John Brinchman Njarga

Planbeskrivelse

Detaljregulering
Prosjekt: Fv. 7750 (tidl. fv. 12) Kongsveien-Mercurveien
Plan-ID: 756
Parsell: HP01 F2-2
Kommune: Harstad

Revidert planforslag etter høring

Region nord
Bodø, R.vegktr
Dato: 28.10.2019

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

Innhold
1 Sammendrag ...................................................................................................................... 3
2 Innledning .......................................................................................................................... 4
3 Bakgrunn for planforslaget ................................................................................................. 6
3.1 Planområdet .................................................................................................................... 6
3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering ................................................................. 7
3.3 Målsettinger for planforslaget ......................................................................................... 7
3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning .................................................... 8
4 Planprosess og medvirkning ............................................................................................... 8
5 Rammer og premisser for planarbeidet .............................................................................. 9
6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet ........................................................... 12
6.1 Beliggenhet.................................................................................................................... 12
6.2 Dagens og tilstøtende arealbruk .................................................................................... 12
6.3 Trafikkforhold ............................................................................................................... 12
6.4 Teknisk infrastruktur ..................................................................................................... 15
6.5 Landskapsbilde/bybilde ................................................................................................. 15
6.6 Nærmiljø/friluftsliv ........................................................................................................ 19
6.7 Naturmangfold .............................................................................................................. 19
6.8 Kulturmiljø .................................................................................................................... 20
6.9 Grunnforhold ................................................................................................................. 20
6.10 Andre forhold .............................................................................................................. 20
7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering .......................................................................... 21
7.1 Planlagt arealbruk .......................................................................................................... 21
7.2 Tekniske forutsetninger................................................................................................. 21
7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen ...................................................................... 24
8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger ........................................................ 29
8.1 Framkommelighet.......................................................................................................... 29
8.2 Gang-/sykkeltrafikk og nærmiljø .................................................................................. 29
8.3 Kollektivtrafikk .............................................................................................................. 30
8.4 Naboer........................................................................................................................... 30
8.5 Byggegrenser ................................................................................................................. 32
8.6 Landskap/bybilde .......................................................................................................... 32
1

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

8.7 Naturmangfold .............................................................................................................. 33
8.8 Kulturarv ....................................................................................................................... 34
8.9 Støy ............................................................................................................................... 34
8.10 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse ............................................................... 35
9 Gjennomføring av forslag til plan ..................................................................................... 37
9.1 Framdrift og finansiering ............................................................................................... 37
9.2 Utbyggingsrekkefølge.................................................................................................... 37
9.3 Trafikkavvikling og atkomst i anleggsperioden.............................................................. 38
9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen ............. 38
9.5 Samhandling med kommunen ....................................................................................... 39
10 Sammendrag av innspill .................................................................................................. 40
10.1 Innspill fra offentlige aktører ....................................................................................... 40
10.2 Innspill fra private aktører ........................................................................................... 41
11 Vedlegg .......................................................................................................................... 44
1.

Forslag til plankart .................................................................................................... 44

2.

Forslag til bestemmelser ........................................................................................... 44

3.

Illustrasjonshefte ...................................................................................................... 44

4.

Andre dokumenter (rapporter og utredninger etc.) ................................................... 44

2

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

1 Sammendrag
Statens vegvesen har i samarbeid med Harstad kommune utarbeidet forslag til
detaljregulering for fylkesvei 7750 (tidligere fv. 12 ) Kongsveien-Mercurveien, på vegne av
Troms fylkeskommune. Grunneiere, naboer, næringsdrivende og andre interessenter har
deltatt med innspill gjennom ulike medvirkningsprosesser.
Planforslaget var lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 10.6-13.9.2019.
Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader er samlet i dokumentet
Merknadshefte. Etter høringen er det gjort noen mindre endringer i planen for å
imøtekomme merknader fra berørte grunneiere. Endringene er nærmere beskrevet i
merknadsheftet og listes kort her:
-

Avkjørsel og bussplattform ved Kongsveien 18 A (gnr. 57/285) er omarbeidet.

-

Arealformål er endret ved Kongsveien 48 (gnr. 56/97) for parkering og garasje.

-

Ny felles avkjørsel til Kongsveien 21-33 er flyttet 1 m østover.

-

Ved næringsbygg i Kongsveien 39 er areal til vegformål redusert for å beholde mer av
arealet til næringsformål.

I kapittel 5 side11 er det tilføyd et avsnitt om anleggsområde i ny tilgrensende plan, som er
avsatt til bruk også ved utbygging av fv. 7750. Fylkesvegnummer er endret fra 12 til 7750,
men ikke gjennomgående i alle vedlegg. Plankart, bestemmelser, beskrivelse,
illustrasjonshefte og konsekveensark for eiendommer er oppdatert med endringene.
Tiltaket er et delprosjekt i Harstadpakken og er prioritert etter andre fylkeskommunale
delprosjekter. Utbyggingen er per i dag ikke finansiert.
Formålet med planen er bedre framkommelighet og tryggere ferdsel for gående og syklende,
i sammenheng med øvrige gang-/sykkelsystemer i området. Reguleringsforslaget legger
opp til følgende utbygging i planområdet (hovedpunkter):
x

Sammenhengende gang- og sykkelveg fra krysset i vest (ved Comfort) forbi
undergangen under rv. 83 i øst. Gang-/sykkelvegen anlegges på sørsiden av
Kongsveien og Mercurveien atskilt fra kjørebanen med kantstein. Eksisterende gang/sykkelveg består, men tilpasses og utbedres i begge ender.

x

Fortau etableres på nordsiden lengst vest i planområdet.

x

Ny felles atkomstveg anlegges for eiendommer på nordsiden (Kongsveien 21-33).

x

Bussholdeplasser får plattform atskilt fra kjørebanen og noe endret plassering.

x

Veglys foreslås langs nordsiden, med tilpasset belysning ved kryss og holdeplasser.

x

Selve vegen flyttes litt nordover ved næringsarealene i øst, men skal ellers bestå.

Løsningene prioriterer myke trafikanter foran kjørende. Gjennom kulvert under riksvegen blir
det bare ett kjørefelt og dermed redusert framkommelighet for kjørende. Løsningene er
valgt for å minimalisere inngrep i naboeiendommer; det er likevel behov for tilpasninger med
lave murer og visse omlegginger. To eldre garasjer/uthus må fjernes.
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2 Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Harstad
kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for fv. 7750 (tidligere fv.12) KongsveienMercurveien. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et
sammenhengende gang- og sykkelsystem i planområdet, tilknyttet eksisterende system.

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 å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal
utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også et nødvendig rettsgrunnlag for
gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn.

Statens vegvesen har ansvaret for utarbeidelse av planforslaget fra oppstart til og med
merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter sendes planforslaget til Harstad
kommune for politisk behandling og vedtak. Planforslaget består av følgende deler:
x

Plankart R001B datert 3.12.18, sist revidert 28.10.19

x

Planbestemmelser datert 28.10.19

x

Planbeskrivelse datert 28.10.19

Illustrasjonshefte, risikoanalyse og andre dokumenter er vedlegg.
Prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget:
Navn

Firma

Fagansvar

Einar Breines

Statens vegvesen

Prosjektleders representant

Anne Knutssøn

Statens vegvesen

Planleggingsleder

John Brinchmann Njarga

Statens vegvesen

Vegplanlegging og plankart

Trond Dreiem

Statens vegvesen

Vegplanlegging

Ulf-Håkon Stoltz

Statens vegvesen

Landskapsbilde

Tom André Edvardsen

Statens vegvesen

Kulturarv

Thorbjørn With-Dahl

Statens vegvesen

Vann og avløp

Ida Bohlin

Statens vegvesen

Geoteknikk

Finn Sverre Karlsen

Statens vegvesen

Geologi

Gunnar Aamodt Andersen

Statens vegvesen

Vegteknologi

Frode Valnes

Statens vegvesen

Grunnerverv og naturmangfold

Jørn Are Torslien

Statens vegvesen

Konstruksjon

Odd-Arild Strøm

Statens vegvesen

Elektro

Terje Dalen

Statens vegvesen

Landmåling
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Andre:
Harstad kommune: Geir Kåre Bendiksen m.fl.
Troms fylkeskommune: Margareth Wegner Sundfør m.fl.
Asplan Viak AS, støyberegning: Ilja Eriksen
Statens vegvesen, vegavdeling Midtre Hålogaland: Helga Instanes
Oppstart av planarbeidet ble i henKROGWLOSODQϢRJE\JQLQJVORYHQ Ϣ annonsert 2. mars
2018 i Harstad Tidende og på nettsider, og med brev til offentlige instanser, grunneiere og
andre berørte.
Planforslaget var lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 10.6-13.9.2019.
Kunngjøring var i Harstad Tidende og på kommunens og Statens vegvesens nettsider.
Grunneiere, andre interessenter og offentlige instanser fikk skriftlig melding. Åpent møte ble
arrangert i Harstad rådhus 2.9.19, og de ble gjennomført særmøter med noen grunneiere
ved samme anledning.
Plandokumentene blir tilgjengelig på følgende nettsteder:
x

www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken/Planer

x

www.harstad.kommune.no.

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader etter høring og
offentlig ettersyn, og justert planforslaget før det ble sendt kommunen for sluttbehandling.
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. pODQϢ
og bygningsloven § 12Ϣ$YJM¡UHOVHVUHWWHQLNODJHVDNHUHUGHOHJHUWWLO)\ONHVPDQQHQ
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.
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3 Bakgrunn for planforslaget
3.1 Planområdet
Planområdet ligger ved Harstadbotn, sør for Harstad sentrum i Troms fylke.

Figur 1: Beliggenhet. Kart: Statens kartverk.

Figur 2: Planområdet er innenfor stiplet linje.

6

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

Planområdet ligger langs fv. 7750 i Harstad, og omfatter deler av Kongsveien og Mercurveien
med sidearealer. Planområdet starter ved vegarm til kryss Kongsveien/rv. 83, og følger
Kongsveien og Mercurveien ca. 700 m øst- og nordover. Se også figur 6.

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering
Fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien er et delprosjekt i Harstadpakken. Vegen har relativt stor
trafikk med en høy andel tunge kjøretøy. Slik vegen fremstår i dag prioriteres biltrafikken,
mens gående, syklende og kollektiv blir underordnet. Detaljreguleringen skal sikre
tilstrekkelig areal for utbygging og utbedring av system for gående og syklende, som er
sammenhengende med eksisterende og planlagte gang-/sykkelveger på tilstøtende veger.
Planen skal legge til rette for bygging av gang-/sykkelveg, en mindre omlegging av del av
vegen, ny atkomst til boliger, oppstramming av kryssområder og utbedring av
bussholdeplasser. Planarbeidet skal detaljeres på et nivå som sikrer at de planlagte tiltakene
er byggbare, både anleggsteknisk og økonomisk.

3.3 Målsettinger for planforslaget
Planforslaget fremmes i henhold til overordnede mål i Harstadpakken, herunder bedre
tilrettelegging for myke trafikanter og kollektivtrafikk.

Effektmål

Planarbeidet skal legge til rette for et sammenhengende tilbud for myke trafikanter på
strekningen, og slik få en mer trafikksikker ferdsel langs fylkesvegen.
x

En trafikksikker gang- og sykkelløsning for alle myke trafikanter.

x

Løsninger som gir kostnadseffektiv drift og vedlikehold, også om vinteren.

x

Definerte trafikkarealer med oppstramming av kryssområder og avkjørsler.

x

Oppgraderte bussholdeplasser.

x

Universell utforming så langt det går i planområdet.

Resultatmål for reguleringsplanen
x

Løsningene skal være tydelig forankret hos Harstad kommune og Troms
fylkeskommune

x

Prosjektet må detaljprosjekteres tilstrekkelig i denne planfasen, for å sikre at tiltaket
er gjennomførbart.

x

Forslag til detaljregulering skal være klar for oversendelse til Harstad kommune
innen 13.12.18 (opprinnelig mål som er korrigert til 15.6.2019).
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3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Planen er i oppstartfasen vurdert i forhold til plan- og bygningsloven kapittel 4 og 12, og
forskrift om konsekvensutredninger av 21.6.17. Spørsmålet om behov for
konsekvensutredning er utredet av Statens vegvesen i notat 29.1.18 (vedlegg) og vurdert av
Harstad kommune. Kommunen har konkludert med at tiltaket ikke får vesentlige negative
virkninger for miljø eller samfunn, og at konsekvensutredning eller planprogram derfor ikke
er nødvendig. Begrunnelsen er knyttet til tiltakets omfang og karakter, at utbyggingen
gjelder eksisterende veg i et bebygd område, og at det ikke foreligger kunnskap om
vesentlige konflikter som krever konsekvensutredning.

4 Planprosess og medvirkning
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Harstad tidende og på Statens vegvesens
nettside 2.3.18, samt brev til grunneiere og andre datert 26.2.18. Frist for innspill var
6.4.18. I forbindelse med oppstarten var det gjennomført åpent møte, åpen kontordag og
befaringer med berørte naboer:
x

Åpent møte 5.3.18 i Harstad rådhus og åpenkontordag 6.3.18 i Harstad rådhus

x

Befaring og åpen kontordag 25.4 for berørte grunneiere og næringsdrivende.

I oppstartfasen kom det inn 13 skriftlige innspill. Innspillene er oppsummert i kapittel 10.
Gjennom planprosessen har det vært ulike møter og samtaler med berørte grunneiere, og
møte med Norconsult angående tilgrensende planprosjekt i Langnesveien. I tillegg kommer
dialog med Harstad kommune og Troms fylkeskommune. Medvirkning i høringsperioden er
omtalt i kapittel 2.

Figur 3: Bratte avkjørsler på sørsiden og trange forhold. Foto: Ida Bohlin.
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5 Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener er
viktig at kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven.
Hovedpunktene med relevante momenter kommenteres nedenfor.

Gode og effektive planprosesser: Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging
samtidig som regjeringen styrker det lokale selvstyret. Planforslag skal baseres på et godt
kunnskapsgrunnlag. Gode mekanismer for å håndtere motstridende interesser i
planleggingen vil redusere tidsbruken.
x

Kunnskapsgrunnlaget er sikret gjennom bred faglig sammensatt prosjektgruppe.

Berørte parter er denne gang spesielt involvert tidlig i planprosessen. For å ivareta
det lokale selvstyret samarbeides det nært med Harstad kommune.

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling: Omstilling til et lavutslippssamfunn skal hindre
alvorlige klimaendringer. Det skal utarbeides forebyggende risiko- og sårbarhetsanalyser
med særlig hensyn til naturfarer og klimaendringer.
x

Tiltaket legger til rette for økt andel gående og syklende på bekostning av biltrafikk.
Risiko- og sårbarhetsanalyser er utarbeidet.

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder: Samordnet planlegging, framtidsrettet
og miljøvennlig transportsystem og gode nærmiljø skal fremmes, blant annet gjennom
sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet, og trygge bo- og
oppvekstmiljøer.
x

Hovedformål med tiltaket er sammenhengende gang-/sykkelsystem og

framkommelighet for buss. Økt trafikksikkerhet bidrar til bedre bomiljø.

Nasjonal transportplan

Fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien er et delprosjekt i hovedprosjektet «Rv. 83
Harstadpakken», som gir den overordnete rammen. Harstadpakken er omtalt i Nasjonal
transportplan (NTP) 2014-2013 og i handlingsprogram 2018-2023 (2029). Prosjektet er et
samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Harstad kommune.
Stortinget vedtok utbygging og finansiering av Harstadpakken den 19. juni 2014, jf. Prop.
119 S (2013-2014).

Planstatus for området

I kommuneplanens arealdel er området hovedsakelig avsatt til tettbebyggelse. Et område fra
krysset Kongsveien/Langnesveien til kryss Mercurveien/Autoveien er avsatt til næring og
industri.
Planområdet berører følgende reguleringsplaner:
-

Rødbergveien, plan-id 679, vedtatt 12.10.2017

-

Rv. 83 Kanebogen-Byskillet, plan-id 411, vedtatt 28.4.2005
9
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-

Kongsveien 19 i Harstadbotn, plan-id 398, vedtatt 27.8.2005

-

Kanebogen vest, plan-id 221, vedtatt 11.12.1984

-

Seljestad syd, plan-id 170, vedtatt 3.3.1976

-

Grønnebakkan/Geitberget, plan-id 159, vedtatt 20.10.1975

-

Harstadbotn-Baradina, plan-id 144, vedtatt 16.9.1974

Figur 4: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner (Kilde: Harstad kommune). Dette planområdet med rød farge.

I tillegg kommer planen i berøring med pågående planarbeid, dvs. planer som på
høringstidspunkt ikke er vedtatt:
-

reguleringsplan rv. 83 Harstadbotn, parsell Langnesbrua-Nerbotnvegen, plan-id 411

-

reguleringsplan for Langnesveien 9 og 11, som strekker seg nesten opp til kryss
Kongsveien/Langnesveien. Grensesnitt er avklart med utførende planlegger.

Andre rammer og føringer

Følgende dokumenter inngår i rammene for planen:
x

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning,
forskrift dat. 28.9.2018. Planen påvirker ikke hensynene i retningslinjen.

x

Formingsveileder for Harstadpakken, gir rammer for formgivning og materialvalg for
utbyggingsprosjektene i Harstadpakken.

x

Harstad kommunes Hovedplan for sykkelnettverk – handlingsplan.

x

Holdeplasspesifikasjoner for Harstadpakken, fra Troms fylkeskommune.
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Anleggsområde avsatt i tilgrensende plan

Rigg- og anleggsområde for utbyggingen av fv. 7750 er avsatt i ny tilgrensende
reguleringsplan, vedtatt 13.6.19. Det gjelder detaljregulering for rv. 83 Harstadbotn (plan-id
744), som har følgende ordlyd i bestemmelsenes § 8.1 c): «Område merket #3 tillates brukt
som riggområde ved utbygging av fortau langs Kongsveien».
Arealet er vist med grønn farge i kartutnittet nedenfor. Dette arealet kan bli aktuelt å bruke i
anleggsperioden ved utbyggingen av Kongsveien/Mercurveien. Grunnen er at det er svært
trangt langs fv. 7750 og derfor begrenset med areal avsatt til rigg- og anleggsområde i
denne planen (plan-id 756). Betingelser for slik bruk er fastsatt i § 8.1 bokstav a) og b) i
bestemmelsene for reguleringsplan for rv. 83 (plan-id 744), blant annet med krav om
rydding og opparbeiding etter bruk.

Figur 5: Utsnitt av plankart, detaljregulering rv. 83, plan-id 744. Grensesnitt mot dette planområdet i vest, ved
forbindelsesarm til riksveien. Rigg- og anleggsområdet er grønt.
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
6.1 Beliggenhet
Reguleringsplanen gjelder for del av Kongsveien og Mercurveien, som er en
sammenhengende delstrekning av fv. 7750 i Harstadbotn. Det meste av vegstrekningen
ligger på sørsiden av rv. 83, men krysser under riksvegen i øst gjennom en undergang.

Figur 6: Harstadbotn med vegsystem, sjøareal og bebyggelse. Med omriss av planområdet.

6.2 Dagens og tilstøtende arealbruk
Arealbruken i planområdet er i hovedsak boliger, vegformål, næringsformål og offentlig
formål (brannstasjon). Nord for planområdet ligger riksveg 83, som grenser til
næringsområde og sjøen i Harstadbotn. Til sjøarealet hører kaier og småbåtanlegg.

6.3 Trafikkforhold

Vegtrafikk

Strekningen er preget av gjennomgangstrafikk, med en relativt høy andel tungtrafikk
Gjennomsnittlig trafikk av kjøretøy angis som årsdøgntrafikk (ÅDT). For denne strekningen
er ÅDT angitt til 5650 (2017) med en andel tunge kjøretøy på 10 %.
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Fylkesvegen fungerer som forbindelse til rv. 83 fra industriområdet Mercur i nordøst. Det
meste av tungtrafikken går til og fra dette området. Fylkesveien passerer under rv. 83
gjennom en kulvert med to kjørefelt, uten egen plass for gående/syklende.
Næringsvirksomheten medfører også en del trafikk på fylkesveien. Lokaltrafikken består av
hverdagstrafikk til og fra arbeidsplasser, skole, handel og fritid.
Fartsgrensen er 40 km/t langs hele planstrekningen. I planområdet er det i dag tre
bussholdeplasser på hver side av Kongsveien, jf. kapittel 7.3

Figur 7: Nåværende busstopp ved Langnesveien, sett vestover. Foto: J.B. Njarga

Gang- og sykkeltrafikk

Tilrettelegging for myke trafikanter er mangelfull og usammenhengende, se figur 8.
x

En kombinert gang/sykkelveg og atkomstveg til boliger ligger på sørsiden av
Kongsveien, mellom Bratta og Steinveien. Den er ca. 230 m lang og ligger på et nivå
høyere enn Kongsveien, på oversiden av høy støttemur.

x

Fra Kongsveien 20 og vestover mot Comfort-forretningen er trafikkarealene svært
utflytende, uten fysisk skille mellom kjøreareal og sideareal. Det er uklar forbindelse
med gang-/sykkelveg videre mot Seljestad.

x

En intern liten snarvei (bratt sti) ved Kongsveien 33 fungerer som gangatkomst til
busstopp og kryss ved Langnesveien, for boliger på nedsiden (nordsiden) av vegen.

x

Der vegen/muren slutter ved Steinveien er det ingen forbindelse til gang/sykkelsystem. Gang-/sykkelveg i Steinveien går ikke helt ned til Kongsveien.

x

Bjørnhiveien lenger øst er skiltet som gang- sykkelvei med kjøreatkomst til boliger.

x

En rørkulvert under riksveien i østre ende av Kongsveien er nærmeste tilrettelagte

x

Det er to oppmerkete gangfelt på planstrekningen, ved de to bussholdeplassene

gang-/sykkelforbindelse fra Gansås.
lengst vest.
Trafikkstrømmer for gående og syklende er vist på kartet nedenfor. Sentrale målpunkter er:
- Seljestad skole og Kanebogen skole
- bussholdeplasser
- bruforbindelsen over riksveien til Langnes
13
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- En del transportsyklister fra områdene på Gansås og Åsby benytter Kongsveien, gjerne via
undergangen lengst øst på kartet.
- Steinveien benyttes også, fra Grønnebakkan og Kanebogen.

Figur 1: Nåværende og allerede planlagt gang-/sykkelsystem, med trafikkstrøm for gående og syklende i pilenes

begge retninger.

Trafikksikkerhet

Strekningen som oppleves mest trafikkfarlig er nordsiden av Kongsveien, fra Langnesveien
og vestover. Her er to avkjørsler/atkomstveger som er vanskelige og trafikkfarlige på grunn
av dårlig sikt. Beboerne på nedsiden mangler trafikksikker forbindelse til gang/sykkelsystem og bussholdeplasser. Ferdsel til fots eller på sykkel langs vegen her oppleves
med stor risiko på grunn av stor trafikk, smal vei uten skulder og redusert sikt i kurven.

Figur 2: Smal, svingete veg, og bratt, uoversiktlig avkjørsel på nedsiden av
Kongsveien i vest. Foto: T. With-Dahl.

14

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

Kjente ulykkespunkter er der Steinveien kommer ned i Kongsveien, og i vegkrysset
Kongsveien/Bratta. Begge steder er det en bratt bakke ned til Kongsveien. Ulykker her har
involvert både bil og sykkel.

6.4 Teknisk infrastruktur
Elektroinstallasjoner i planområdet er kartlagt. Harstad kommune eier og drifter
veglysanlegget, som består av en del luftstrekk og kabel i bakken. Telenor og Hålogaland
Kraft har infrastruktur med forsyning av lavspent og kommunikasjon til boliger og
næringsvirksomheter.
Harstad kommune har etablert infrastruktur for vannforsyning og avløp (VA) innenfor
reguleringsplanområdet. Traseer for VA-ledninger og -kummer fremkommer av Harstad
kommunes egne temakart. Innenfor eksisterende trafikkarealer finnes traseer med VAledninger og kummer på tvers og på langs av deler av planstrekningen.
Eksisterende veganlegg er drenert dels med åpen veggrøft (omtrent halve planstrekningen),
dels med lukket grøft. Noen sluker langs veganlegget er drenert til eksisterende transportrør
gjennom fv. 7750 med etablert kum nedenfor vegen. Enkelte sluker er tilkoblet kommunal
overvannsledning.
Foreløpig foreligger ingen dokumentasjon av private va-ledninger innenfor planområdet.

6.5 Landskapsbilde/bybilde
Landskapsbilde/bybilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er
basert på fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg
• hvordan landskapet oppleves romlig ut i fra omgivelsene
• visuelt særpreg/karakter
• vurdering av reiseopplevelse
Et områdes særpreg kan defineres som et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et
prosjektområdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, samt romlige
og andre sansbare forhold.
For temaet landskapsbilde/bybilde er det i denne planen vektlagt hvordan omgivelsene
oppleves som daglig reisevei for dem som går/sykler/tar buss i Kongsveien-Mercurveien,
samt hvordan gata oppleves som nære omgivelser for dem som er nabo til gata.
Et viktig særtrekk ved Kongsveien-Mercurveien er at den til tross for at den er en nedslitt
trafikkåre har et tydelig grønt preg av plantet og vill vegetasjon. Dette innslaget av
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grønnstruktur er en viktig kvalitet av betydning både for beboerne og for trafikantenes
opplevelse. Nærmere beskrivelse av eksisterende vegetasjon, se kap. 6.7 Naturmangfold.
Det er hensiktsmessig å dele fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien i delstrekninger. Inndelingen
brukes også omtrentlig i beskrivelsen av planforslaget og om virkninger av planen.

Figur 3: Oversiktskart med delstrekninger. Jf. figur 6.

Delstrekning 1

Kongsveien 14 (Comfort) -Kongsveien 22

Delstrekning 2

Kongsveien 23-Kongsveien 33

Delstrekning 3

Kongsveien 32 – Kongsveien 48 inkl. kryss Mercurveien

Delstrekning 4

Kryss Kongsveien/Mercurveien – undergang under rv. 83

Kongsveien er den gamle riksvegtraseen til Harstad. Delstrekning1-3 ligger langs denne
veien mens delstrekning 4 er sammenknytningen til Mercurveien.

Delstrekning 1

I vestre ende av planområdet ligger Kongsveien med mest bebyggelse på den ene siden.
Terrenget faller lett ned mot rv. 83 og sjøen i den indre delen av Harstadbotn. På østre ende
av delområdet er det en gammel bolig på nedsiden og rester av ei rekke med alpeasal langs
gata. Ved boligen er det en del større og mindre trær i hagen. Disse setter et positivt preg på
delstrekninga. På motsatt side er det en gang- og sykkelveg avgrenset av mur og rekkverk
mot kjørevegen. Gående og syklende ferdes mest etter gang- og sykkelvegen, men noen
transportsyklister bruker også kjøreveien.
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Figur 4: Asalrekke innenfor hagegjerde. Foto: U.H. Stoltz

Figur 5: Hage med flere store trær. Foto: U.H. Stoltz

Delstrekning 2

Her oppleves veien som en smal korridor med en betongelementmur på den ene siden og en
del grantrær på den andre siden. Grantrærne er av varierende vitalitet. Gang- og sykkelveg
ligger på et nivå høyere enn kjørefeltene. Det er boligbebyggelse på andre siden av gang- og

sykkelvegen og nedenfor granplantingene.
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Figur 6: Smal veg mellom boligbebyggelse og mur. Foto: Statens vegvesen.

Delstrekning 3

Fra Langnesveien/Steinveien åpner landskapet seg igjen, der vegen ligger i en svak kurve
med boliger på oversiden og næringsbygg på nedsiden av vegen. Nedsiden av vegen preges
av næringsbyggene langs denne vegen og næringsbygg på den andre siden av rv. 83.
Delområdet er ellers preget av en sliten veg med noe bratte adkomstveger for boligene.
Her er noe naturlig etablert vegetasjon ved krysset til Steinveien og enkle beplantninger i
hagene langs vegen.

Figur 7: Fra kryss ved Steinveien. Næringsbygg på nedsiden av Kongsveien. Foto: J.B. Njarga

Delstrekning 4

Området defineres fra krysset Kongsveien/Mercurveien og gjennom kulverten under rv. 83.
Her har veien mer preg av klassisk vegutforming enn gatearkitektur. Vegen heller ned mot
kulverten. Fortsettelsen av Kongsveien videre sørover ligger på ei hylle over med ei bratt
skråning ned mot Mercurveien. Skråninga er dels vegetert med noe ville trær og busker, dels
bare med gras. Kulverten er trang og lite innbydende for myke trafikanter. Autoveien
kommer inn like ved kulverten i et bredt og udefinert kryss. Nedenfor Mercurveien ligger et
større næringsbygg. I starten av delstrekninga er det god utsikt ut mot Harstadbotn og
videre ut mot fjellrekka på Grytøya. Ned mot kulverten har en god utsikt til Gansås, og etter
passering av kuverten åpner landskapet seg med utsikt over den indre delen av Harstadbotn.
18
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Figur 8: Mercurveien ned mot kulvert under rv. 83. Fortsettelsen av Kongsveien ses til høyre. Gansåsen midt
i bildet. Foto: U.H. Stoltz.

Reiseopplevelsen gjennom hele planområdet veksler mellom det trange og lukkede gateløpet
og det mer utflytende vegområdet med god utsikt over landskapet rundt.

6.6 Nærmiljø/friluftsliv
Planområdet inneholder ingen anlegg, turstier eller annen spesiell tilrettelegging for
friluftsliv eller aktiviteter i nærmiljøet. Nærmeste friluftsanlegg er marinaen rett nedenfor,
der riksveien er en barriere for tilgangen til sjøen. Et friområde i vest mellom Kongsveien og
riksveien er ikke opparbeidet.
Som nærmiljø for beboerne i nabolaget har vegstrekningen i seg selv få kvaliteter slik den
fremstår i dag; den innbyr ikke til opphold eller ferdsel for myke trafikanter.

6.7 Naturmangfold
Planområdet ligger i sin helhet i relativt tettbebygd område. Planområdet berører ikke
vassdrag, verneområder eller inngrepsfrie naturområder.
Det er kun to mindre arealer som har noe naturlig vegetasjon innenfor planområdet. Det ene
ligger lengst øst i planområdet og er en skråning mellom Kongsveien og Mercurveien, og er
lauvskog med noe høgstaudevegetasjon. Det andre ligger i vestre ende av planområdet,
inneklemt mellom rv. 83 og fv. 7750. Det vestre området er delvis tomteareal og delvis
sideterreng til veg. Arealet er delvis trebevokst, men preget av massefylling over tid.
Områdene er befart høsten 2017 og våren 2018.

19

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

Det er ikke registrert sjeldne eller truede arter innenfor området, verken i Naturbase,
Artskart eller ved befaring. Ved sjekk i Artskart er det enkelte registreringer av svartelistede
plantearter i nærhet til planområdet. Dette er planter som ofte opptrer i områder med mye
hageareal. Registrerte arter er hagelupin, sandlupin og hjertebergblom. Det er ikke registrert
svartelistede arter innenfor planområdet ved befaring.

6.8 Kulturmiljø
Det er ikke kjent kulturminneverdier i konflikt med eller i nærhet til tiltaket. Planområdet er
sterkt preget av utbygging, og potensialet for hittil uoppdagede automatisk fredete
kulturminner vurderes som svært lavt.

6.9 Grunnforhold
I planområdet er det utført grunnundersøkelser og geologisk kartlegging, som foreligger
som henholdsvis geoteknisk rapport og geologisk rapport.
Berggrunnskartleggingen viser at det er tre bergarter i området; sandstein med islett av
kalsitt, amfibolitt og glimmerskifer. Foruten egen kartlegging er berggrunnskart fra NGU
benyttet. Berg i dagen er synlig på flere steder i planområdet. Sikring av bergskjæringer er
omtalt i ROS-analysen og det er gitt innspill til SHA-plan i kapittel 9.4.
Grunnundersøkelsene viser at store deler av løsmassene er fyllmasser fra utbygging, da de
består av variasjoner av sandig/grusig/siltig materiale. Geoteknisk rapport konkluderer med
at det ikke forventes behov for spesielle tiltak på strekningen, med unntak av
merknader/anbefalinger når det gjelder murer. Jf. geoteknisk rapport og kapittel 7.2 her.

6.10 Andre forhold
Terrenget er svært sidebratt, og det er trangt mellom veg og bebyggelse. Kongsveien ligger
dels på en smal hylle med bratt stigning på sørsiden og bratt helning på nordsiden. Flere av
boligene har svært bratt avkjørsel fra Kongsveien. Dette begrenser mulighetene til utvidelse
av vegarealene, dersom en skal unngå store og ødeleggende inngrep i tomter med forverring
av atkomst og parkeringsplasser.
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering
7.1 Planlagt arealbruk
Planområdet er foreslått regulert til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5 nr. 1)
x

Boligbebyggelse, B1-B7

x

Forretning/kontor/industri, BKB1-2

x

Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP

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

Kjøreveg, SKV1-5

x

Fortau, SF

x

Gang-/sykkelveg, SGS

x

Kombinert formål for samferdselsanlegg - gang/sykkelveg og atkomst til boliger,
SKF1-2

x

Annen veggrunn – grøntanlegg, SVG1-3

x

Kollektivholdeplass, SH1-4

x

Parkering, SPA

Hensynssoner (pbl § 12-6 jf. 11-8b)
x

Sone med rekkefølgekrav for infrastruktur, H430

x

Sone med krav vedrørende infrastruktur - VA, H410

Områdebestemmelser (pbl §12-7)
x

Midlertidig rigg- og anleggsområde, #1-7

7.2 Tekniske forutsetninger

Kjøreveger

Kongsveien sideforflyttes mot nord, en mindre omlegging over en strekning på ca. 200
meter for å få bedre plass til gang-/sykkelveg, og minimalisere inngrepene i eiendommene

på sørsiden av fylkesvegen.
Det legges til grunn at den omlagte delen som et minimum skal utformes som 2-feltsveg
med kjørefelt på 2,75 m bredde og 0,5 m skulder. Dette tilsvarer standard ved
gjennomgående utbedring. Total vegbredde er 6,5 m. Omleggingen tilpasses eksisterende
veg i vest og øst. Det er ikke planlagt tiltak på eksisterende veg i den øvrige delen av
planområdet.
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Figur 9: Profil omlagt veg

Gang- og sykkelveger, fortau og bussplattformer

Det etableres en sammenhengende gang- og sykkelveg langs sørsiden av fv. 7750, og fortau
langs nordsiden i planområdets vestre del. Fra plangrensen i vest videreføres eksisterende
gang-sykkelveg et lite stykke i retning mot Bratta, og rekkverk mot fv. 7750 forlenges.
Fortau og bussplattformer skal ha en totalbredde på 2,75 m (inkl. skulder). Busslommen er
dimensjonert i h.h.t. regler for utforming ved utbedringsstandard. For bussplattform lengst
vest (SH2) er det tillatt å fravike kravet om 20 meters lengde på grunn av plassmangel.
Gang-/sykkelveg skal være minst 3,50 m bred, den blir noe bredere øst for Bratta på grunn
av tilpasning mot eiendommer/murer.
Gang-/sykkelveg, fortau og bussplattformer skal oppfylle krav om universell utforming så
langt det går og der unntak ikke er nevnt. Kravene gjelder dimensjonering, stigningsforhold,
atkomst, belysning, orientering og belegg. Eksempler er taktile felt (ledelinjer etc.) for
svaksynte. Belegg skal ikke være glatt, men likevel slett for god framkommelighet.

Figur 10: Prinsipp for fortau, bussholdeplass og gang-/sykkelveg.

Fv. 7750 krysser rv. 83 i kulvert under riksvegen. Kjørevegen innsnevres til ett kjørefelt og
gang-/sykkelveg føres sammenhengende langs vegen gjennom kulverten.
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Figur 11: Prinsipp gjennom kulvert under rv. 83.

Murer

På nedsiden i vest, ved Kongsveien 25-29, er det behov for støttemur mot vegen. Siden det
er svært trangt her er det gjort en særskilt vurdering av aktuelle murkonstruksjoner, for å
sikre byggbarhet i forhold til tilgjengelig areal, atkomst, trafikkavvikling og grunnforhold.
Murene som er beskrevet i formingsveilederen for Harstadpakken egner seg ikke til dette
formålet. En mulig løsning kan være bruk av rørspunt i en betongkonstruksjon, som
forblendes (fasadedekkes) med ønsket materiale. Endelig valg av murløsning må gjøres i
forbindelse med prosjekteringen i byggefasen.

Figur 12: Prinsipp for støttemur ved Kongsveien 21-33.

På strekningen der vegen sideforflyttes nordover mot næringsarealene er det nødvendig med
en støttemur på nedsiden av vegen for å begrense eiendomsinngrep i næringsarealene. Her
vil det være mest aktuelt å bygge en plasstøpt betongmur fundamentert på berg.
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På grunn av sidebratt terreng gir tiltaket terrenginngrep i boligeiendommene i østre del. For
å begrense inngrepene bygges støttemurer utenfor gang-/sykkelvegen, tilpasset hver enkelt
boligtomt. Her er det mest aktuelt med støttemurer av naturstein, jf. formingsveileder.

Figur 13: Østre del med sideforskyving av veg - støttemur på nedsiden og mot tomtene på oversiden.

7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
For hele strekningen gjelder at eksisterende arealer til byggeformål (bolig og næring) i
hovedsak er videreført som i tidligere reguleringer. Det gjelder også støyskjerm plassert i
område B1, som er et krav knyttet til utbygging av tomta til boligformål og ikke
vegutbyggingen. Byggegrense mot veg og maksimal utnyttelsesgrad er angitt i kart.
Offentlige kjøreveger følger samme traseer som før, unntatt i delstrekning 3. Avkjørsler til
eiendommer er vist med piler. Langs hele vegstrekningen er det avsatt arealer (annen
veggrunn) til grøfter og skråninger, som også kan brukes som anleggsområder. I tillegg er
det regulert arealer for midlertidig bruk i forbindelse med utbyggingen (rigg- og
anleggsområder). I vegkryss og avkjørsler er det lagt inn frisiktlinjer, der det mellom linje og
veg ikke skal etableres sikthindringer.
Detaljer som plassering av rekkverk og murer etc. er vist i tegning C001 i vedlagte
illustrasjonshefte. Skilting og oppmerking er ikke vist i planen, da det tilhører
prosjekteringen og utarbeidelse av skiltplan. Det inkluderer vurdering og merking av
gangfelt og vikepliktsregler i kryss og avkjørsler.
Den videre presentasjonen med utsnitt fra plankart følger inndelingen i delstrekninger som i
kapittel 6.5. Bussholdeplasser og belysning omtales i egne avsnitt. Nærmere detaljer kan ses
i illustrasjonsheftet. Gatenavn er vist i figur 6.

Delstrekning 1 og 2

Ny felles atkomst er planlagt for eiendommene Kongsveien 21-33, og to nåværende
avkjørsler stenges. Det etableres en forbindelse mellom Kongsveien 25 (borettslaget) og 27.
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Felles atkomst er her tegnet som en ny veg, men vegen og gårdsplassene vil ligge på samme
nivå. Det må etableres en mur med rekkverk mot Kongsvegen, jf. figur 19.
På sørsiden av Kongsveien lages en tydeligere forbindelse mellom eksisterende gang/sykkelveg som kommer vestfra (SKF1 ved Comfort), og til fortsettelsen østover fra
elementmuren ved Kongsveien 20 (det meste av SKF2). Her etableres skille mot kjøreveg
med kantstein som senkes ved avkjørsler. En avkjørsel må flyttes for å gi plass til
bussplattform (SH2). Se også kapittel 8.4.
Formålet SKF er felles gang-/sykkelveg og atkomstveg til boliger. Eksisterende gang/sykkelveg på oversiden av muren (i SKF2) beholdes som den er fram til krysset ved
Bergveien. På grunn av plassmangel blir det her noen meter med blandet trafikk. Videre
østover bygges en bit ny gang-/sykkelveg (SGS3), som føres ned til gateplan i krysset og inn
i Steinveien. Krysseområdet er strammet opp med noe innsnevring av vegkantene på hver
side. Gående og syklende krysser Steinveien og fortsetter på gang-/sykkelveien langs
Kongsveien inn i delstrekning 3. Kjøretrafikken går som før mellom Bergveien og Steinveien.

Figur 14: Utsnitt av plankart R001B, delstrekning 1 og 2.

Figur 15: Ny felles atkomstveg bygges rett fram fra borettslaget til
Kongsv. 27-33. Til høyre bygges mur mot vegen. Foto: John B. Njarga.
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Delstrekning 3

Gang-/sykkelvegen fortsetter fra Steinveien på sørsiden av Kongsveien. Rett øst for
Steinveien anlegges en busslomme.
Det er planlagt en mindre sideforskyving av vegen mot nord, langs synlig midtlinje mellom
Steinveien og krysset Kongsveien-Mercurveien. Det bygges en støttemur på nordsiden mot
næringsareal/offentlig areal, og rekkverk mellom Langnesveien og Autoveien. På sørsiden
blir det inngrep i avkjørsler og tomter, her er det planlagt støttemurer i naturstein som
tilpasses hver enkelt tomt. For eiendommen gnr. 56 bnr. 97 (Kongsveien 48) blir tomta
beskåret i bergskjæringa mot veien, for å gi plass til gang-/sykkelvegen. Garasjen må
fjernes. For denne eiendommen er det avsatt areal for ny atkomstveg SKV3) og ny
parkeringsplass (SPA) med mulighet for å bygge ny garasje.
Kryssområdene fra Steinveien til h.h.v. Bjørnhiveien og Mercurveien er strammet opp med
tilpasning av nødvendig svingradius.

Figur 16: Utsnitt av plankart R001B, delstrekning 3.

Delstrekning 4

Bygging av gang-/sykkelveg fram mot kulverten innebærer en bergskjæring på østsiden.

Gang-/sykkelvegen er lagt gjennom kulverten under rv. 83, og møter gang-/sykkelveg som
ligger inne i reguleringsplan for Rødbergveien (plan-id 679). Siden kulverten ikke skal
ombygges blir det bare ett kjørefelt gjennom den, og dermed redusert framkommelighet.
Dette forutsetter en reduksjon av gjennomgangstrafikken på Kongsveien/Mercurveien. I
planen er det derfor lagt inn en rekkefølgebestemmelse, jf. kapittel 9.2.
Det legges opp til at trafikken i retning Mercur får vikeplikt. Trafikkreguleringen planlegges i
forbindelse med prosjekteringen av tiltakene.
Selve plantegningen R001B viser regulering i tre nivåer - oppå og under kulvert, og gang/sykkelveg langs rv. 83, som skal bygges i et annet byggetrinn i Harstadpakken.
26

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

Figur 17: Utsnitt av plankart R001B, delstrekning 4. Det nest øverste grå feltet SKV1 er del av riksveien, se fig. 25.

Vestsiden av Mercurveien blir ikke berørt av fysiske inngrep. Tidligere vedtatt plan (Plan-id
411 fra 2005) er stort sett videreført her, med et par unntak: Autoveien endres fra offentlig
til privat felles atkomstveg. En såkalt avkjøringsrampe fra rv. 83 i retning østover er tatt ut
siden den ikke skal bygges likevel. Rampen skulle føre trafikken på en bro fra riksveien, over
Mercurveien og til øvre nivå av Kongsveien, jf. neste figur.
Figur 18: Utsnitt av reguleringsplan fra 2005. Rampe/bro som tas
ut er rødbrunt felt mellom riksveien og Kongsveiens øvre trasè.

Utsnitt, jf. figuren over: Rødt felt her er det samme som o_BOP

(brannstasjon) i øverste kart. Stripete felt til høyre er det samme

som BKB2. Felt f_SKV5 i figur 24 er Autoveien, som på denne
figuren ligger inntil rampen.
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Bussholdeplasser

Antall bussholdeplasser er redusert fra tre til to på hver side langs planstrekningen. Lengst
vest flyttes holdeplass til østsiden av vegarm mot rv. 83. På motsatt side av Kongsveien og
ved Langnesveien beholdes dagens plassering. Ved Steinveien etableres strekningens eneste
busslomme, de øvrige er kantstopp. Ved Langnesveien blir det en enkeltstående plattform,
de øvrige er en del av gang-/sykkelveg. Holdeplassene er dimensjonert ut fra gjeldende
krav, blant annet til universell utforming. Unntaket er lengst vest, der SH2 blir kortere på
grunn av plassmangel. På alle bussholdeplassene anlegges plattform atskilt fra kjørebanen
med kantstein, med belysning og fotgjengerfelt. Det skal ikke settes opp leskur.

Figur 19: Bussholdeplasser i og utenfor planområdet (pr. 2018). De tre stoppestedene strekker seg over ca. 800 m.

Teknisk infrastruktur

Langs traseen i planområdet etableres det nye veglys og nytt tennskap. I forslaget til
vegbelysning (se illustrasjonshefte) er lysene plassert på nedsiden av vegen. Forslaget skal
vurderes nærmere ved lysberegning i prosjekteringen. Ved fotgjengeroverganger vurderes
intensivbelysning, og om det er behov for utliggere på lysmaster for å få jevnere belysning.
Langs støttemur ved borettslaget kan det være aktuelt å vurdere direkte innfestinger for
lysmastene i støttemuren. Overflødige lys og lysmaster i planområdet demonteres.
Eksisterende vannveier i terrenget og langs overflater/trafikkanlegg forventes ikke å bli
nevneverdig påvirket av tiltakene i reguleringsplanen. Rørtraseer for vanngjennomløp i
eksisterende veg opprettholdes. I enkelte områder kan det bli behov for dreneringssystem.
Nærmere undersøkelser og valg av tekniske løsninger ved hvert tiltak må avklares i
forbindelse med prosjekteringen.
Hensyn til kabel- og ledningsnett, og forhold som angår kommunens vann- og avløpsanlegg
skal avklares i forbindelse med prosjekteringen. Ivaretakelse av samferdselsanlegg og VAinfrastruktur må koordineres mellom Harstad kommune og vegeier. Det er lagt inn en
hensynssone for kommunale VA-ledninger i byggeområder som ikke er vegareal.
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
8.1 Framkommelighet
Framkommeligheten for kjørende trafikk blir noe redusert ved passering gjennom kulvert
under riksvegen, da det kun blir ett kjørefelt her for å få plass til gang-/sykkelveg. Passering
reguleres med forkjørsrett for trafikk fra Mercur. Trafikken mot Mercur får derfor en stopp
når det er motgående trafikk.
Busstrafikken får bedre flyt siden antall stopp er redusert, men blir berørt i en retning av at
det kun er ett kjørefelt gjennom kulverten under riksvegen.
Gående og syklende er prioritert med hensyn til framkommelighet. Det er etablert et
sammenhengende tilbud til myke trafikanter langs hele planstrekningen, med god
tilknytning til gang-/sykkelveg langs riksvegen og i nærområdet, jf. figur under. Boligene på
nordsiden av vegen blir nå knyttet til det øvrige gang-/sykkelsystemet. Framkommelighet til
kollektivholdeplasser blir bedre og tryggere.

8.2 Gang-/sykkeltrafikk og nærmiljø
Den nye sammenhengen i det planlagte gang-/sykkelsystemet er vist i figuren nedenfor.
Grønn linje er fortau og ny eller utbedret gang-/sykkelveg i denne planen. Gule linjer er nytt
system som allerede er planlagt og skal bygges ut i tilstøtende prosjekt.

Figur 20: Ny gang-/sykkelveg og fortau gir sammenheng med øvrig system for gående og syklende.

Prioriteringen av framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter, og oppstramming med
tydeligere skille mellom trafikantgruppene bidrar positivt til nærmiljøet. Skoleveg og
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oppvekstmiljø vil oppleves tryggere. Større opplevd trygghet styrker nærmiljøet og innbyr til
ferdsel både til fots og på sykkel, i tråd med anbefalinger angående folkehelse. Formgiving
og utførelse skal bidra til økt kvalitet for nærmiljøet.

8.3 Kollektivtrafikk
Bussen får bedre flyt, jf. kapittel 8.1. Tre av fire bussholdeplasser er kantstopp, som er mest
effektivt med tanke på framkommelighet og trafikkflyt for buss. Reduksjonen fra tre til to
stopp anses ikke som noen ulempe. Det er svært kort avstand mellom de tre som er i dag,
og tilgjengeligheten blir vesentlig bedre med planforslaget. Etablering av et mer
sammenhengende system for gående øker tilgjengeligheten til kollektivtilbudet. Med
kvaliteter som plattformer, lys og universell utforming blir bussholdeplassene tryggere og
mer attraktive å bruke.

8.4 Naboer

Bebyggelse innenfor planområdet

Fra krysset Bratta/Kongsveien til krysset Steinveien/Kongsveien blir boligbebyggelse på
begge sider av vegen berørt. Fra krysset ved Steinveien og østover til undergang under rv.

83 blir boligbebyggelse på sørsiden berørt, og nærings-/offentlig bebyggelse på nordsiden.
Ikke alle blir berørt med fysiske inngrep. Hvordan de blir berørt fremgår av konsekvensark
som er laget for hver eiendom. Eiendommer (gnr/bnr) innenfor planområdet er følgende:
Gnr Bnr

Gateadresse

Type eiendom

Gnr Bnr

Gateadresse

Type eiendom

56

5

Tomtegrunn

56

368

Autoveien 3

Brannstasjon

56

7

Tomtegrunn

56

422

Bjørnhiveien 1

Boligtomt

56

8

Tomtegrunn

56

423

Kongsveien 46

Boligtomt

56

10

Kongsveien 21

Boligtomt

56

487

Kongsv. 25A-E og 23

56

87

Kongsveien 29

Boligtomt

56

558

56

88

Kongsveien 27

Boligtomt

56

569

Mercurveien 4

Boligtomt

56

89

Kongsveien 31

Boligtomt

56

786

Langnesveien 1

Boligtomt

56

90

Kongsveien 33

Boligtomt

56

835

Kongsv. 38A, B

Boligtomt

56

96

Kongsveien 30

Boligtomt

57

104

Kongsveien 19

Tomtegrunn

56

97

Kongsveien 48

Boligtomt

57

229

Kongsveien 20A

Boligtomt

56

99

Kongsveien 40

Boligtomt

57

261

Kongsveien 18B

Boligtomt, adkomst

56

130 Kongsveien 36

Boligtomt

57

285

Kongsveien 18A

Boligtomt

56

139 Kongsveien 42

Boligtomt

57

290

Kongsveien 16

Boligtomt

56

140 Kongsveien 44

Boligtomt

57

309

Kongsveien 14

Næringseiendom

56

248 Tomtegrunn, kommunal

57

476

Kongsveien

56

256 Kongsveien 24

Boligtomt

57

513

56

257 Kongsveien 22

Boligtomt

56

826

Veggrunn, fylkeskommunal

56

294 Kongsveien 26

Boligtomt

56

313,511,518

Veggrunn, statlig

56

325 Kongsveien 28

Boligtomt

57

1116

Veggrunn, statlig

56

360 Autoveien 1

Næringseiend. 56

299,310,334,348,483,579,779 Veggrunn, kommunal

56

367 Kongsveien 39

Næringseiend. 57

632 og 1327

Boligtomt, borettslag
Tomtegrunn, kommunal

Trafotomt
Friareal, kommunalt
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Naboer til planområdet

Følgende eiendommer er naboer til planområdet, men blir ikke direkte berørt av planen:
Gnr

Bnr

Gateadresse

Type eiendom

Gnr Bnr

Gateadresse

Type eiendom

56

95 Bergveien 27

Boligtomt

56

355 Flintveien 2

Boligtomt

56

112 Kongsveien 32

Boligtomt

56

834 Steinveien 1A/B

Boligtomt

56

137 Kongsveien 34

Boligtomt

57

230 Bergveien 19

Boligtomt

56

148 Bjørnhiveien 2

Boligtomt

57

231 Kongsveien 20B

Boligtomt

56

154 Bjørnhiveien 3

Boligtomt

57

265 Bergveien 17A

Boligtomt

56

163 Bergveien 21

Boligtomt

57

317 Bergveien 17B

Boligtomt

56

164 Bergveien 23

Boligtomt

57

347 Kongsveien 12

Boligtomt

56

167 Bjørnhiveien 2B

Boligtomt

57

366 Bergveien 15

Boligtomt

56

170 Bergveien 25

Boligtomt

57

389 Bergveien 13

Boligtomt

56

247 Steinveien 2

Boligtomt

Innløsning av bebyggelse

Vedtatt reguleringsplan er et juridisk dokument som danner grunnlag for erverv av
nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av planen. Areal som skal erverves skal
normalt følge formålsgrensene i planen. For areal som er regulert til midlertidig rigg- og

anleggsområder inngås avtale med grunneier om midlertidig bruk.
Det er ikke påkrevet med innløsning av bolig- eller næringsbygg med tomt for å
gjennomføre planen. Lengst øst i planområdet må det innløses en eldre garasje fra
eiendommen gnr. 56 bnr. 97, for å få tilstrekkelig areal til gang-/sykkelveg. Eldre
garasjebygg/uthus på Harstad kommunes eiendom gnr. 56/248 må innløses for å gi plass til
planlagt busslomme ved Steinveien. Garasjene er merket med kryss i plankartet.

Endring i avkjørsler

Reguleringsplanen legger opp til stenging og/eller omlegging av følgende avkjørsler:
x

Gnr. 56 bnr. 97, Kongsveien 48. Krysset Kongsveien/Mercurveien vil bli strammet
opp og dagens avkjørsel til gnr. 56/97 flyttes noe lenger ut av krysset (sørover).

x

For å bedre trafikksikkerheten på strekningen stenges dagens avkjørsel til
Kongsveien 27, 29, 31 og 33 (gnr. 56/87, 56/88, 56/89 og 56/90). Ny adkomstveg
anlegges forbi Kongsvegen borettslag med avkjørsel felles med borettslaget.

x

Avkjørsel til Kongsveien 21 (gnr. 56/10) og Kongsveien borettslag (gnr. 56/487) slås
sammen.

x

En av to avkjørsler for Kongsveien 18 A (gnr. 57/285) flyttes. Avkjørselen lengst vest
flyttes nærmere nabogrensa for å gi plass til bussplattform.

Naboer til planen kan i perioder av byggefasen bli berørt av midlertidig trafikkomlegging.
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Figur 21: Gang-/sykkelveg kommer på venstre side av Kongsveien sett mot vest.

Nærmeste garasje fjernes, og alle avkjørslene på oversiden berøres. Foto: J.B. Njarga.

8.5 Byggegrenser
Byggegrenser mot offentlig veg er vist på reguleringsplankartet.

8.6 Landskap/bybilde
Landskapsbilde/bybilde er et fagtema som hører inn under Statens vegvesens arbeid med
HMS/Ytre miljø. Tiltak for å sikre god estetisk kvalitet på det som bygges, samt avbøtende
tiltak for de ulemper prosjektet medfører innen dette fagtema, skal konkretiseres videre i
prosjekteringsfasen. Delstrekninger er de samme som vist i kapittel 6.5.

Delstrekning 1

For delstrekning 1 vil foreslått fortau berøre all eksisterende vegetasjon. Trær og busker på
eiendommene Kongsveien 19 og 21 vil måtte fjernes for å realisere tiltaket. Det vil være en
negativ konsekvens for landskapsbildet på delstrekninga. Avbøtende tiltak vil være å
etablere ny beplantning langs fortauet.

Delstrekning 2

For delstrekning 2 vil planlagte løsning resultere i behov for mur mot boliger i Kongsveien
25 og 27, eventuelt 29. Eksisterende vegetasjon med grantrær må fjernes. Disse har liten
verdi på grunn av tilstand og konsekvensen med dette blir liten. Valg av murtype vil ha
betydning for boligene. Formingsveileder for Harstadpakken gir noen føringer for hvordan
det visuelle uttrykket til murer bør være.
For området fra Kongsveien 29 til 33 vil ikke løsningen gi noen særlig endring og dermed
ikke noen særlig konsekvens. Vegetasjonen med store grantrær vil kunne beholdes.
Forlengelse av gang- og sykkelveg ned mot krysset mellom Kongsveien og Steinveien gir
ikke noen negativ konsekvens. Utfordringen vil være å finne tilsvarende murløsninger som
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eksisterende mur har. Busstoppet på motsatt side vil heller ikke gi noen negativ konsekvens.
Totalt sett vil delstrekningen få en positiv oppgradering visuelt og estetisk med de nye
løsningene.

Delstrekning 3

Planlagte gang-/sykkelveg langs sørsiden av vegen har virkning på de private hagene og
murløsninger langs eiendommene. Nye lave murer mellom hagepartiene og fortauet vil
imidlertid avbøte noe for de negative konsekvensene. Flytting av veglinja mot nord medfører
at det må etableres mur mot brannstasjonsområdet og at noe av vegetasjonen må fjernes.
For det totale landskapsbilde har dette liten eller ingen konsekvens. For delstrekning 3 vil
løsningen totalt gi en positiv konsekvens for landskapsbildet.

Delstrekning 4

Løsningen langs delstrekningen vil medføre en del bergskjæringer der det i dag er en
gresskledt skråning mellom Kongsveien og Mercurveien. Dette vil ha en negativ konsekvens
for landskapsbildet. Ellers vil gang-/sykkelveien også her stramme opp veianlegget og gi
landskapsbildet en positiv effekt.

8.7 Naturmangfold
Det er ikke forventet at planen vil ha noen effekter på naturmangfold. Tiltak som bør legges
til grunn ved utførelse av anleggsarbeid er listet nedenfor og tas med som innspill til YMplan og rigg- og marksikringsplan, jf. kapittel 9.4.
x

Ved revegetering av sideterreng brukes stedegne masser og vegetasjon.
Fremmede arter fjernes eventuelt før anleggsvirksomheten starter slik at de ikke
spres ytterligere i området, dersom det er snakk om flytting av masser.

x

Eksisterende kantvegetasjon bør i størst mulig grad bevares.

Vurdering av naturmangfoldlovens (nml) miljøprinsipper, §§8-12

Planområdet ligger i tettbebygd strøk. Kunnskapsbehovet etter § 8 anses som oppfylt med
gjennomført kontroll av Naturbase, Artsdatabanken, Vann-nett, samt befaring på stedet.
Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre skade på naturtyper eller arter, som krever
oppfølging i forhold til bevaringsmålene i nml. Det er derfor ikke behov for å vektlegge førevar prinsippene etter nml § 9 i planarbeidet.
Tiltaket antas ikke å medføre økt samlet belastning på naturmangfoldet i området, jf. § 10 i
nml. Statens vegvesen dekker eventuelle kostnader knyttet til miljøforringelse som måtte
oppstå i forbindelse med tiltaket, jf. reglene i nml § 11.
Krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i nml § 12 søkes oppfylt gjennom
utarbeidelse av ytre miljøplan og rigg/marksikringsplan, i tråd med Statens vegvesens
retningslinjer.

33

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 7750 Kongsveien-Mercurveien (tidligere fv. 12)

8.8 Kulturarv
Siden det ikke er kjente kulturminner i området antas at tiltaket ikke får noen negativ
virkning for kulturminner.
Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det under anleggsarbeidet
oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet
stanses omgående og beskjed gis til Troms fylkeskommune og Sametinget, jf.
kulturminneloven § 8 andre ledd.

8.9 Støy
Støyvirkning er kartlagt og finnes som egen rapport datert 16.11.2018 vedlagt
reguleringsplanen. Det vises til denne rapporten for nærmere detaljer. Kartleggingen baserer
seg på Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og vegvesenets
retningslinjer for praktisering. Retningslinjene fastsetter grenseverdier for boliger, og
definerer to støysoner– gul og rød - der tiltak kan være aktuelt.
Prosjektet defineres som et miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende veg. Hvis det da er
boliger i gul eller rød sone der støynivået øker med mer enn 3 dB, skal det gjennomføres
tiltak som bringer nivået under grenseverdien L den 55 dB ved fasaden.
Det er utført støyberegning av ny regulert situasjon, med beregnet redusert trafikktall etter
utbyggingen av rv. 83. Resultatet viser at ingen boliger får en økning av støynivå på mer enn
2 dB. Siden grensen for tiltak er en økning på 3 dB betyr det at vegprosjektet ikke utløser
behov for støyreduserende tiltak for boligene langs planstrekningen. Denne konklusjonen
påvirker ikke eventuelle vedtatte støyreduserende tiltak som følge av utbyggingen av rv. 83 i
tidligere byggetrinn.

Figur 22: Støysonekart, beregnet med trafikksituasjon i 2040 (Asplan Viak AS). I rød sone er det ingen boliger.
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8.10 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse for det ferdig bygde tiltaket er utført i henhold til krav i planog bygningsloven kapittel 3, og foreligger i egen rapport datert 24.9.2018. Vurdering av
trafikksikkerhet (TS) inngår i analysen. Analysen er gjennomført med deltakere med relevant
fagkompetanse. Metoden baserer seg på gjennomgang av en sjekkliste, som identifiserer og
vekter mulige farer og behov for tiltak. Det vises til rapporten for nærmere beskrivelse av
metode, datagrunnlag og øvrige detaljer.
I rapportens kapittel 8 er det helhetlige risikobildet beskrevet slik: Risikobildet for prosjektet

er en forbedring i forhold til dagens situasjon, med tanke på trafikksikkerhet. Prosjektet er
lite i omfang og utføres på eksisterende trase/veganlegg, så det er begrenset hvor mange
sikkerhetsproblemer man ville finne når anlegges bygges iht. dagens krav til veganlegg.
Ellers virker prosjektet godt planlagt. Det er selvfølgelig synd at det ikke blir plass til en
standard gang- og sykkelveg, et fortau er selvfølgelig bedre enn ingenting. Men det vil være
enkelte syklister som derfor vil sykle i vegbanen. Pga. dette og andre momenter nevnt
anbefaler risikoanalysen at hele strekningen får en fartsgrense på 40 km/t og at dette også
iverksettes så snart som mulig i påvente av gjennomføringen av det nye anlegget.

Tabellen nedenfor oppsummerer farer som har behov for risikoreduserende tiltak. Fem av de
anbefalte tiltakene vil tilhøre prosjektering i byggefasen for gjennomføring, ikke planfasen.

Tiltak nr.

Tema

1

Hendelse /
sikkerhetsproblem

Tiltak ikke nødvendig
Tiltak bør vurderes

Hvem har ansvar for å
beslutte og evt.
gjennomføre tiltak:

Tiltak skal vurderes

Naturfare

12. Oversvømmelse/
overvann/dreneringsvikt.

Uvær

19. Store
nedbørsmengder,
intens nedbør.

2

ROS-analysens anbefalte tiltak

Infrastruktur

Beredskap
3

Miljø

4

Omgivelser

30. Samfunnsviktige
funksjoner som blir
berørt (brannstasjon,
Politi, sykehus osv.)
66. Fremkommelighet ved utrykning
(Politi, Brann,
ambulanse)
48. Biologisk
mangfold.
49. Spredning av
fremmede skadelige
arter (svartelisten).
61. Farefullt terreng,
stup o.l.

Tiltak nødvendig/ tiltak skal vurderes
Det må sikres at håndtering av overvann tar
hensyn til dagens klimafaktor. Intern
hydrolog på Ressurs kan evt. kontaktes. Se
også ny lærebok Drenering og håndtering av
overvann nr. 681 fra 2018
Brannstasjon ligger i tilknytning til
Kongsveien/Mercurveien, men har egen
avkjørsel med bom direkte ut på riksvei 83.
Så vi mener at prosjektet ikke påvirker
brannvesenet negativt. Vi anbefaler likevel
at det ved prosjektering tas kontakt med
brannvesenet for å avklare forholdene for
utrykning i byggeperioden.
Ved revegetering av sideterreng brukes
stedegne masser og vegetasjon. Fremmede
arter fjernes eventuelt før
anleggsvirksomheten starter slik at de ikke
spres ytterligere i området, dersom det er
snakk om flytting av masser.
Det er planlagt rekkverk oppå støttemuren.
I prosjektering må det undersøkes om det
skal monteres gjerde på nye skjæringer.
35

Dette gjennomføres
ved prosjektering.
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5

Trafikkulykke

6

Trafikkulykke

7

Trafikkulykke

71. Møteulykke.
72. Påkjørsel bakfra.
73. Utforkjøring.
74. Sidekollisjon
75. Påkjørsel av
syklende eller
gående.
Sikt
71. Møteulykke.
72. Påkjørsel bakfra.
73. Utforkjøring.
74. Sidekollisjon
75. Påkjørsel av
syklende/ gående.
74. Sidekollisjon
(kryss, avkjørsel)

Vær obs på at det i NVDB står at det er 40
km/t på hele strekningen, mens vegbilder
fra aug. 2018 viser at det står
fartsgrenseskilt med 50 km/t.
TS-revisor påpeker at det må tegnes inn
siktlinjer, slik at man får best mulig sikt i
forhold til hva som er plass til, mtp. terreng
og eksisterende bebyggelse.

Gjennomføres ved
prosjektering/bygging.
Prosjektet har ansvar
for å formidle til
Vegavd. at fartsgrense
anbefales nedsatt til 40
km/t som strakstiltak
Prosjektet har ansvar
for at siktlinjer tegnes
inn ifbm.
reguleringsplan.

TS-revisor anbefaler at avkjørsel til
møbelbutikk snevres inn, så den ikke blir så
nært tunnelen. Dagens avkjørsel er ganske
utflytende.

Prosjektet har ansvar
for at avkjørsel til
møbelbutikk snevres
inn i reguleringsplan.

Anbefaler 40 km/t i fartsgrense på hele
strekningen, også som strakstiltiltak.

Figur 23: Samlet oversikt - risikoevaluering og tiltak.

Oppfølging og gjennomføring i planforslaget

Etter gjennomføringen av ROS-analysen er det gjort noen endringer i forutsetningene:
x

Fartsgrensen er endret til 40 km/t på hele strekningen. Tiltak 5 er da ikke aktuelt.

x

Busstoppet lengst vest er endret fra busslomme til kantstopp, på grunn av konflikt
med kommunal vannledning. Trafikksikkerhetsmessig vurdering tilsier at busslomme
er best, ut fra mulig trafikkfare ved forbikjøring av buss før kryss. Her er
fotgjengerovergangen plassert bak busstoppet. Kantstopp er likevel valgt siden det
ikke er plass til busslomme og passasjertallet er lavt.

x

Formål er endret fra fortau til gang-/sykkelveg, jf. omtale i 2. avsnitt i dette
kapittelet. Den bygges på samme måte som fortau, men gir syklister andre
rettigheter slik at sykling i vegbanen kan bli mindre aktuelt.

Etter dette er de aktuelle anbefalte tiltakene som gjelder planfasen er håndtert slik:
x

Tiltak 6: Er utført, jf. plankart.

x

Tiltak 7: Ikke gjennomført, da det ikke omfattes av dette vegprosjektet. Det skal ikke
utføres byggetiltak på den siden av Mercurveien. Hvis det i framtiden blir aktuelt med
ombygging av vegkrysset er tilgjengelig vegareal tilstrekkelig.

Trafikksikkerhet gjennomgås på nytt i byggefasen ved en full TS-revisjon.
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9 Gjennomføring av forslag til plan
9.1 Framdrift og finansiering
Per i dag er det ikke bevilget investeringsmidler til gjennomføringen av detaljreguleringen.
Andre prosjekter står foran Kongsveien-Mercurveien på lista av fylkeskommunale
delprosjekter i Harstadpakken.

9.2 Utbyggingsrekkefølge
Det kan bli aktuelt med trinnvis utbygging av planområdet. For selve
anleggsgjennomføringen planlegges rekkefølgen i samarbeid med entreprenør i byggefasen.
Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at tilstøtende vegprosjekt i et annet
byggetrinn må være utført før Mercurveien reduseres til ett kjørefelt under riksvegen: I
reguleringsplan for rv. 83 Kanebogen-Byskillet (plan-id 411) gjennom Harstadbotn inngår
en påkjøringsrampe nord for kulverten (undergangen), for kjøreatkomst til riksvegen fra
Mercur/Gansås. Prinsippet er vist i figur 31. Dette vil gi en vesentlig reduksjon av
gjennomgangstrafikken i Mercurveien og Kongsveien, som i dag fungerer som atkomst til
riksvegen.

Figur 24: Foreløpig modellbilde fra tilstøtende planlagt prosjekt for rv. 83. Vi ser riksveien i retning mot Harstad,

med planlagt avkjøringsrampe fra Mercurveien til høyre. I dette tilstøtende byggetrinnet er det også planlagt

sykkelveg på ny bru nord for/parallelt med riksvegen. NB gang-/sykkelveg langs Mercurveien under riksveien er
ikke med her. Mercurveien går gjennom kulvert under riksvegen og møter Kongsveien til venstre i bildet.
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9.3 Trafikkavvikling og atkomst i anleggsperioden
I utgangspunktet planlegges det å opprettholde trafikken på fv. 7750 gjennom
anleggsperioden, eventuelt bruk av omkjøring via andre veger. Forbindelser for gående og
syklende som opprettholdes skal være sikret mot anleggsarbeidene. Det blir krevende å
opprettholde atkomst og parkering for alle eiendommer i anleggsperioden. Det må påregnes
midlertidig stengt atkomst og parkering for bil for enkelte. I slike tilfeller vil det bli etablert
alternativ løsning. Det skal da gis informasjon til de berørte i god tid.

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

Ytre miljø

Det skal utarbeides en Ytre Miljøplan (YM-plan) i byggefasen, som 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.
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med
i YM-plan.
Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Støy i anleggsfasen – ulemper for beboere

Vibrasjon

Vibrasjon fra sprenging mm kan skade bygninger og
konstruksjoner

Luftforurensning - støv

Støv i anleggsfasen

Forurensning jord og vann

Oljesøl/utslipp fra anleggsmaskiner

Landskaps
skarakter

Ta vare på så mye som mulig av trær langs vegen.

Naturmangfold

x

Ved revegetering av sideterreng brukes stedegne masser
og vegetasjon. Fremmede arter fjernes eventuelt før
anleggsvirksomheten starter slik at de ikke spres
ytterligere i området, dersom det blir flytting av masser.

x

Eksisterende kantvegetasjon bør i størst mulig grad
bevares.

Kulturarv

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander
eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal
arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Troms
fylkeskommune og Sametinget, jf. kulturminneloven § 8
andre ledd.

Nærmiljø

I utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan for anleggsarbeidet må
det tas særlig hensyn til at vegen er skoleveg og at atkomst
til enkelte boliger blir utfordrende.
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) utarbeides i byggefasen. Den omfatter tiltak
for belastning og fare som kan påføres personene som skal bygge og vedlikeholde, og
publikum/brukere under og etter bygging.
Arbeidsoperasjoner der det spesielt må tas hensyn under anleggsarbeidet:
x

arbeid på og ved trafikkert veg

x

bygging av mur ved borettslaget – spesielt ivareta sikkerhet for berørte beboere

x

sprengning – sikringstiltak for utførende og for omgivelser

x

sikring av bergskjæringer

x

omlegging av trafikk, særlig med hensyn til skolebarn/andre myke trafikanter og
atkomst til eiendommer.

9.5 Samhandling med kommunen
Harstad kommune skal involveres tidlig når prosjekteringsarbeidet for vegen starter.
Kommunen kan være interessert i å benytte anledningen til å utbedre kommunalt
ledningsnett etter nærmere avtale. Det er spesielt håndtering av overvann som må sikres og
ivaretas i en tidlig fase.
Ved annen utbygging i områder avsatt til bebyggelse må utbygger kontakte kommunen i
tidlig fase, jf. bestemmelse for hensynssone for kommunalt ledningsnett (§5).
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10 Sammendrag av innspill
Ved planoppstart var det mottatt til sammen 13 skriftlige innspill. Sammendrag av
innspillene med Statens vegvesens kommentarer refereres i det følgende. I tillegg refereres
tema som var diskutert ved åpen kontordag og befaring.

10.1 Innspill fra offentlige aktører
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Generell uttalelse. NVEs kal ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn hvis den berører NVEs
saksområder.

Kommentar:

Grunnundersøkelsene viser at NVEs ansvarsområde skred er lite eller ikke berørt.
Direktoratet for mineralforvaltning
Planen berører ingen interesser under direktoratets ansvarsområde.
Troms fylkeskommune
Minner om at kommunens representant for barns og unges interesser bør involveres.
Bekrefter at det ikke er påvist automatisk freda kulturminner innen planområdet, det er
heller ikke sannsynlig at ukjente kulturminner blir berørt. Minner om aktsomhets- og
meldeplikt ved funn og ber om at det tas med i planbeskrivelsen. Videre ber
fylkeskommunen om at planforslaget før høring sendes til Kartverket, som etablerer regional
høringsbase og foretar teknisk kontroll.

Kommentar:

Barns og unges representant i kommunen deltok på oppstartmøtet med kommunen, og fikk
tilsendt oppstartvarslet i etterkant, i god tid før fristen. Aktsomhets- og meldeplikt ved funn
av kulturminner er tatt med i planbeskrivelsen, som innspill til Ytre miljøplan for byggefasen.
Øvrige innspill tas til etterretning.
Harstad kommune
Viser til en sjekkliste som skal følge planleveransen til kommunen, og til kommunens krav til
komplett planleveranse. Harstad kommunen har ingen øvrige merknader på dette tidspunkt.

Kommentar:

Innspillet er tatt til etterretning.
Fylkesmannen i Troms
Minner om at kommunens barnerepresentant skal involveres i planarbeidet. Ber om at
vurderinger i forhold til konsekvensutredningsplikten blir gjort rede for ved offentlig
ettersyn. Påpeker at det skal utarbeides ROS-analyse for planarbeidet, og at kartverket skal
ha tilsendt plankart ved offentlig ettersyn.
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Kommentar:

Barns og unges representant i kommunen deltok på oppstartmøtet med kommunen, og fikk
tilsendt oppstartvarslet i etterkant, i god tid før innspillfrist. ROS-analyse er utført og tiltak
er beskrevet i kapittel 8.10. Vurdering av behov for konsekvensutredning er kommentert i
kapittel 3.4 og tas med i kunngjøring om høring. Øvrige momenter tas også til etterretning.

10.2 Innspill fra private aktører
K39 Harstad AS – Auto Nord AS
Auto Nord har tidligere avgitt areal til rv. 83. De har allerede plassproblemer på egen tomt,
samtidig som de planlegger vekst. Det er derfor utenkelig å avgi deler av eiendommen til
offentlig bruk. Gang-/sykkelveg langs Kongsveien bør ligge i forbindelse med den
eksisterende og fortsette 400 m lenger bort på samme side som det er busstopp. Hvis
gående og syklende skal krysse Kongsveien er det naturlig å krysse broen over rv. 83 og
bruke gs-veg som skal anlegges der. Avslutningsvis bes det om et nytt informasjonsmøte
med mulighet for dem til å delta.

Kommentar:

Vi viser til informasjon og dialog ved påfølgende befaring for vegens naboer 25.4.18, der
Auto Nord deltok. Generelt er ulemper for naboeiendommer ikke til å unngå, men er
minimalisert gjennom valg av løsninger som samtidig oppfyller intensjonen med tiltaket.
Denne eiendommen er lite berørt.
Jan-Edvard Stenersen, Kongsveien 20A
Stenersen beskriver en støttemur i tomtegrensa mot veien; den har sprekker og heller
utover. Han er bekymret for at støttemuren ramler utover og de skadene det kan medføre.
Stenersen ber om at utbedring av støttemuren prioriteres.

Kommentar:

Støttemuren grenser til eksisterende gang-/sykkelveg på sørsiden av Kongsveien, som ikke
er en del av dette prosjektet. Det etableres tilknytning til denne vegen, uten inngrep i
eksisterende mur. Innspillet er videresendt til vedlikeholdsansvarlig instans for oppfølging.
Ingvar Olsen og Ranveig A. Ramberg Olsen, Kongsveien 31
Kongsveien 31 er i klyngen nr. 27-33 på nedsiden med felles atkomst fra Kongsveien. Olsen
beskriver farlige trafikkforhold for gående og syklende, på grunn av atkomst og at vegbanen
ble smalere da muren på andre siden av vegen ble bygd. Eiendommene må få en
gjennomgående og trafikksikker tilgang til gang-/sykkelsystem og buss, og snørydding og
vedlikehold må være et offentlig ansvar.
Det foreslås en løsning med gang-/sykkelveg på nedsiden av Kongsveien. Ny kjøreatkomst
anlegges på sørsiden av rv. 83, som samler all trafikk fra Kongsveien 33 og vestover, der gsveg går møter avkjørsel til Kongsveien 22-28.
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Kommentar:

Beskrivelsen av trafikkforholdene samsvarer med vår oppfatning. Forslag om ny atkomstveg
som beskrevet er vurdert, men forkastet. Løsningen i planforslaget øker trafikksikkerheten
og atkomst til bussholdeplass og fortau. Den forblir en felles privat atkomstveg.
Troy Nordmo mfl. - felles innspill
Felles innspill fra Kongsveien nr. 38A, 38B, 40, 42, 44, 46: De er positive til å få gang/sykkelveg, og ønsker at fylkesvegen utvides mot nedsiden/nordover slik at eiendommene
på oversiden ikke blir berørt. Individuelle innspill fra enkelteiendommer:
Kongsveien 38A/38B: Forutsetter støttemur mot terrenget hvis deres eiendom blir berørt.
Kongsveien 40: Hvis parkeringsplassen inntil veien blir ekspropriert vil de kreve hele
eiendommen innløst, da den ikke kan benyttes som de ønsker.
Kongsveien 42: Hvis inngrep fører til enda brattere atkomst blir det umulig å bruke
parkeringsplassen om vinteren.
Bjørnhiveien 1/Kongsveien 46: Er avhengig av plassen de har foran garasjen for
manøvrering. Hvis det blir ekspropriasjon vil de kreve hele eiendommen innløst.

Kommentar:

Generelt er ulemper for naboeiendommer ikke til å unngå, men er minimalisert gjennom valg
av løsninger som samtidig oppfyller intensjonen med tiltaket. For å redusere inngrep i
tomtene er fylkesvegen flyttet litt nordover. Sammen med at gang-/sykkelveg anlegges med
kantstein og ikke rabatt sparer det inngrep i sidearealer. Tomter og avkjørsler blir berørt i
varierende grad. Det blir gjort nødvendige tilpasninger, med nye murer og lignende, for hver
enkelt avkjørsel og tomt.
Kongsveien borettslag
Borettslaget har to alternative forslag til bedret atkomst: Enten nedenfor nr. 21/23 og opp til
branntomten, eller ved å rive gjerdet ved nr. 21 og lage felles avkjørsel. Borettslaget ønsker
fartsgrense 30 km/t med fartsdempere fra Comfort til Grønnebakkan. De ønsker ikke felles
innkjørsel med Kongsveien 27-33, da det vil være lite barnevennlig og redusere
parkeringsarealet deres.

Kommentar:

Alternative atkomstløsninger er vurdert, og atkomst med gjennomkjøring til Kongsveien 33
er funnet som beste løsning totalt sett. Fartsgrense vedtas ikke i reguleringsplan, og
løsningene er laget ut fra fartsgrense på 40 km/t. Innspillet tas med til byggefasen.
Alv-Ivar Øverli, Kongsveien 48
Øverli er bekymret for hva som vil skje hvis gang-/sykkelveg legges på oversiden av veien,
siden oppkjøring og garasjen ligger inntil veien.
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Kommentar:

Øverlis garasje forutsettes fjernet, og atkomst bygges om fra Kongsveien. Innløsning av
bygget vil skje etter ordinær saksgang og regler for erstatning. Øverli er tidlig i prosessen
orientert om hva det innebærer.
Skjalg Trældal, Langnesveien 1
Trældal planlegger å selge eiendommen, og har i den forbindelse spørsmål om hvilke
konsekvenser utbyggingen har for tomta og parkeringsplass.

Kommentar:

Spørsmålene dreier seg for det meste om konsekvenser ved tiltak på riksvei 83, ikke
Kongsveien-Mercurveien, og er besvart direkte. Søndre del av tomta grenser til dette
prosjektet, da plattform for bussholdeplass skal etableres i tomtegrensen.
13. Gøte Aspen, Kongsveien 19
Aspen motsetter tiltak på sin tomt. Han foreslår at gang-/sykkelveg etableres langs
riksveien, og at Kongsveien gjøres om ved at fartsgrense settes ned og det kun tillates
kjøring til eiendommene.

Kommentar:

Tiltakene på Kongsveien-Mercurveien kommer i tillegg til gang-/sykkelveg langs riksvei.
Stenging av Kongsveien for gjennomgangstrafikk er ikke aktuelt.
Innspill fra befaringer og åpen kontordag - oppsummering i notater 6.3 og 9.5 2018
Ved befaringer, åpent møte og åpen kontordag ble det i hovedsak sett nærmere på detaljer
ved de momentene som har framkommet i de skriftlige innspillene. Generelt ble det
diskutert detaljer innen følgende tema:
x

avkjørsler, parkerings- og manøvreringsarealer

x

trafikkmønster for gående og syklende, ulykkeshendelser, opplevde
trafikksikkerhetsproblemer og forslag til løsninger

x

overvann, snølagring, murer, gjerder og trær med mer.

Innspillene er tatt med i vurderingen av løsning.
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11 Vedlegg
1. Forslag til plankart
2. Forslag til bestemmelser
3. Illustrasjonshefte
4. Andre dokumenter (rapporter og utredninger etc.)
1. ROS-analyse, rapport 24.9.2018
2. Støykartlegging, rapport fra Asplan Viak AS 16.11.2018
3. Geoteknisk rapport 50962-GEOT-01 1.10.2018
4. Geologisk rapport 50934-GEOL-015 31.1.2019
5. Dimensjonering av overbygning, notat 50962-VEGT-01 11.7.2018
6. Vurdering av behov for konsekvensutredning, notat 29.1.2018
7. Konsekvensark for berørte eiendommer
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