i sørøst. Åsene rundt er lave og skogkledte. Planområdet er i
dag preget av rv. 83 med krysninger til Skaunveien og Stangnesveien, Kanebogen senter med
tilhørende store parkeringsflater, samt beltet med boligområde mellom riksvegen og Steinveien.
Området mellom Stagnesveien og Åsmyrvegen (området rundt trafikkstasjonen) er preget et større
ikke‐opparbeid grøntareal avgrenset av bjørke‐ og seljedominert krattskog. Men grovt kan en si at
flaten domineres av harde flater med grønne randsoner, mens åsene og skråningene med
boligbebyggelse er grønne i sin hovedkarakter.

3.5 Nærmiljø
I planområdet er bybildet preget av Kanebogen handelssenter og store industribygg på begge sider
langs riksvegen. I sidearealene strekker det seg sammenhengende boligområder.

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

3.7 Kulturmiljø
Troms fylkeskommune, kulturetaten, viser til at det er liten sannsynlighet for at hittil ukjente
kulturminner vil bli berørt av tiltaket.

3.8 Naturressurser
Planen berører ikke naturressurser.

3.9 Grunnforhold
I forbindelse med planarbeidet er det utført grunnundersøkelser i planområdet2. Undersøkelsene
viser at grunnen i hovedsak består av 3 lag. Stedvis er det et topplag med grusig, sandig, siltig
materiale på maksimalt 1 m. Derunder er det et lag med 1,5 til 4,5 m med torv. Over berg er det
stedvis et løst lag på 0,2 til 2 m med antatt siltig, sandig, grusig, leirig materiale.

2

Multiconsult (2013). Rapport 711786/1 «Rundkjøring Kanebogen, Grunnundersøkelser, Datarapport». Mai
2013.
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4. Beskrivelse av planforslaget
4.1 Forutsetninger og standardvalg
Kapasitetsberegninger basert på trafikktellinger utført våren 2013 ligger til grunn for dimensjonering
av kryss i Kanebogen.3
4.1.1 Kjøreveger
Rv. 83 og fv. 848 mellom de to rundkjøringene er planlagt som 4‐felts veg med dimensjoneringsklasse
S6 på hver side av rundkjøringa i Kanebogen. Det innebærer to kjørefelt på 3,25 m i hver retning,
skulder på 0,75 m og midtdeler på 1 m. Se figur 8.

Figur 8: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse S6

Rv. 83 er dimensjonert som S1 veg de første 250 m, samt siste 60 m. Fv. 848 er også dimensjonert
som S1 veg fra rundkjøringa ved Shell og mot Stangnes. På disse strekningene 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 9.

Figur 9: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse S1

Skaunveien og Rødbergveien er dimensjonert som Sa2 med vegbredde 6 m.
4.1.2 Gang‐ og sykkelveger
Sykkelveg med fortau skal i Harstadpakken prosjekteres med løsninger tilsvarende Trondheim
kommune.
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.

3

Statens vegvesen (2013). «Kapasitetsberegninger, vegkryss i Harstad». August 2013.
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Figur 10: Viser prinsipp for sykkelveg med fortau

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 11.

Figur 11: Viser prinsipp for gang‐ og sykkelveg

4.1.3 Anlegg for kollektivtrafikk
Det anlegges holdeplass for buss på sørsiden av fv. 848 mellom de to rundkjøringene på Kanebogen. I
tillegg opprettes det holdeplasser på begge sider av fv. 848 øst for rundkjøringa ved Shell.
Dagens holdeplass for sørgående trafikk like nord for dagens gangbru ved riksvegen opprettholdes.
Busstoppet har lengde 70 m. Plattformen har bredde 2,5 m. Det settes opp leskur på holdeplassene.

4.2 Generelt om planforslaget
Hovedgrepet i planen er at det bygges ny rundkjøring i kryss fra rv. 83 mot fv. 848 Stangnesveien,
som erstatning for dagens T‐kryss. Rundkjøringen heves om lag 1,5 m ift. dagens terrengnivå. Det
bygges 4‐felts veg på hver side av denne rundkjøringa og mot en utvidet rundkjøring i fv. 848 ved
Shell Åsby. Skaunveien legges om, slik at den går ut fra rundkjøringa.
Det vurderes å utbedre dagens gangbru sør for Kanebogenkrysset mht. universell utforming, eller
eventuelt erstatte dagens gangbru med en ny bru. Funksjonelle og økonomiske vurderinger vil
avgjøre hvilken løsning som blir valgt.
Langs riksvegen er det planlagt sykkelveg med fortau. Den går i en undergang øst for riksveg‐
rundkjøringa i Kanebogen. Undergangen er 5,5 m bred. Dagens veg vest for trafikkstasjonen/Elkjøp
omreguleres til gs‐veg. Bomstasjoner bygges lengst i sør ved profil 30‐50, samt i Skaunveien.
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Nytt konsept for busstrafikk i Harstad som innebærer en endring av dagens rutenett, der Kanebogen
skal utgjøre et transittpunkt for skifte mellom ulike bussruter. Nye bussholdeplasser i Kanebogen er
plassert i samsvar med nytt kollektivkonsept4.

Figur 12: Planlagt system for biltrafikk og myke trafikanter.

4.3 Planlagt arealbruk
Området er regulert til følgende formål:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12‐5 nr. 2):
 Kjøreveg offentlig
 Annen veggrunn – teknisk anlegg
 Gang‐ og sykkelveg/fortau, sykkelveg m/fortau
 Kollektivholdeplass
 Kollektivanlegg

4

Gustav Nielsen Consulting (2013): «Enklere bussnett i Harstad. Konsept for nytt busstilbud i Harstadpakken».
Mai 2013.
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5. Virkninger av planforslaget
5.1 Framkommelighet
Nye rundkjøringer og utvidelse til 4 kjørefelt i tilknytning til rundkjøringene vil gi bedre
framkommelighet i planområdet. Det er regulert inn filterfelt fra fv. 848 mot sentrum, samt filterfelt
fra rv. 83 mot skaunveien. Dette vil også bidra til å få flyt i trafikken og mindre ventetid i krysset.
Figuren nedenfor viser forventet økning i trafikkmengden i år 2040.

Figur 13: Trafikkmengde i år 2040

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.
Trygge krysningspunkter og et sammenhengende gang‐ og sykkelvegnett i Kanebogen‐området vil
gjøre området mer framkommelig også på tvers av riksvegen og langs fv. 848 Stangnesveien, samt
langs starten av Rødbergveien.

5.2 Trafikksikkerhet
Sykkelvegen i planområdet er en del av et sammenhengende sykkelnett i Harstad, som skal etableres
gjennom Harstadpakken. Det samme er fortau og gangveger. Ny undergang under fv. 848 øst for
rundkjøringa ved rv. 83, samt ny gs‐bru over rv. 83 vil gjøre det tryggere å krysse de mest trafikkerte
vegene på Kanebogen. Disse tiltakende vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.
Rundkjøringer har lavere ulykkesrisiko enn dagen T‐kryss. Det er forventet at det vil bli færre ulykker
med personskader ved etablering av rundkjøringer i kryssene.
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5.3 Byggegrenser
Byggegrense langs veg er ikke medtatt i planen. Vegnormalens generelle krav på 50 meter
byggegrense fra senterlinje veg gjelder, dersom ikke annet er regulert i reguleringsplan.
Mot Kanebogen senter er det avtalt at byggegrensen fra rv. 83 skal være 40 m, mens byggegrensen
fra fv. 848 skal være 25 m fra senterlinje veg.

5.4 Gang‐ og sykkeltrafikk
Planforslaget vil gi bedre forhold for gang‐ og sykkeltrafikken, som gir sammenhengende g/s‐veg på
hele planstrekningen.

5.5 Kollektivtrafikk
Planforslaget vil gi bedre forhold for kollektivtrafikken med større busslommer, plattform og
universell utforming av holdeplassene. Rundkjøringer og flere felt vil gi all trafikk inkl.
kollektivtrafikken bedre framkommelighet og kortere ventetid i kryss.

5.6 Landskap/bybilde
Det er lagt vekt på terrengforming og generøse grønne sidearealer for å avdempe virkningen av økt
trafikkareal. Tydelige og gode forbindelseslinjer for gående og syklende vil oppleves som ei stor
forbedring i forhold til dagens situasjon. Det er forslått utstrakt bruk av beplantning i arealet mellom
veg og gang‐sykkelveg noe som vil bidra til en opplevelse av økt kvalitet i landskapsrommet.
Rundkjøringa i Kanebogenkrysset er ei prioritert rundkjøring i henhold til formingsveilederen5 for
Harstadpakken og skal ha høy kvalitet i utførelse og fungere som et «landemerke» når en ankommer
Harstad fra sør.

Figur 14: Det legges vekt på å få til grønne sideområder.

5

Statens vegvesen (2013). «Harstadpakken formingsveileder». Juli 2013.
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5.7 Nærmiljø
Arbeidet med reguleringsplanen tar blant annet sikte på å knytte sammen Kanebogen og sentrum
med en ny sammenhengende gang‐/sykkelveg. Det bygges også undergang og ny bru for gående og
syklende, samt gs‐veger langs fv. 848 og kommunale veger. Til sammen vil disse tiltakene gjøre det
tryggere å ferdes i nærområdet.

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

5.9 Kulturmiljø
Ingen kjente kulturminner blir berørt av planen.

5.10 Støy
Det er utført støyberegninger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Beregningene viser at det er
flere boliger som overskrider rød sone, altså at støynivået er over LDEN = 65dBA i år 2040. Detaljerte
fasadeberegninger ble utført på samtlige boliger i området. Boliger med fasadenivå i gul og rød
støysone er vurdert og registrert mht. behov for videre detaljkartlegging på byggeplan. I byggeplanen
skal disse boligene utredes for fastsettelse av nødvendige støytiltak både ved uteplass og innendørs
oppholdsrom. Det valgte prinsippet for støyskjerming er lokal skjerming av den enkelte eiendom.
De boliger som skal utredes nærmere i byggeplanen er vist i figuren under.

Figur 15: Boliger som skal utredes for støytiltak.
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Når det ggjelder utarb
beidelse av støytiltak
s
så vvil det være helt nødvendig at disse ttiltakene utredes i
samråd m
med eier av eiendom/byygg og at mann finner godt egnet støyttiltak både foor konkret uteplass
og ved in
nnvendig oppholdsrom ved
v overskriddelser av gre
enseverdier for støy. Videere så er det viktig å
se plano
området i hellhet for valg av dimensjooner og utforrming av tilta
akene.
I utgangsspunktet kan
n man si at tiiltak vurderees i følgende prioritert re
ekkefølge:
・Skjerm
ming nær kild
den
・ Skjerm
ming nær mo
ottaker, loka
alt tiltak
・ Tiltakk på bygning
pielle skjermingstiltak kann være:
Eksempler på prinsip

5.11 M
Materialva
alg
Det har vvært en amb
bisjon i utformingen av pprosjektet å oppnå
o
et besst mulig land skapstilpasset
veganleggg. Utstrekniing av støttemurer er forrsøkt begrenset til fordel for beplanteede eller gre
essdekte
skråningger og flater. Planområde
et i Kanebogeen kan beskrrives som halvtett bymesssig struktur med
mange b
blandede formål og skalaer. Tiltaket vvil føre til konsekvenser for
f hvordan en både bruker
områdett og hvordan
n det vil se utt. Det er derffor viktig at berørte
b
arealer behandlees slik at en får
f til
gode løssninger for haarde og mykke trafikanterr men også for
f de nærmiiljøer som beerøres av tilttaket.
Valg av m
materialer ogg konstruksjo
onstyper forrsøker svare på dette i be
est mulig graad. I tillegg skkal
anleggett stå i mangee år og de ma
aterialer som
m velges skal holde seg go
odt over tid. Bestandighe
et og
vedlikeh
holdsbehov er
e derfor vikttige faktorer i valg av løsn
ninger, det samme er mi ljø og bærekkraft.
BEPLANTTNING OG VEGETASJON
Intensjonen med valg av vegetassjonstyper err å skape så grønne
g
sidea
arealer som m
mulig innenffor
definertee soner. Grø
ønnstrukturen vil være seentralt for op
pplevelsen avv god kvaliteetene på anle
egget.
Grøntanlegget foreslås utarbeide
et slik at bådde bilister på riksveien, de myke trafikkanter
(syklister/fotgjengere) og beboere med utsikkt til anlegg nyter
n
godt avv denne kval iteten. Vegetasjonen
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skal fungere som ledelinjer, være romdannende og fungere som skille mellom de harde og myke
trafikantene. I tillegg skal vegetasjonen definere sidearealets ulike funksjoner og tilhørighet
Vegetasjonen deles in i tre ulike hovedgrupper.
1. Tre‐grupper og solitærer
2. Busker og bunndekke
3. Prydgress og stauder
Der planene viser grøntområder og der ikke angis noen vegetasjonsgruppe, skal det sås gressfrø.
Større arealer vil også være aktuelt å tilbakeføre til opprinnelig vegetasjonstype.
Vegetasjonsgruppe 1: Tre‐grupper og solitærer
Egnede tresorter skal brukes i treplantinger i grøntarealene langs veg og øvrig sideareal. Trær skal
benyttes i grupper og solitære på større grøntområder innenfor planområdet.
Eksempel på sammensetning av tresorter som har ulik bruksfunksjon og vil gi flott årstidsvariasjon:

Vegetasjonsgruppe 2: Busker og bunndekke
Buskbeplantning vil være viktig for å forsterke skille mellom sidearealets ulike funksjoner. Innfor
denne gruppen foreslås ulike typer busker og bunndekke som kan bidra til å gi årstidsvariasjon i
anleggene samtidig være romdannende. Flere av de grønne sidearealene er til dels bratte skråninger.
18
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Det vil her være fordelaktig å plante busker da disse krever mindre regelmessig skjøtsel enn klippet
gress.
Eksempel på sammensetning busker og bunndekker som vil gi flott årstidsvariasjon:

Vegetasjonsgruppe 3: Prydgress og stauder
Denne gruppen omfattes av stauder og ulike typer prydgress. Det foreslås tre forskjellige typer
prydgress og tre ulike arter av studer innfor denne gruppe. Gjennom å plante store ensfargede
grupper/bånd av prydgress og stauder langs veganlegg og gang‐ og sykkelbaner vil en kunne skape
fine store vegetasjonsmønstre, som kan bidra til årstidsvariasjonen og samtidig forsterke det urbane
uttrykket et slikt anlegg bør ha. Store prydgressbeplantinger vil danne en god kontrast til
buskefeltene og staudene samtidig som det vil bidra positivt som skille mellom vegbane og sideareal.
Det kan også være aktuelt å bruke hardføre typer prydgress og i rundkjøringene på Sama.
Eksempel på sammensetning av prydgress og stauder som vil stå godt sammen og gi en flott
årstidsvariasjon:
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RUNDKJØRINGER
I følge formingsveilederen for Harstadpakken er rundkjøringen i Sama og Kanebogen en prioritert
rundkjøring, og det er sentraløya som skal prioriteres: «lysmaster i sentraløy i prioriterte
rundkjøringer skal være skulpturelle og iøynefallende. Mastene skal i seg selv bidra til å styrke den
positive opplevelsen av omgivelsene og fungere som et landemerke.»
Utforming av rundkjøringa skal holde høy kvalitet med plasstøpt betong, beplantning og eventuelt
vann som hovedmaterialer. Av beplantning foreslås en egnet sammensetning av stauder, prydgress
og sedumdekke. Det skal som beskrevet i formingsveilederen jobbes spesifikt med effektbelysning i
rundkjøringene. Rundkjøringa skal oppleves som en markering av at en har ankommet Harstad by.

Figur 16 kilde: Statens vegvesen. Formingsveilederen for Harstadpakken. Eksempelbilde som viser høy designkvalitet og
med tilsvarende materialer som beskrevet over

BELYSNING
Belysningen skal være tilstrekkelig til sitt formål, og skal bidra til en følelse av sammenheng.
Formingsveilederen anbefaler at belysning langs riksveg 83 fortrinnsvis skal ha hvitt lys. Det bør
jobbes bevisst med lystemperatur. Vi foreslår at belysning langs gang‐ og sykkelveg er plassert
«lavere» slik at lysrommet får en mindre, og mer menneskenær skala. I underganger ønsker vi at
belysningen er særskilt innbydende og ønsker derfor en varm fargetemperatur på lys utenfor og i
underganger.
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Figur 17: Eksempler på kunstnerisk utsmykning i tilknytning til underganger.

Undergangen under veien vil være et godt sted å skape en «hendelse» langs ferden. Kombinasjonen
av belysning og malte flater kan gi en spennende effekt som ikke nødvendigvis trenger å være veldig
kostnadskrevende.

STØTTEMURER
Det vil bli behov for oppstøtting av terreng på flere steder i planområdet. Støttemurene skal være
godt konstruerte skifermurer, og krav til utseende og skiferkvalitet skal angis av landskapsarkitekt.

Figur 18: Eksempler på godt utførte skifermurer
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Figur 19: Illustrasjon av undergangssituasjonen ved rundkjøringa i Kanebogen. Illustrerer bruk av skifer i støttemurer,
samt trespilekledning og belysningskonsept i undergangen.

6. Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS‐analyse
6.1 ROS‐analyse
Risiko‐ og sårbarhetsanlayse (ROS‐analyse) ble gjennomført 26.august. Analysen omhandler
strekningen Kanebogen – Byskillet. Egen rapport er utarbeidet. (Risikoanalyse av Kanebogen til
Byskillet)6.

6.2 Helse, miljø og sikkerhet i bygge‐ og driftsfasen
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
‐
Rivningsarbeid – rivning av bruer
‐
Byggearbeid generelt – arbeid med nye bruer, murer.
‐
Sprengningsarbeid
‐
Gravearbeid

6

Statens vegvesen (2013). «Risikoanalyse av Kanebogen til Byskillet». September 2013.
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7. Gjennomføring av forslag til plan
7.1 Framdrift og finansiering
Det er en målsetting at reguleringsplanen skal vedtas av Harstad kommunestyre innen utgangen av
2013, og at prosjektet skal lyses ut på anbud 1. kvartal 2014. Målsettingen er videre byggestart i
løpet av første halvår 2014. Byggetiden for Kanebogenkrysset med tilhørende system for myke
trafikanter er stipulert til 9 måneder.
Byggestart er videre avhengig av at Stortinget vedtar proposisjon om bompengefinansiering, og dette
vedtak antas å være gjort innen årsskiftet 2013 – 2014. Prosjektet finansieres med bompenger,
bevilgninger over statsbudsjettet og fylkeskommunale bevilgninger.

7.2 Utbyggingsrekkefølge
For å avvikle trafikk i anleggsperioden etableres en midlertidig rundkjøring. Deretter bygges
permanent rundkjøring i Kanebogenkrysset med tilhørende undergang. Når ny rundkjøring er ferdig
ferdigstilles ny trasè for Skaunvegen. Deretter fjernes midlertidig rundkjøring, og system for myke
trafikanter etableres.
Utvidelse av fv.848 fra to‐ til fire felt planlegges utført i to etapper, på hver side av midtdeler.
Ny gangbru vil bli etablert før eksisterende gangbru fjernes.
Kanebogenkrysset etableres med utvidelse til 4‐kjørefelt inn mot rundkjøring fra sør, nord og øst,
samt 3‐kjørefelt fra Skaunvegen. Filterfelt fra fv.848 mot nord, og fra rv.83 mot Skaunvegen vil bli
etablert senere.
Rundkjøring ved Shell Åsby vil kunne bli etablert senere, i forkant av annen utbygging på Stangnes og
Kanebogen. Når rundkjøringen skal etableres vil utbyggingen skje i flere etapper, innenfor areal
regulert til trafikkformål. Byggetiden er stipulert til 3 måneder.

7.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
I anleggsperioden vil trafikk i Kanebogenkrysset bli avviklet via midlertidig rundkjøring. Det forventes
at Skaunvegen en kort periode vil bli stengt for å koble sammen ny og eksisterende trasè.
Rundkjøring ved Shell Åsby vil være åpen for trafikk, men med redusert fremkommelighet, i
byggeperioden.
For å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet i byggefasen vil midlertidige tiltak som skilting,
lysregulering, fartsbegrening, fartsdumper, og mindre kryssomlegginger, kunne bli iverksatt på
kommunale og fylkeskommunale veger.
Det vil bli utarbeidet en egen trafikkavviklingsplan for anleggsfasen på strekningen Kanebogen –
Byskillet.
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Figur 20: Midlertidig trafikkløsning for bygging av kryssområde Kanebogen.

7.4 Hva skal inn i SHA‐ og YM‐plan for byggefasen
I byggeplanfasen skal det utarbeides en egen plan for ytre miljø i byggefasen (YM‐plan). Følgende
punkter bør omtales i YM‐planen:
•
Området bør kartlegges for fremmede arter i forbindelse med byggeplan
•
Anleggsstøy
Statens vegvesen vil utarbeide en SHA‐plan i byggefasen jf. Byggherreforskriften som skal inneholde
risikovurdering, og spesielt påpeke farlige og miljøbelastende arbeidsoperasjoner og materialer i
forbindelse med bygging. SHA‐planen skal danne grunnlag for de HMS‐krav og forutsetninger som
stilles den utførende i avtale/kontrakt.

8. Sammendrag av innspill
Fylkesmannen i Troms:
Fylkesmannen påpeker at det må utarbeides en støyfaglig utredning med beregning av hvilke
støynivåer som oppstår ved eksisterende bebyggelse med støyfølsom bruksformål, som følge av
endring av riksvegen. Det vises til veileder for støyretningslinjen (TA‐2115/2005) pkt. 7.1.5 side 107 –
109 for detaljer om hvilke vurderinger som forventes utført.
Statens vegvesens merknader:
Støyberegninger er utført. Det vises til kap. 5.10 der støy er omtalt, samt til
reguleringsbestemmelsene § 3.5.
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Reindriftsforvaltningen:
De melder at tiltaket ikke anses å komme i konflikt eller berøre reindriftsinteresser i området.
Harstad kommune:
Harstad kommune skriver at de tidligere har vurdert planområdet og avklart at det ikke er nødvendig
med planprogram og KU. Det er tidligere gjort barnetråkkregistreringer i området. Kommunen kan
bidra med disse i det videre planarbeidet. Videre gir kommunen planen navn og plan‐id.
Statens vegvesens merknader:
Innspillet tas til orientering.
CBRE for Shell:
CBRE Atrium er porteføljeforalter for Shell vedrørende eiendom som er i bruk til bensinstasjoner ol.
De ber om at dagens trafikkbilde og arealdisponering beholdes da dette fungerer på en god måte. De
ber om at adkomstene til bensinstasjonen bevares. De vil beholde begge adkomstene da det er
strenge interne retningslinjer for levering av drivstoff, bal. At tankbiler ikke skal rygge. De ønsker ikke
å avstå grunn til vegformål. De ønsker også at sikten rundt bensinstasjonen bevares da redusert sikt
kan gi større sikkerhetsrisiko.
Statens vegvesens merknader:
Statens vegvesen svarer at utvidet rundkjøring ved Shell vil i sin helhet bli utviklet innenfor varslet
planområde. Varslet planområde berører uteareal som er eid av Shell. Et areal som i dag består av
gressflate samt asfaltert flate. Det er også mulig innkjøringen til Shellstasjonen må flyttes noen meter
mot nord som følge av utvidet rundkjøring.
Det er også avholdt to møter mellom Statens vegvesen og Shell. I møtene er Shell Åsbys situasjon
etter vegutbyggingen i Kanebogen diskutert. Shell har fått melding om at de må forberede seg på å
rette avkjørslene etter gjeldende regulering.
AL Kanebogen Borettslag:
Borettslaget har ingen merknader til selve prosjektet, men er bekymret for økt støv og støyplage. De
mener at støv‐ og støyplagen fra rv. 83 i dag er betydelig. De ber om at det gjennomføres
støymålinger.
Statens vegvesens merknader:
I forbindelse med prosjekteringsarbeidet er det gjennomført støyberegninger for Kanebogenkrysset.
Beregningene viser at det er en del boliger som er utsatt for støy over tillatte grenseverdier. I
byggeplanen vil boliger som har krav på støyskjerming få planlagt tiltak for sin bolig. Støytiltakene er
sikret i § 3.5 i bestemmelsene til reguleringsplanen for Kanebogenkrysset. Vi viser også til kap. 5.10 i
planbeskrivelsen, der støy er nærmere omtalt.
Amfi Bygg Nord AS:
Amfi skriver i sitt innspill at de er fornøyd med at SVV og Amfi har kommet til enighet om
reguleringsgrense og byggegrense. Amfi ønsker at det i den videre planleggingen tas hensyn til
kommunale VA‐ledninger som må legges om i forbindelse med utvidelsen av Amfi Kanebogen. De
ønsker at det settes av en hensynssone for VA‐trase i regulert gs‐veg i tilknytning til rv. 83. De
opplyser om det kan bli aktuelt å utføre tiltak på avløpsnettet nord for Stangnesveien. Disse tiltakene
henger bla. sammen med SVVs valg av kulvert gjennom Stangnesveien og hvordan man evt. velger å
legge om VA‐ledninger i dette området.
Statens vegvesens merknader:
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9. Oppsummering og anbefaling
Planforslaget legger grunnlaget for å kunne bygge nye rundkjøringer i Kanebogenkrysset på Sama og
Seljestad, samt nytt system for gående og syklende. Videre prosjektering og utbygging vil måtte
forholde seg til momenter i denne planens bestemmelser. Sluttresultatet vil bli en mer trafikksikker
veg med bedre framkommelighet. Myke trafikanter vil få bedre forhold på Sama og på Seljestad,
samt langs riksvegen.
Det anbefales at Harstad kommunene vedtar reguleringsplanen slik at det juridiske i forhold til plan‐
og bygningsloven er på plass, og videre prosjektering, grunnerverv og utbygging kan finne sted.

10. Adresseliste inkludert grunneierliste
Gnr./Bnr
56/162

Eiere
Kanebogen Borettslag II

52/286

Amfi Bygg nord AS

54/25, 54/386

Norske Shell AS

56/280

Statsbygg

56/760

Normann Bo AS

56/584, 52/351, 52/273,
56/414, 54/293, 54/26,
56/785, 56/339, 56/345,
56/321, 56/522, 56/409,
56/543, 56/13
56/582

Harstad kommune

56/208
54/192

Alexander James Bray og
Susanne Rolness
Eidar Oliver Andreassen
Odd Harald Olsen og
Tine B. Knutsen
Heggelund

Adresse
Postboks 95
9481 Harstad
Øravegen 4
6650 Surnadal
CBRE Artrium AS
PB 1284 Vika
0111 Oslo
PB 8106 DEP
0032 Oslo
Svartdalsveien 4
9407 Harstad
Postmottak
9479 Harstad

Kontaktperson
Styreleder Helge R.
Thomassen

CBRE v/ Kristine
Søråsen

Oldervn. 21,
9408 Harstad
Åsmyrvn. 8,
9409 Harstad
Torvhågvn. 4,
9409 Harstad
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