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1 Innledning 

Forslag til reguleringsplan for Remakrysset og Lokket 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 Remakrysset, samt nytt system for 
gående og syklende gjennom planfri kryssing ved Remakrysset og gjennom Lokket.  
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 vinteren 2016.  
 
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 for Rema kryssområde i juli 2014, for Lokket i februar 2015, og for et mindre areal 
sør for Lokket i mai 2015. Offentlige instanser, samt registrerte grunneiere og naboer på strekningen 
ble orientert om planarbeidet gjennom brev sendt samtidig. Det ble arrangert åpent møte den 26. 
august 2014 i Harstad rådhus. 
 
Det har vært avholdt møter med næringsaktører som er vurdert å bli mest berørt av 
reguleringsplanforslaget. Dette omfatter Rema 1000, Norsk stål, Neumann, Verkstedveien eiendom, 
Nordic buss & last og Statoil Fuel & Retail. Formålet med møtene har vært å gjennomgå hvordan 
planforslaget berører eiendommer, drøfte konsekvenser og mulige kompenserende tiltak. 
Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn kunngjøres i Harstad Tidene og på Statens vegvesens 
hjemmesider. 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 R001-R002) og 
reguleringsbestemmelser, datert november 2015 

2. Illustrasjonshefte, datert november 2015 
 
Merknader og innspill til planforslaget merkes med saksnr. 15/200273 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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Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell justering av 
planforslaget før dette sendes kommunen til endelig vedtak. 
 
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i hht. Plan- og bygningslovens 
§ 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 
Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget: 
 
 

Navn Firma Fagansvar 
Wibeke Knudsen Statens vegvesen Planleggingsleder 
Anne-Lise Sæther Asplan Viak AS Oppdragsleder AV 
Geir P. Pedersen Asplan Viak AS Vegplanlegging 
Christian Fagge Asplan Viak AS Vann og avløp 
Skjold Haugstad Asplan Viak AS Anleggselektro 
Elisabeth K. Pettersen Asplan Viak AS Landskapsarkitekt 
Janani Mylvaganam Asplan Viak AS Støy 
Asmund Sveen Aas Jakobsen AS Konstruksjoner 
Kristinn Hauksson Efla AS Elektro 
Peder Eide Helgasson Multiconsult Geolog 

 
Annonse oppstart reguleringsplanarbeid: 
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2 Hva er en detaljregulering 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  
 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å 
fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. 
Detaljreguleringen utgjør det juridiske grunnlaget for kjøp av grunn og utbygging.  
 

3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Harstad kommune, ca. 1 km sør for Harstad sentrum. Planområdet strekker seg 
langs Rv.83, fra Nerbotnvegen i sør og ca. 70 m nord for krysset rv. 83 – Bårnakkveien, en strekning 
på ca. 630 meter. Planområdet omfatter betongtunnelen Lokket (ca. 115 m), dagens kryss rv. 83 – 
Verkstedvegen og rv. 83- Bårnakkveien, samt omkringliggende næringsareal. Se figur 1. 
 

 
Figur 1: Kart over planområdet 

 

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Remakrysset 
Rundkjøring i Remakrysset og system for myke trafikanter langs rv. 83, inngår som tiltak i 
Harstadpakken. Harstadpakken innebærer utbygging av et omfattende gang- og sykkelvegsystem, en 
rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. 
 
Rv. 83 ble i 2004 regulert som 4-felts veg fra Byskillet til Kanebogen. Remakrysset 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, reguleres krysset i sin helhet påny.  
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Forslag til reguleringsplan for Remakrysset og Lokket legger til rette for bygging av rundkjøring, 
sammenhengende sykkelveg og fortau langs riksvegen, gang- og sykkelveg gjennom Lokket, trygge 
krysningspunkter for myke trafikanter, samt nye holdeplasser for kollektivtrafikk.  
Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er 2016. 
 

3.3 Målsettinger for planforslaget 
Prosjektet har følgende effektmål: 
 
Remakrysset: 

• 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 i oktober 2015 
• Reguleringsplanen skal ut på høring i oktober/november 2015 
• Reguleringsplanen skal fremmes for vedtak i Harstad kommunestyre 1.kv. 2016 

 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Planen omfatter utbygging av infrastruktur og det skal gjøres en vurdering om bestemmelsene i 
forskrift om konsekvensutredninger kommer til anvendelse. Tiltaket er av en slik størrelse at det ikke 
faller inn under forskrift om konsekvensutredning vedlegg 1. 
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. 
Konklusjonen er derfor at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 

3.5 Rammer og premisser for planarbeidet 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Det ble utarbeidet en KVU1 (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 KS12-rapport. 
Kvalitetssikringen (KS1) er gjort på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, 
og støtter hovedpunktene i konseptvalgutredningens prioriterte alternativ 2. Denne 
reguleringsplanen utarbeides med bakgrunn i konseptvalgutredningen for Harstadpakken. 
 
Kvalitetssikring av styringsunderlag, KS23, samt kostnadsoverslag før fremleggelse for endelig 
investeringsbeslutning i Stortinget. Siden Harstadpakken er et porteføljestyrt prosjekt omhandlet KS2 

1 Statens vegvesen (2011) «Konseptvalgutredning Harstad», Strategistaben, februar 2011. Rapport. 
2 Advansia, DNV m.fl (2011) «Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad», rapport nr 2011-
0415, juli 2011. 
3 Dovregroup, TØI (2013) “Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ 
(KS2)”, september 2013. Rapport. 
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for Harstadpakken kun inntektssidene. Harstadpakken ble behandlet av Stortinget gjennom St.prop 
119S4, vedtatt juni 2014.  
 
Planstatus for området 
 
Reguleringsplaner: 
Følgende reguleringsplaner finnes innenfor planområdet: 

• plan-id 411 Rv. 83 Gang/sykkelveg og 4-felts veg Kanebogen – Byskillet, 28.4.2005 
• plan-id 530 Nordic last og buss, 17.12.2009 
• plan-id 351 Remasenteret og Ness og Lind, 21.6.1999 
• plan-id 220 Seljestadfjæra, 25.6.1980 
• plan-id 432 Reguleringsplan for Slottet boligpark, 23.2.2006 

 

4 Samferdselsdepartementet (2014) St.prop 119S «Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad 
kommune i Troms, og overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån». Juni 2014.  
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Figur 2: Dagens reguleringssituasjon.  Kilde: Harstad kommune webatlas. 

 
Tilgrensende reguleringsplaner: 
Reguleringsplanen grenser mot ny reguleringsplan for Sjøkanten senter, plan-id 525 vedtatt 4.9.2014. 
Veg og fortau er tilpasset mellom de to planen. 
 
 
Andre forhold: 
Planforslaget omfatter et langt større areal enn nødvendig til realisering av tiltak i Harstadpakken. 
Dette etter avtale med Harstad kommune. Formålet med dette er todelt. På den ene siden å sikre 
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gode koblinger mellom fortau langs kommunalt eide veger og tiltak på rv. 83. På den annen side å 
bistå Harstad kommune i opprydding/digitalisering av eksisterende reguleringsplaner i området.  
Dersom det planlegges/fremmes parallelle planforslag til dette reguleringsplanforslag vil vi samordne 
grensesnitt med aktørene, og ta aktuelle områder ut av dette planforslaget. 
 

4 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

4.1 Beliggenhet 
 
Planområdet ligger like sør for sentrum av Harstad og følger hovedsakelig rv. 83.  
Starten av parsellen går fra Nerbotnvegen og følger eksisterende vegtrasé opp til krysset ved Rema 
1000 – ved Bårnakkveien. Nord for planlagt rundkjøring skal vegen tilpasses tidligere regulert 
rundkjøring i krysset rv. 83 - Margrethe Jørgensens veg. 
 

4.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består i hovedsak av arealer som i dag brukes til trafikkformål, grøntareal langs 
eksisterende veger og næringsareal. På vestsiden av rv. 83 ligger det boligområder. Det er også et 
mindre boligområde øst for rv. 83 like nord for Lokket. 
 

 
Figur 3: Dagens arealbruk 
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4.3 Trafikkforhold 
Rv. 83 går gjennom planområdet. Tabellen nedenfor viser årsdøgntrafikk (ÅDT) på veger i 
planområdet i år 2013. 
 

Veg ÅDT kjt/t 
Rv. 83 16 450 
Margrethe Jørgensens vei 2 600 
Bårnakkveien 5 100 
Verkstedveien 7 100 

Tabell 1: ÅDT (årsdøgntrafikk) i 2013 

 
Tungtrafikkandelen er ca. 4 %. Fartsgrensen langs rv. 83 gjennom planområdet er i dag 50 km/t. 
 

 
Figur 4: Rv. 83 sett fra holdeplassen utenfor Expert. Man ser mot sør. 

 
Siden 1999 er det registrert 15 trafikkulykker med personskade langs rv. 83 i planområdet. Det er i 
hovedsak ulykker i forbindelse med kryss og der personer har blitt lettere skadet. 
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Figur 5: Trafikkulykker, kilde: Statens vegvesen vegkart NVDB 

 

4.4 Teknisk infrastruktur 
SVV har ikke eget separat overvannssystem for rv. 83 fra Lokket til Remakrysset. På deler av 
strekningen ligger det egen overvannsledning, men denne tilknyttes felles avløpsledning som føres til 
pumpespillvannsstasjon øst for Remakrysset. 
 
Det eksisterer per i dag ikke eget overvannssystem mellom Remakrysset og Margrete Jørgensens vei, 
men i forbindelse med ombyggingen av Margrete Jørgensens vei vil overvann syd for nytt kryss, føres 
til Remakrysset. 
 
Overvann fra Seljestad (vest for Remakrysset) føres i overvannsledning (betong ø1000) under rv. 83 
og ut til sjø nord for Sjøkanten senter. Overvannsledning ligger med bunn under kote +0 fra vestsiden 
av Remakrysset og ut til sjø. 
Det ligger spillvannsledning (felles avløpsledning) og vannledning langs Rv 83 i hele planområdet. Det 
er fire kryssinger av rv. 83 med VA-traseer. 
 
Fjernvarme 
Det ligger fjernvarmeledninger øst for rv. 83 fra Margrete Jørgensens vei ned til og gjennom 
Verkstedveien.  

4.5 Landskapsbilde/bybilde 
Landskapsrommet defineres av Harstad sentrum i nord, Seljestad i vest og Lokket i sør. Grovt sett kan 
en si at området domineres av harde flater med grønne randsoner, mens åsene og skråningene med 
boligbebyggelse er grønne i sin hovedkarakter. 
 
Omkringliggende områder til riksvegen preges av åpne store asfaltflater og belter med ikke- 
opparbeidet bjørke- og seljedominert krattskog. Store parkeringsflater er å finne ved Nordic buss,- og 
last og Rema 1000- butikken og Expert. På østsiden av riksvegen, ved Norsk Stål, finnes det i dag 
store lagerområder. Mot sør snevres landskapsrommet inn da fjellskjæringer og støttemurer tar opp 
høydeforskjellen mellom riksvegen og overliggende terreng med boligbebyggelse. Området mot 
sjøen i vest oppleves som relativt åpent.  
 
Landskapsrommet blir i dag brutt opp av krysningene til Bårnakkveien og Verkstedveien, samt 
fotgjengerovergang. De ulike delene av området oppleves som lite definerte og utflytende. 
 

4.6 Nærmiljø/friluftsliv 
I planområdet er bybildet preget av handelssenter og store industribygg på begge sider langs 
riksvegen. I sidearealene strekker det seg sammenhengende boligområder. 
Innenfor planområdet er det ikke spesielle områder som er verdifulle for nærmiljøet.  
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Figur 6: Dagens kryss rv. 83 – Bårnakkveien sett fra parkeringsplassen ved Rema 

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

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for strekningen vil det blir gjennomført en registrering 
av svartelistede planter. Det er i hovedsak tromsøpalme som kan finnes i området. 
Bekjempelse av svartelistede planter vil også være et eget punkt i Plan for ytre miljø i 
byggeplanfasen. 
 

4.8 Kulturmiljø 
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. 
Det er to SEFRAK-bygg i planområdet. De er merket med rød ring i figuren nedenfor. 
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Figur 7: De to byggene i rød ring er SEFRAK-registrerte bygg. Gule trekanter er SEFRAK-bygg. De andre merkede byggene 
ligger utenfor planområdet. 

 

4.9 Grunnforhold 
Det er registrert relativt faste grunnforhold i området ved rv. 83. Ved Rema krysset er det ca. 5-8 m 
løsmassemektighet. Siltig, sandig, grusig materiale i det øverste 1 m tykke laget. Massene tilhører 
telegruppe T2, som er litt telefarlig. 
 
For sideveg ned mot Sjøkanten senter er det registrert en gammel søppelfylling.  
I mars 2014 ble det gjennomført miljøgeologiske undersøkelser øst for rv. 83 ved Rema-krysset, se 
rapport 712150-RIGm-RAP-0015. Det ble observert en del avfall som jern, plast, teglstein, glass og 
husholdningsavfall i jordmassene. Det ble tatt to skovlprøver. Disse prøvene viser oljeforbindelser i 
tilstandsklasse 4 i den ene prøven. I den andre prøven ble det påvist PCB7 i tilstandsklasse 2.  
 
Det er utarbeidet tiltaksplan6 for håndtering av forurensning i området.  
Masser i området der prøvene er tatt skal leveres til godkjent deponi, se tabell under. 
 

5 712150-RIGm-RAP-001 Miljøgeoteknisk rapport, Multiconsult, 2. april 2014 
6 71250-RIGm-NOT-001 Tiltaksplan for graving i og håndtering av forurensede masser, Multiconsult, 21.05.2014 
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Tabell 2: Høyeste påviste tilstandsklasser for de to prøvene tatt ved Rema krysset, samt disponering av massene. Kilde: 
71250-RIGm-NOT-001 Tiltaksplan for graving i og håndtering av forurensede masser, Multiconsult, 21.05.2014 
 
For Lokket er det utarbeidet ingeniørgeologisk rapport7. Skjæringene i Lokket består av sandstein. 
Det er registrert 5 svakhetssoner i tunnelen, samtlige med fall 50 – 68 grader mot vest eller nordvest. 
 

5 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

5.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål  
I reguleringsplankartet representerer de forskjellige fargene ulike formål. Følgende formål er tatt 
med i planforslaget: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1): 

• Boligbebyggelse 
• Industri 
• Bensinstasjon/vegserviceanlegg 
• Vann- og avløpsanlegg 
• Forretning/kontor 
• Forretning/kontor/industri 
• Bolig/forretning/kontor 
• Renovasjonsanlegg 

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

• Kjøreveg 
• Fortau 
• Gang- og sykkelveg/fortau  
• Sykkelfelt 
• Annen veggrunn – teknisk anlegg 
• Bussholdeplass 
• Kollektivanlegg/busslomme 

 
Hensynssoner (pbl § 12-6) 

• Frisiktsone, H140 
 
Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1) 

• Midlertidig rigg- og anleggsområde  
  

7 712150-RIGberg-RAP-001 Lokket tunnel. Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan, Multiconsult, 
28.3.2014 
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5.2 Tekniske forutsetninger 

Kjøreveger 
 
Kapasitetsberegninger8 basert på trafikktellinger utført våren 2013 ligger til grunn for dimensjonering 
av kryss ved Rema. 
 
Rv. 83 er planlagt som 4-felts veg med dimensjoneringsklasse H6 inn mot Rema rundkjøringen fra sør 
og på strekningen mellom rundkjøringene i Remakrysset og Margrethe Jørgensens vei. Det 
innebærer to kjørefelt på 3,25 m i hver retning, skulder på 0,75 m og rabatt mellom kjøreretningene 
på 1 m. Se Figur 8.  
 

  
Figur 8: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H6 

 
Rv. 83 er dimensjonert som H1 sør for rundkjøring i Remakrysset. På denne strekningen er det 2-
feltsveg med kjørefelt bredde på 3,25 m og 1 m bred skulder. Den totale vegbredden er 8,5 m. Se 
Figur 9. 
 

 
Figur 9: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H1 

Bårnakkveien og adkomstvei til Sjøkanten senter har vegbredde 6 m. 
 
Sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveger og fortau 
Prinsippene om universell utforming er lagt til grunn ved utforming av veganlegget. For tiltak for 
gående og syklende innebærer dette på reguleringsplannivå at det er jobbet med veganleggets 
orienterbarhet / lesbarhet, samt at maksimal stigning på hovedsystem for myke trafikanter er 5%-
7%.  Prosjektområdet ligger utenfor sentrumsområdet i Harstad. Kravet til stigning på gangveger 
utenom sentrumsområder er vist i tabellen nedenfor. 
 

8 Statens vegvesen (2013) «Kapasitetsberegninger, vegkryss i Harstad», Region nord, Veg- og 
transportavdelingen, august 2013. Rapport. 
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Tabell 3: Anbefalte stigningsforhold for gs-veger. Kilde: Hb. V122 Sykkelhåndboka, side 32. 

 
Dimensjonering av system for myke trafikanter tar utgangspunkt i konseptvalgutredningens 
målsetting om økt andel syklende og gående.  
Bredde på sykkelveg og fortau dimensjoneres ut fra beregnet antall gående og syklende pr. time, ref. 
hb. V122 sykkelhåndboka tabell på side 36.  
 
Sykkelveg m/fortau utformes med en totalbredde på 4,5 m fordelt på 2,5 m sykkelveg, 1,5 m fortau 
og 0,25 m skulder på begge sider. Se figur 10 for prisnippskisse. 
Sykkelveg med fortau skal i Harstadpakken prosjekteres med løsninger tilsvarende Trondheim 
kommune.  
 

 

Figur 10: Viser prinsipp for sykkelveg med fortau 

Dagens regelverk er slik at en må ha et høydesprang mot fortau (kantsteinsvis) for å definere dette 
som et fortau og gi fotgjengerne rettigheter.  Mellom fortau og sykkelveg legges en 30 cm bred 
granittkantstein med ”fas” 2 x 2 cm og 2,5 cm høydeforskjell mellom sykkelvegen og fortauet.  
 
Gang- og sykkelveg utformes med total bredde 3,5 m, det vil si 3 m gang- og sykkelveg og en skulder 
på hver side med bredde 0,25 m. Se figur 10. 
 

 

Figur 11: Viser prinsipp for gang- og sykkelveg 
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Gangbru 
Brua er en spennarmert bjelkebru som krysser over rv. 83 og øvrige veier ved Remakrysset. Brua har 
rampe opp på begge sider av rv. 83 og krysser over rv. 83 inntil rundkjøringa. På østsiden fortsetter 
brua nordover mot sentrum, på vestsiden går det trapp ned til gangveg og parkeringsareal ved Rema. 
Brua på østsiden er hoved g/s-veg inn mot sentrum og har føringsbredde på 4,5 meter, bestående av 
sykkelveg og opphøyd fortau. De øvrige delene har føringsbredde 3,5 m.  
 

 
 Figur 12: Visualisering gangbru mot sør 

Brua er planlagt som en forspent bjelkebru i normalbetong, fasthetsklasse B45.  

Veglinje og konstruksjon er forberedt for forlengelse av brua over Bårnakkveien og videre nordover 
(ved siden av trappa). Det er foreløpig ikke forberedt for å lage en hel sirkel, dvs. bru over rv. 83 på 
nordsiden av rundkjøring. 
 
Rampe er vurdert i sørvestre hjørne av rundkjøringen, retning Bårnakkveien. Dette var ikke forenlig 
med manøvreringsareal for Remas søppelhåndtering.  
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Figur 13: 3D-modell av gangbruene. Fra Aas Jakobsen. 

 
Det er tenkt ovale søyler som er monolittisk forbundet med bruplaten. Over søyler ved siden av 
vegene er høyden på brubjelken økt for å håndtere de lengste spennene. For alle tre landkarene er 
det tenkt fugeløsning med lager, trappa er også lagt på lager. 
Bru antas fundamentert på peler til fast berg for alle akser. Foreløpige beregninger tilsier et 3x4m 
fundament med 4stk. Ø90mm stålkjernepeler og foringsrør Ø168,3x4,5mm, i hver akse. 
 
Løsning gjennom Lokket, samt nord for Lokket 
Dagens betonglokk er ca. 115 m langt og har en bredde inne i Lokket på ca. 10 m. 
Lokket tunnel er en ensidig bergskjæring, med enkelte tosidige bergskjæring, med betonglokk over. 
Tunneltaket består av prefabrikkerte DT-betongelementer, som ligger enten direkte på berg eller på 
støpte betongvegger på berg. Over betonglokket er det parkeringsplass. Det er tett bebyggelse på 
begge sider av Lokket. 
Skjæringene i Lokket består av sandstein. Det er registrert 5 svakhetssoner i tunnelen, samtlige med 
fall 50 – 68 grader mot vest eller nordvest. 
 
Uttak av berg må gjøres svært forsiktig. Det anbefales av uttak av fjell gjøres med en kombinasjon av 
sømboring og pigging. 
 
Det er planlagt sykkelveg med fortau gjennom Lokket. Det trengs en total bredde på 13,5 m for å få 
to-feltsveg og gang- og sykkelveg gjennom Lokket. Standardløsningen med 4,5 m bred sykkelveg med 
fortau langs rv. 83 fra Kanebogen til Byskillet er smalnet inn til en 3,6 m bredde gjennom Lokket og 
frem mot krysset Rv.83/Verkstedvegen.  Dette er på grunn av tilgjengelig bredde under Lokket, og 
mellom støttemurer i betong nord for Lokket.  For å øke opplevelsen av trygghet heves sykkelveg 
m/fortau ca. 1 m over kjørefeltet gjennom, og nord for, Lokket. Det bygges rekkverk mellom 
kjørebanen og system for myke trafikanter. 
 
Anlegg for kollektivtrafikk 
Det anlegges holdeplass for buss på begge sider av rv. 83 like sør for rundkjøring i Remakrysset. 
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Busstoppene har lengde 90 m som gir plass til at to busser kan stoppe samtidig.  Plattformen har 
bredde 3 m på holdeplassen vest for rv. og ca. 3,25 m bredde på holdeplassen øst for rv. Det settes 
opp leskur på holdeplassene. Det etableres også sykkelparkering i tilknytning til holdeplassene.  
 
Ved Nerbotnveien er det planlagt bussholdeplass på begge sider av rv. 83. Disse holdeplassene er 70 
m lange og er beregnet for at en buss kan stoppe av gangen. 
 
Prinsipper for belysning 
Det foreslås LED belysning langs strekningen, belysningsklasse MEW2 velges på veg. Ved rv. 83 skal 
være 12 m ettergivende HE-master med ensidig belysning på fjellsiden der det er 2-felts veg, tosidig 
belysning velges der det er nødvendig for å få tilstrekkelig lys.   På andre veger velges LED belysning 
på 10 m HE-mast og belysningsklasse velges etter ÅDT. Nye lysmaster/-armaturer skal være i stil med 
de eksisterende. 
 
Armaturer for rundkjøring skal plasseres utenfor rundkjøringen. Sentraløya blir med trær som skal 
belyses med effektbelysning plassert på 1,3 m høye stolper. 
 
På sykkelveg med fortau er det planlagt separat LED belysning med 6 m høye master, i 
belysningsklasse S1. 
 
Gangbruer har rekkverk med håndlist i 90 cm høyde med integrert LED belysning, i samme 
belysningsklasse som sykkelveg med fortau. 
 
Gangfelt skal belyses intensivt. 
 
Bussholdeplassene skal belyses, belysningsklasse CE2 velges og lys skal integreres i leskur. 
 
Tunnelen mellom Sama og Seljestad skal ha to linjer av asymmetriske LED armaturer plassert ved 
sidene av veg som skal lyse på vegen. Det regnes med 2000 cd/m2 adaptasjonsluminanse mot Sør og 
1500cd/m2 mot Nord. På sykkelveg med fortau skal det være en linje av asymmetriske LED 
armaturer plassert i siden (lyser på bergveggen) i belysningsklasse CE0 om dagen og CE3 om natten. 
 

  
Figur 14: viser prinsipp for plassering av armatur gjennom Lokket. 

 
 
Fravik fra vegnormal 
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Det er søkt om to fravik fra vegnormalene. Det ene er fravik fra krav om minste 
klotoideparameter og det andre er fravik fra krav om minste radius på gs-veg er 40 m. 
Søknadene er til behandling. 

5.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Det anlegges ny rundkjøring i krysset rv. 83 Bårnakkveien som erstatning for dagens lyskryss. 
Verkstedveien stenges fra rv. 83 og ny adkomst til området ved Sjøkanten senter blir med en 
arm fra ny rundkjøring i krysset rv. 83 – Bårnakkveien. 
 

 
Figur 15: Remakrysset med gangbruer sett mot sør 

 
Det bygges sykkelveg med fortau øst for riksvegen. Gjennom Lokket, samt om lag 150m nord 
for Lokket, er det ikke tilstrekkelig plass i bredden til sykkelveg med fortau i full bredde. Der 
bygges sykkelveg med fortau med bredde 2,4m + 1,2m. Sykkelveg m/fortau er på denne 
strekningen adskilt fra kjørevegen med rekkverk. 
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Figur 16: Løsning gjennom Lokket 

Kapasitetsberegning tilsier at det er behov for planskilt kryssing for myke trafikanter ved 
Remakrysset. Dette gjelder samtlige vegarmer. Over rundkjøringa i Remakrysset legges sykkelveg 
med fortau i bru over vegene. På vestsiden av riksvegen bygges det gang- og sykkelveg til Båtbygger 
Danielsens vei. 
Det bygges et 3 m bredt fortau langs Bårnakkveien, nord og vest for Remabygget.  Nord for Rema er 
fortauet nedsenket slik at Rema kan bruke samme varelevering som i dag. Krysset mellom Rema og 
Nordic last og buss strammes opp. Det samme med adkomsten ned til Rema og Expert. 
 

 
Figur 17: Fortau langs Bårnakkveien og oppstramming av kryss 

 
Dagens innkjøring mellom Rema og rv.83 stenges. Trafikksikkerhetsrevisjon har vurdert at 
avstanden mellom ny rundkjøring og inn-/utkjøring vil bli for kort. Langs riksvegen mellom 
Statoilstasjonen og Expert anlegges det bussholdeplass på hver side av vegen. For 
gangtrafikk mellom holdeplassene går man over gangbruene. Det er planlagt gjerde i 
rabatten mellom kjørefeltene ved holdeplassene for å hindre gående å krysse riksvegen 
utenom gangbruene. Dette gjelder samtlige holdeplasser innenfor planområdet.  
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Figur 18: Bussholdeplass sør for rundkjøring i krysset Rv.83/Bårnakkvegen. 

 
For å skape gode tverrforbindelser over rv. 83 mellom bolig- og næringsområder, samt 
knytte hovedsystem for myke trafikanter langs rv. 83 sammen med kommunale fortau 
inneholder planforslaget flere fortau/gs-veger; fortau langs Bårnakkveien, g/s-veg i retning 
Seljestad øst, g/s-veg til Båtbygger Danielsens veg og gs-veg fra sørkant av Lokket til 
Skoleveien.  På nordsiden av Lokket reguleres det inn en trappeforbindelse mellom Lokket 
og Rv. 83.  
 
 
 

  
Figur 19: Illustrasjon av området ved Rema og Nordic last og buss 
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Figur 20: Remakrysset med gangbruer sett mot nord 
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6 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

6.1 Framkommelighet 
Ny rundkjøring i Remakrysset og utvidelse til 4 kjørefelt mellom Remakrysset og rundkjøringa i 
Margrethe Jørgensens veg vil gi bedre framkommelighet i planområdet.  
 
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 Seljestad-området vil gjøre 
området mer framkommelig også på tvers av riksvegen og mellom næringsareal på østsiden av Rv.83, 
og boligområdene på vestsiden.  
 

6.2 Naboer 
Det er ingen boliger som foreslås innløst. Det foreslås innløst to mindre næringsbygg som ligger øst 
for rv. 83. Byggene ligger på gbnr. 58/584. Se figur nedenfor. Næringsbygg nær g/s-veg er krysset ut 
på plankartet etter ønske fra grunneier.  
 

 
Figur 21: To næringsbygg som er foreslått innløst. Byggene har rødt kryss over seg på tegninga. 

 

6.3 Byggegrenser 
Byggegrenser er vist på reguleringsplankartet. 
 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 
Sykkelløsninger i Harstadpakken er samordnet med arbeidet for nytt sykkelvegnett som skal vedtas 
politisk i Harstad kommune.  Sykkelveg med fortau i planområdet er en del av et sammenhengende 
sykkelnett i Harstad. Det samme er fortau og gangveger. Bygging av sykkelveg med fortau langs rv. 83 
vil gi bedre forhold for syklister og gående. Det legges også opp til trygg kryssing av rv. 83 på gangbru 
ved rundkjøringa i Remakrysset. Disse tiltakende vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

25 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for Remakrysset, Harstad kommune 
 
 
Prinsippene for universell utforming er lagt til grunn for foreslåtte løsninger for myke trafikanter.  

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

6.6 Landskap/bybilde 
Etter etablering av nytt prosjekt vil landskapet få en annen karakter ved at innkjøringene til 
Bårnakkveien og Verkstedveien ikke bryter med landskapsrommet i like stor grad som før. Etablering 
av rundkjøring skaper mer flyt i bybildet. Ved at systemet for myke trafikanten blir lagt på et annet 
plan enn vegbanen er med på å rydde opp i eksisterende forhold og gjør bybildet mer lettleselig. At 
Verkstedvegen nedgraderes til gangveg gjør at det blir større plass til grøntareal her som fungerer 
som en buffer mot omkringliggende næringsområder.  
 
Definerte grøntområder er med på å skille veganlegget fra omkringliggende området, men også skille 
de ulike funksjonene i veganlegget fra hverandre. Trerekker skaper retning gjennom anlegget og 
buskfelt,- og felt med prydgras bidrar til å myke opp området som preges av mye asfaltflater i dag.  
Det er lagd en Formingsveileder9 for Harstadpakken. Anlegget planlegges etter føringer gitt i 
formingsveilederen. 
 

 
 
Figur 22: Snitt som viser framtidig situasjon med trerekker, riksveg og gangbruer. 

 

6.7 Nærmiljø/friluftsliv 
Planområdet er i all hovedsak trafikkområder og områder til næringsareal.  Det er gjennomført møter 
med næringsaktører nærmest kryssområdet. Møtene har hatt til hensikt å informere, drøfte 
løsningsforslag, samt finne løsninger som er akseptable for alle parter. 
Planforslaget vil bidra positivt til nærmiljøet gjennom trafikksikre løsninger og universelt utformede 
krysningspunkt som binder sammen øst- og vestsiden av Rv. 83 og reduserer riksvegens 
barriærevirkning.  
 

9 Statens vegvesen (2013) «Harstadpakken formingsveileder», Region nord, Ressursavdelingen 1.juli 2013. 
Veileder. 

26 
 

                                                            
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for Remakrysset, Harstad kommune 
 
 
6.8 Naturmangfold 
Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett 
miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i 
Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Utbedring vegen berører stort sett trafikkareal og areal som i 
dag ligger nært veger. 
 
§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon. Eksisterende 
naturinformasjon er hentet fra naturbase og artskart (Artsdatabanken.no). Ingen verdifulle 
naturtyper eller artsforekomster, inkludert utvalgte naturtyper og prioriterte arter, er registrert i det 
aktuelle området. Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold 
til sakens karakter og potensiale for skade på naturmiljø. Naturmangfoldlovens § 8 om 
kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt.  
 

§ 9 Om føre-var-prinsippet 
Det er ikke verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Statens vegvesen anser kunnskapen om 
effekter av tiltaket i planområdet som god. Tiltak for å hindre spredning av forurensning og 
svartelistede planter blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og beskrevet i egen 
tiltaksplan.  
 

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

 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse 
Statens Vegvesen vil være ansvarlig for kostnader ved evt. miljøforringelse i forbindelse med 
etablering av rv. 83. 
 
§ 12 Om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre miljøplan (eventuelt også en rigg og 
marksikringsplan) hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for byggeplan og 
gjennomføring. Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og momenter som skal 
sikre dette er skissert under avbøtende tiltak/innspill til Ytre Miljøplan.  
 

6.9 Kulturmiljø 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. De to SEFRAK-byggene som 
finnes i planområdet berøres ikke av vegbyggingen. 
 

6.10 Støv/luftforurensning 
Beregninger av utslipp til luft fra reguleringsplanen rv. 83 tunnel og rundkjøringer Seljestad -Sama 
viser at det ikke blir overskridelser av nasjonale grenseverdier for svevestøv PM10 og nitrogendioksid 
NO2 langs rv. 83 på Seljestad. Det er tilsvarende trafikkforhold langs rv. 83 ved Rema krysset.  
 
For å redusere luftforurensning og støv fra biltrafikk er noen av tiltakene å redusere biltrafikken, få 
en bilpark med motorer med mindre utslipp og redusere andelen biler med piggdekk. Disse tiltakene 
er vanskelig å gjøre noe med i denne reguleringsplanen. 
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En av hensiktene med tiltakene i Harstadpakken er å få mer flyt i trafikken og dermed redusere biler 
som står i kø og redusere antallet start/stopp.  
Det er planlagt å plante trerekker langs rv. 83. Trærne kan i sommersesongen binde noe støv til 
vegetasjonen. Regelmessig renhold av vegene kan også bidra til å dempe støvplager.  
 
 

6.11 Støy og vibrasjoner 
Støy er utredet iht. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442/2012. Deler av 
strekningen er vurdert iht. Statens vegvesens fortolkning av T-1442 ved miljø og trafikksikkerhets-
tiltak. Dette gjelder strekningen liggende ca. 50 m sør for rundkjøringen ved Rema og videre sørover 
til planavgrensningen. 
 
Antall berørte boliger innenfor de forskjellige støysonene i fremtidig situasjon etter utbygging er vist i 
tabellen under.  
Delområdet som vurderes etter hovedregelen i T-1442 har ingen boliger i en støysone. Delområdet 
som vurderes etter fortolkning av T-1442 ved miljø og trafikksikkerhetstiltak vil ha 5 boliger som må 
vurderes videre for tiltak (5 boliger liggende i rød støysone) i en videre byggeplanfase. Støysonene er 
vedlagt planen. 
 
Tabell 4:  Opptelling av boliger med fasadenivåer i støysoner Remakrysset. 

  
Antall boliger 

 
Gul støysone 13 
 
Rød støysone 5 
 
Totalt ant. boliger innenfor gul 
og rød støysone 18 

 
 
Figur 23 viser de 5 boligene som ligger i rød støysone. 

 

28 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for Remakrysset, Harstad kommune 
 
 
Figur 23: 5 boliger ligger i rød støysone. Boligene er merket med svart ring. Lilla strek er ny støyskjerm. 
 
Det er aktuelt med støyskjerm som tiltak for å dempe støy. Det er regulert inn en ca. 70 m lang 
støyskjerm på østsiden av rv. 83 like nord for Lokket, for boligene som ligger oppe på fjellskjæringen.  
Vest for rv. 83, fra Båtbygger Danielsens vei og nordover til Expert, kommer dagens støyskjerm i 
konflikt med ny gang- og sykkelveg. Det bygges ny støyskjerm der dagens skjerm må flyttes på grunn 
av anleggsarbeidene. 
 

6.12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Risiko- og sårbarhetsanlayse (ROS-analyse) ble gjennomført 26.august 2013. Analysen er oppdatert 
med nye vegelement i november 2015. Analysen omhandler strekningen Kanebogen – Byskillet. Egen 
rapport er utarbeidet. (Risikoanalyse av Kanebogen til Byskillet)10. 
 
 

7 Gjennomføring av forslag til plan 

7.1 Framdrift og finansiering 
Det er en målsetting at reguleringsplanen skal vedtas av Harstad kommunestyre i løpet av 1.kvartal 
2016, og at prosjektet skal lyses ut på anbud 2. kvartal 2016. Målsettingen er videre byggestart i 
løpet av andre halvår 2016.  
Prosjektet finansieres med bompenger, bevilgninger over statsbudsjettet og fylkeskommunale 
bevilgninger. 
 

7.2 Utbyggingsrekkefølge 
I utbyggingen av strekningen vil god trafikkavvikling stå sentralt. Detaljert rekkefølge på tiltakene på 
strekningen vil bli utarbeidet i samarbeid med entreprenør. Remakrysset vil bli gitt en høy prioritet 
og ligge langt fremme / fremst i tidsplanen.  
 
Ved utbygging av Lokket vil en kjørebane måtte stenges for trafikk og trafikken sluses via kommunal 
veg (Seljestadveien). I tidsplanen vil utstrossing av fjell under Lokket, og bygging av g/s-veg bli lagt til 
sommermånedene når skolene er stengt, og trafikken i byen generelt er lavere enn ellers i året.  
 

7.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Det er utarbeidet to forslag til faseplaner for trafikkomlegging i anleggsfasen.  
Ved utbygging av Remakrysset kan trafikkavviklingen i all hovedsak skje via interimsveg i 
anleggsområdet. Interimsvegen vil flyttes ettersom utbyggingen av kryssområdet går fremover. I 
kortere perioder kan det oppstå behov for å stenge rv. 83. Trafikken foreslås da sluset om nye Veg 1 
på Seljestad.  
 

10 Statens vegvesen (2015). «Risikoanalyse av Kanebogen til Byskillet». Versjon 1.1, november 2015. 
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Figur 24: Ett alternativ for trafikkavvikling. Blå skravur er arbeidsområde. Rød skravur viser hvor trafikken går. 
 

7.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan 
disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i 
forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og 
en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 ”Styring av 
vegprosjekter” setter krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 
 
Særskilte miljøutfordringer for Remakrysset og Lokket er: 

• Området bør kartlegges for fremmede arter i forbindelse med byggeplan 
• Forurenset grunn 

 
I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-
plan. 
 
Tabell 5: Innspill til YM-plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Støy i anleggsfasen 
Vibrasjoner Vibrasjoner ved pigging i Lokket 
Forurensning av jord og vann Gammel søppelfylling i deler av planområdet. Tiltaksplan. 
Landskap – svartelistede arter Fjerne eksisterende Tromsøpalmer/ bekjempe ny etablering i 

istandsatt område.  
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Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) vil omfatte tiltak som følge av den belastningen som 
påføres menneskene som skal bygge prosjektet i anleggsfasen og vedlikeholdsfasen, samt 
publikum/bruker i byggefasen og ferdigfasen. 
 
Følgende arbeidsoperasjoner må det tas ekstra hensyn til under anleggsarbeidet: 
- Arbeid på/ved trafikkert veg 
- Omlegging av trafikk, også for myke trafikanter 
- Bygging av gangbru  
- Gravearbeid/VA-grøfter 
- Arbeid i Lokket 
 

8 Sammendrag av innspill – alt. Sammendrag av merknader 
Følgende innspill ble gitt til varsel om planoppstart og til offentlig ettersyn av planprogrammet. 
Det kom i alt inn 18 innspill til planstart, fordelt på 8 innspill fra offentlige etater, og 10 innspill fra 
private, selskap, lag og foreninger.  
 
Innspillene er basert på i alt tre planstartvarsler med følgende varslingsfrister 02.09.14 
(Remakrysset), 27.03.15 (Lokket) og 26.06.15 (eiendom sør for Lokket).  
 

Offentlige etater: 

Innspill til planvarsel 1: 

Hålogaland kraft, arkiv nr. 2014/016132-007 
Hålogaland kraft bemerker at de har eksisterende elanlegg i planområdet, og at dersom det blir 
behov for å flytte på disse må dette i sin helhet bekostes av utbygger. Kraftselskapet vil påvise kabler 
ved graving nær eksisterende kabler, og minner om regler som gjelder for bruk av anleggsmaskiner i 
nærheten av både høyspent luftlinjer og kabler.  

Tilsvar fra Svv:  
Behov for flytting av elanlegg vil bli avdekket i byggeplanfasen og dialog med Hålogaland kraft 
opprettet. Merknaden tas til etterretning. 
 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Troms, arkiv nr: 2014/016132-023 
Fylkesmannen ber om at hensynet til forurensning i grunn, hensynet til støy, og hensynet til 
samfunnssikkerhet blir ivaretatt i det videre planarbeidet. 
 
Fylkesmannen viser til kommunens myndighet ved bygging og graving i forurenset grunn. 
Forurensningsforskriften krever at tiltakshaver skal undersøke om grunnen er forurenset og 
kommunen skal godkjenne en tiltaksplan. Forskriften gir også grenseverdier for når konsentrasjonen 
av miljøfarlige stoffer kan føre til helse- eller miljøfare.  
Fylkesmannen viser til støyretningslinje T-1442 som sier følgende: «Det bør søkes å redusere 
støybelastningen i alle prosjekter der det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven, eller der 
eksisterende plan må endres vesentlig.  
Når det nå skal utarbeides en reguleringsplan for ny trafikkløsning for Remakrysset på Seljestad må 
Statens vegvesen få utarbeidet en støyfaglig utredning med beregning av hvilke støynivåer som 
oppstår ved eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål som følge av endringene. 
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Utredningen må også foreslå, og beregne virkningen av, avbøtende tiltak for å bringe støyen i tråd 
med anbefalingene i T-1442. Det vises til detaljer i støyretningslinjen for detaljer om hvilke 
vurderinger som forventes utført.  
Plan- og bygningslovens §4-3 stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter skal gjøres en 
vurdering av mulige hendelser knyttet til nåværende og fremtidig bruk av planområdet. I 
planprosessen skal det dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle risikoer, naturbasert eller 
menneskeskapt.  
 
Tilsvar fra Svv:  
Det er utført miljøgeologiske undersøkelser i planområdet. Resultatene er oppsummert i 
miljøgeologisk rapport (712150-RIGm-RAP-001 Miljøgeoteknisk rapport, Multiconsult, 2. april 2014). 
Miljøfarlig grunn er avdekket, og plan for håndtering av forurensede masser er utarbeidet.  
Det er utført støyberegning for planområdet. Resultater fra støyberegning er oppsummert i 
planbeskrivelsens kapittel 7.10. Støyberegningene avdekker støyfølsom bebyggelse i rød og gul sone.  
 
 
Det er utført ROS-analyse som dekker planområdet. Resultater fra ROS-analysen er oppsummert i en 
egen rapport (Statens vegvesen (2013). «Risikoanalyse av Kanebogen til Byskillet». September 2013). 
 

Innspill til planvarsel 2: 

Innspill fra Norges vassdrags og energidirektorat, arkiv nr: 2014/016132-032 

NVE kan ikke se at planområdet berører vassdrag, elektriske anlegg, eller er utsatt for skred. NVE har 
derfor ingen merknader til varsel om planoppstart.  

Tilsvar fra Svv:  
Tas til etterretning.  

Innspill fra Hålogaland kraft, arkiv nr: 2014/016132-034 
Hålogaland kraft bemerker at de har eksisterende elanlegg i planområdet, og at dersom det blir 
behov for å flytte på disse må dette i sin helhet bekostes av utbygger. Kraftselskapet vil påvise kabler 
ved graving nær eksisterende kabler, og minner om regler som gjelder for bruk av anleggsmaskiner i 
nærheten av både høyspent luftlinjer og kabler.  

Tilsvar fra Svv:  
Behov for flytting av elanlegg vil bli avdekket i byggeplanfasen og dialog med Hålogaland kraft 
opprettet. Merknaden tas til etterretning. 

Innspill fra Harstad kommune, arkiv nr: 2014/016132-040 
Harstad kommune stiller seg positive til planen og dens tiltak, men ønsker samtidig å påpeke 
viktigheten av separerte løsninger for syklende og gående.  

Tilsvar fra Svv:  
Innspillet tas til orientering. 

Innspill fra Fylkesmannen i Troms, arkiv nr: 2014/016132-041 
Fylkesmannen minner om forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven med virkning fra 1.1.2015. Fylkesmannen har ingen merknader til planarbeidet.  
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Tilsvar fra Svv:  
Innspillet tas til orientering. 

Innspill til planvarsel 3: 

Innspill fra Fylkesmannen i Troms, arkiv nr: 2014/016132-048 
Fylkesmannen minner om forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven med virkning fra 1.1.2015. Fylkesmannen har ingen merknader til planarbeidet.  

Tilsvar fra Svv:  
Innspillet tas til orientering. 

Innspill fra Troms fylkeskommune, arkiv nr: 2014/016132-049 
Troms fylkeskommune viser til innsendt forslag til Harstadpakken der system for myke trafikanter 
legges over Lokket, og det ikke etableres system for gående-/syklende gjennom Lokket. 
Troms fylkeskommune mener at en løsning med gang- og sykkelveg gjennom Lokket ikke ivaretar 
disse gruppenes sikkerhet, trygghet eller trivsel, og fraråder en slik løsning.  
Troms fylkeskommune ønsker derfor å henvise til sitt eget forslag til løsning for myke trafikanter og 
mener forslaget bør realitetsbehandles i sammenheng med dette planområdet «Lokket». 

Tilsvar fra Svv:  
Planvarsel 3, datert 26.05.15, omhandler en kort strekning mellom sørkant av Lokket og 
Nerbotnveien. Troms fylkeskommune hadde ingen innspill til planstart for planvarsel 2som 
omhandler «Lokket».  
 
Innspillet viser til Troms fylkeskommunes ønske om en rekke endringer av løsninger for myke 
trafikanter på strekningen Nerbotnveien – Byskillet, beskrevet i brev journalført 21.05.15. Ønskene er 
drøftet i møte mellom Statens vegvesen og Troms fylkeskommune den 29.05.15. Statens vegvesen 
mente forslagene fra Troms fylkeskommune hadde omfattende konsekvenser for Harstadpakkens 
fremdrift og kostnader. Fylkeskommunen ble bedt om å løfte saken til prosjektets styringsgruppe.  

Prinsippløsninger for myke trafikanter på strekningen Kanebogen – Sama er drøftet gjennom fire 
arbeidsverksteder hvor Harstadpakkens samarbeidspartnere Harstad kommune og Troms 
fylkeskommune, sammen med ulike interessegrupper var representert i en referansegruppe. 
Referansegruppen konkluderte med at en hovedløsning for myke trafikanter gjennom Lokket var å 
foretrekke.  

Statens vegvesen har av tekniske og økonomiske årsaker valgt å foreslå en hovedløsning med gang- 
og sykkelveg gjennom Lokket, supplert med gang-/sykkelveg mellom Lokket og Skoleveien, samt 
innregulert forbindelser i nordkant av Lokket mot Rv. 83, og sti mot Sjøkanten senterområdet. 
Hovedløsningen er universelt utformet.  
Statens vegvesen mener dette vil bli en trafikksikker løsning som gir myke trafikanter valgmulighet. 
Systemskiftene mellom sykkelveg med fortau og gang-/sykkelveg vil skje utenfor Lokket slik at myke 
trafikanter får forberedt seg på systemendring før de sykler-/går inn i «Lokket». Lokket er ca. 115m 
langt og ligger i en slak kurve med god sikt i begge retninger.  
Forbindelser sørover og nordover fra Skolevegen ivaretar koblingen mellom hovedsystem for myke 
trafikanter langs rv.83, og kommunale veger.  
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Innspill og merknader fra private, selskap, lag og foreninger: 

Innspill til planvarsel 1: 

 
Innspill fra Ole Johan Nilsen, Myrveien 13, arkiv nr: 2014/016132-008 
1) «Lokket er kun dimensjonert for kjøretøy i forbindelse med Skolevegen.  

2) Sprengningsarbeider i forbindelse med etablering av Rv. 83 har medført store sprekkdannelser i 
fjellgrunnen også forbi enden av Lokket og innover Skoleveien 16. 

3) Myrveien 13 står på en 6-7m høy steinfylling som ble etablert i tilknytning til etablering av Rv. 83. 
Under sprengningsarbeid oppsto det sprekkdannelser i fjellgrunnen. Grunneier er bekymret for at 
det ved opparbeidelse av gang-/sykkelveg vil være stor fare for at steinfyllingen under huset kan 
forskyve seg.  

4) Garasje i Myrveien 14 må fjernes da den påtenkte gang- og sykkelveien går gjennom denne. 

5) Bygning merket nr. 5 er en privat barnehage, hvor det uttrykkes bekymring for at ny gang-
/sykkelveg vil rasere eiendommen. 

6) Myrveien 14, Myrveien 10 og Myrveien 11, samt leiegård i Båtbygger Danielsens veg. Boliger og 
garasje hviler på store steinfyllinger 6-7m høye. For eneboligene er det gjennomført store 
opprettingsarbeider grunnet svikt i grunnen ved kjøring av store kjøretøy og brøytetraktorer.  
Det uttrykkes bekymring for at etablering av gang-/sykkelveg kan føre til vibrasjoner eller 
forskyvninger, samt svikt i grunnen, og følgeskader av dette på bygningskonstruksjon og vann-
/avløpsrør. 
Det foreslås at gang-/sykkelveg utgår siden gang-/sykkelveg på østsiden av Rv.83 går like ved, og helt 
til Remakrysset.  

Tilsvar fra Svv:  
1) Aktivitet på «Lokket» vil bli avpasset ift. dimensjonering av konstruksjonen.  
Merknaden tas til orientering. 

2.) Ved Skolevegen 16 foreslår Statens vegvesen å stadfeste dagens regulering. Det er ikke planlagt 
reguleringsendringer eller byggearbeider som berører Skoleveien 16.  
Merknaden tas til orientering.  

3)  Statens vegvesen planlegger ingen tiltak i forbindelse med denne reguleringsplanen som berører 
eiendommen Myrveien 3.  

4) Det er ikke foreslått tiltak i reguleringsplanforslaget som berører Myrveien 14.  

5) Det er ikke foreslått tiltak i reguleringsplanforslaget som berører denne eiendommen. 

6) Det er ikke foreslått tiltak i reguleringsplanforslaget som berører disse eiendommene.  

Innspill fra Ronald Karlsen, Myrveien 9, arkiv nr: 2014/016132-010 
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Innspill og tilsvar er likelydende merknad 2014/016132-008 

 

Innspill fra Rema Eiendomsutvikling Nord v/Tore Svendsen, gnr/bnr 58/727  
arkiv nr: 2014/016132-012 
 
Det vil være viktig å ivareta en generell god atkomst og tilstrekkelig med kundeparkering. Dette er av 
vesentlig betydning siden all næringsvirksomhet i området i stor grad er bilbasert. Samtidig er det et 
forbedringspotensial når det gjelder å tilrettelegge for ferdsel for gående/syklende i området. Videre 
er det av betydning at det opprettholdes en nødvendig og sikkerhetsmessig forsvarlig atkomst for 
varelevering ved bruk av bl.a. semitrailere.  
 
Tilsvar fra Svv:  
Statens vegvesen har gjennom møte 11.03.15 og dialog pr. e-post /telefon kommet frem til løsninger 
som Rema Eiendomsutvikling har uttrykt er akseptable for dem. Statens vegvesen har utarbeidet 
sporingskurver for store kjøretøy som viser at det er tilstrekkelig med plass både til varelevering og 
avfallshenting for eiendommen. Parkeringsdekning for eiendommen er dokumentert. Atkomst fra 
Bårnakkveien foreslås i planforslaget strammet opp og fortau forlenget slik at kjørende og myke 
trafikanter får tydelig markerte områder å benytte.  
Dagens atkomst fra Bårnakkveien nær Rv.83 saneres. Dette atkomsten er vurdert som trafikkfarlig 
grunnet sin beliggenhet svært nær ny rundkjøring i Remakrysset. 
 
Innspill fra Rikke Hennie Jensen, Skoleveien 18, arkiv nr: 2014/016132-018 
Den inntegnede gang- og sykkelveien kommer til å berøre vår godt opparbeidete lekeplass. Det vises 
til at lekeplassen er i bruk daglig både formiddag og ettermiddag. Nærmeste lekeplass er i sentrum. 
Jensen mener det ikke er behov for å lage gang- og sykkelvei på vestsiden av Rv.83 siden det 
allerede er planlagt system for myke trafikanter på østsiden av Rv. 83.  
 
Tilsvar fra Svv:  
Vi kan ikke se at planforslaget kommer i berøring med en opparbeidet lekeplass. Planforslaget 
inneholder ikke gang- sykkelveg på vestsiden av Rv. 83. 
 
Innspill fra Cetho Eiendom AS v/Roger Pettersen, Gnr./bnr. 58/776, arkiv nr: 2014/016132-019 
Cetho Eiendom ønsker en dialog om løsninger og hvilken innvirkning dette vil ha på Bårnakkveien i 
forhold til eiendommen 58/776. Garasjeanlegget er bygget for, og blir brukt av, offentlig 
kollektivtrafikk.  
 
Tilsvar fra Svv:  
Statens vegvesen har gjennom møte 08.04.15 og e-post drøftet hvilke effekter vegløsning vil få for 
eiendommen gnr./bnr. 58/776. Det er utarbeidet sporingskurver som viser at kollektivtrafikk fortsatt 
vil kunne bruke samtlige garasjeplasser. Inn- og utkjøring vil av trafikksikkerhetsmessige årsaker bli 
samlet i èn atkomst.  
 
Innspill fra Rita Olsen og Leif Pedersen, Verkstedveien 14, gnr arkiv nr: 2014/016132-022 
Grunneierne av Verkstedveien 14 ønsker at dersom det blir støymåling, at dette gjøres av to 
godkjente firmaer, hvor grunneierne får engasjere det ene firmaet. De ønsker videre at det settes 
opp støyskjerm mot veien, samt at boligen deres blir støyisolert. De påpeker at støvproblematikken 
må utredes.  
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Tilsvar fra Svv:  
Støy blir utredet etter gjeldende lov og forskrift. Det foretas støyberegninger for hele planområdet. 
Støyutredningen viser at Verkstedveien 14 er innenfor rød sone, dvs. bebyggelse hvor det skal 
gjennomføres støydempende tiltak.  
For omtale av støv vises det til planbeskrivelsens kap 6.10. 
 
Innspill fra Statoil Fuel and Retail, gnr/bnr: 58/581, arkiv nr: 15/200273  
Statoil F&R kommenterer at en gang- og sykkelveg på vestsiden av Verkstedvegen vil skape 
konflikt mellom myke trafikanter og drift av bensinstasjonen. Bensinstasjonen har utkjøring 
fra service- og vaskehall mot øst. Gang- og sykkelveg her vil medføre store kostnader til 
flytting av installasjoner samt ombygging av deler av stasjonen. Statoil F&R ber om at 
behovet for gang- og sykkelveg på vestsiden av Verkstedvegen vurderes påny.  

Tilsvar fra Svv:  
Forslag til løsning av fortau langs Veg 3 er drøftet med Statoil F&R gjennom møte 25.03.15, 
samt etterfølgende e-post dialog. Planforslaget viser fortau lagt langs østsiden av Veg 3, 
samt to inn- og utkjøringer for Statoilstasjonen. Løsningen er omforent med Statoil F&R. 

  

Innspill til planvarsel 2: 

Innspill fra Ivar Stenberg, Osnesveien 5A, arkiv nr: 2014/016132-036 
Stenberg uttrykker bekymring for hvordan gang-/ og sykkelveg vest for Rv.83 i nordkant av Lokket vil 
berøre bakenforliggende boligbebyggelse og barnehage både i forhold til vinterdrift i en trang 
situasjon mellom bebyggelse og støyskjerm, og i forhold til krevende grunnforhold med 
sprekkdannelser i fjell etter tidligere sprengningsarbeid. 
 
Tilsvar fra Svv:  
Det vil bli opparbeidet gang- og sykkelveg vest for Rv. 83 mellom Remakrysset og Båtbygger 
Danielsens veg. Eksisterende støyskjerm mellom Båtbygger Danielsens veg og Lokket vil bli beholdt. 
Gang- og sykkelveg mellom Båtbygger Danielsens veg og Lokket vist i gjeldende reguleringsplan er 
fjernet i fremlagte reguleringsplanforslag. Eiendommene Skoleveien 16, Myrveien 13, Myrveien 9 og 
Båtbygger Danielsens veg 9 vil ikke bli berørt av planforslaget 

Innspill fra Jan Lilleeng, Skoleveien 16, arkiv nr: 2014/016132-037 
Innspill og tilsvar er likelydende arkiv nr: 2014/016132-036.  
 
Innspill fra Ole Johan Nilsen, Myrveien 13, arkiv nr: 2014/016132-038 
Innspill og tilsvar er likelydende arkiv nr: 2014/016132-036.  
 
Innspill fra Ronald Karlsen, Myrveien 9, arkiv nr: 2014/016132-039 
Innspill og tilsvar er likelydende arkiv nr: 2014/016132-036.  
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9 Adresseliste inkludert grunneierliste 
I dette avsnittet følger en liste over grunneiere som omfattes av planforslaget.  
Grunneierne som blir direkte berørt av planforslaget vil bli kontaktet av Statens vegvesen for 
inngåelse av frivillig avståelse av grunn. Dette vil bli gjort før byggestart. 
 
Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 
1903-57/44 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-57/1312 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
1903-57/249 SLOTTET EIENDOM AS Seljestadveien 30 9406 HARSTAD 
1903-57/673 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-57/1415 SLOTTET BOLIGPARK BORETTSLAG Postboks 95 9481 HARSTAD 
1903-57/174 LILLEENG JAN SKOLEVEIEN 16 9407 HARSTAD 
1903-57/1294 57/1294/0/1     
1903-57/1294 57/1294/0/2     
1903-57/1294 57/1294/0/3     
1903-57/1294 57/1294/0/4     
1903-57/1294 57/1294/0/5     
1903-57/1294 57/1294/0/6     
1903-57/1294 57/1294/0/7     
1903-57/1294 57/1294/0/8     
1903-
57/1294/0/1 MATHIASSEN ROLF Postboks 827 9488 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/2 MATHIASSEN ROLF Postboks 827 9488 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/3 MATHIASSEN ROLF Postboks 827 9488 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/4 JOHANSEN INGE GRANÅS ERVIK 9402 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/5 JOHNSEN GUNN MAY LISS SKOLEVEIEN 14 9407 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/5 NILSEN ODDMUND JANN SKOLEVEIEN 14 9407 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/6 MATHIASSEN ROLF Postboks 827 9488 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/7 MATHIASSEN ROLF Postboks 827 9488 HARSTAD 
1903-
57/1294/0/8 MATHIASSEN ROLF Postboks 827 9488 HARSTAD 
1903-57/1313 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
1903-57/52 HOKLAND EIENDOM AS Postboks 3196 9498 HARSTAD 
1903-57/661 NILSEN OLE JOHAN MYRVEIEN 13 9407 HARSTAD 
1903-57/163 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-57/769 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-57/427 KARLSEN RONALD MYRVEIEN 9 9407 HARSTAD 
1903-57/116 HOKLAND EIENDOM AS Postboks 3196 9498 HARSTAD 
1903-57/1314 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
1903-57/169 STENBERG IVAR POSTBOKS 581 9486 HARSTAD 
1903-57/162 MYRLAND RITA HELENE VERKSTEDVEIEN 14 9406 HARSTAD 
1903-57/55 HÅLAND MAGDALENA JOANNA F BÅTBYGGER DANIELSENS V 12 9406 HARSTAD 
1903-57/55 HÅLAND THOMAS FLEISCHER BÅTBYGGER DANIELSENS V 12 9406 HARSTAD 
1903-58/507 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
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1903-57/553 BECKER RANDI INGEBORG BÅTBYGGER DANIELSENS V 10 9406 HARSTAD 
1903-57/553 BECKER WALTHER PAUL JOHAN BÅTBYGGER DANIELSENS V 10 9406 HARSTAD 
1903-58/457 DAVIDSEN KARSTEIN MARVEHØGGAN 15 9414 HARSTAD 
1903-58/458 WEDAHL KARIN GJERTRUD KROKVEIEN 6 9406 HARSTAD 
1903-58/412 BREIMO ROLF BÅTBYGGER DANIELSENS V 4 9406 HARSTAD 
1903-58/412 BREIMO SISSEL K LILLEGÅRD BÅTBYGGER DANIELSENS V 4 9406 HARSTAD 
1903-58/428 SHEN QING BÅTBYGGER DANIELSENS V 1 9406 HARSTAD 
1903-57/606 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-57/186 ISTAD BENTE JANNE ANNIE NOVKOLLEN 20 9407 HARSTAD 
1903-58/483 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-57/130 VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS c/o Coop Nord BA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 
1903-57/683 BJØRNSEN ANNE GRETE VERKSTEDVEIEN 13 9406 HARSTAD 
1903-57/683 BJØRNSEN RINO ANDERS VERKSTEDVEIEN 13 9406 HARSTAD 

1903-57/480 DANIELSEN KÅRE JOHAN (Død) 
V/ ASLAUG KR DANIELSEN, VERKSTEDVEGEN 
14 9406 HARSTAD 

1903-58/401 SHEN QING BÅTBYGGER DANIELSENS V 1 9406 HARSTAD 
1903-58/330 KARLSEN WILLY ANDERS MYRLUNDVEIEN 2 9406 HARSTAD 
1903-58/330 NILSEN GEIR-IVAR MYRLUNDVEIEN 2 9406 HARSTAD 
1903-58/375 BÅRNAKKVN 1 AS Postboks 266 9483 HARSTAD 
1903-58/356 PACESIUNAITE KARILE MYRLUNDVEIEN 4 9406 HARSTAD 
1903-58/356 VANAGAS AIDAS MYRLUNDVEIEN 4 9406 HARSTAD 
1903-58/714 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
1903-58/581 STATOIL FUEL & RETAIL NORGE AS Postboks 1176 Sentrum 0107 OSLO 
1903-58/583 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/583 STATOIL FUEL & RETAIL NORGE AS Postboks 1176 Sentrum 0107 OSLO 
1903-58/570 VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS c/o Coop Nord BA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 
1903-58/551 VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS c/o Coop Nord BA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 
1903-58/553 VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS c/o Coop Nord BA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 
1903-58/2 BJØRKELI ELSA HOLTELIVEGEN 35 2870 DOKKA 
1903-58/2 HATLING MARIT ANNE GAUTEIDVEGEN 81 2016 FROGNER 
1903-58/2 PEDERSEN KARL ERIK BUVEIEN 35 9407 HARSTAD 
1903-58/2 PEDERSEN KNUT HELGE ARSENALVEIEN 5 8214 FAUSKE 
1903-58/2 PEDERSEN TOVE KLIMAVEGEN 46 A 9015 TROMSØ 
1903-58/2 STAVIK BRIT REKTOR HERTZBERGS VEI 10 C 1363 HØVIK 
1903-58/323 INDBJØR RITA MYRLUNDVEIEN 1 9406 HARSTAD 
1903-58/323 ØREN REIDAR HALVARD MYRLUNDVEIEN 1 9406 HARSTAD 
1903-58/297 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/390 HØILAND ELSA MARIE BÅRNAKKVEGEN 3 9406 HARSTAD 
1903-58/8 JOHANSEN ODDVAR ARNE FAGERBAKKEN 8 9407 HARSTAD 
1903-58/492 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/768 58/375/0/0     
1903-58/768 58/727/0/0     
1903-58/768 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/727 ARCINOR EIENDOM KS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO 
1903-58/727 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/298 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/521 GUDMUNDSEN ÅSE MARIE BÅRNAKKVEIEN 5 9406 HARSTAD 
1903-58/502 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/230 GABRIELSEN HERDIS MARIE TORGVEIEN 20 9406 HARSTAD 
1903-58/187 HALMØ LILL MARION TORGVEIEN 15 9406 HARSTAD 
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1903-58/174 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/776 CETHO EIENDOM AS Postboks 75 8301 SVOLVÆR 
1903-58/496 AGLEN KARIN MARGRETHE ANTON GISLE JOHNSONS V 15 B 8004 BODØ 
1903-58/394 JOHANSEN KJELL HELGE GATE 10 6 9406 HARSTAD 
1903-58/394 JOHANSEN RENATE GATE 10 6 9406 HARSTAD 
1903-58/495 MIKALSEN EINAR EDVINIUS GATE 10 5 9406 HARSTAD 
1903-58/488 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/400 KUKO JASMIN SARA HAUGES VEI 6 9406 HARSTAD 
1903-58/400 KUKO ZARIFA SARA HAUGES VEI 6 9406 HARSTAD 
1903-58/445 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/510 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/715 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
1903-58/484 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/484 NORSK STÅL AS Postboks 123 1378 NESBRU 
1903-58/4 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/479 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/717 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
1903-58/806 58/484/0/0     
1903-58/806 58/649/0/0     
1903-58/806 58/804/0/0     
1903-58/806 58/805/0/0     
1903-58/649 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/649 
MARGRETHE JØRGENSENS VEI 1A 
AS c/o Coop Nord SA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 

1903-58/649 NORSK STÅL AS Postboks 123 1378 NESBRU 
1903-58/805 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/805 NEUMANN BYGG AS Postboks 705  Sentrum 5807 BERGEN 
1903-58/805 NORSK STÅL AS Postboks 123 1378 NESBRU 
1903-58/804 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/804 NORSK STÅL AS Postboks 123 1378 NESBRU 
1903-58/811 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 

1903-58/811 
MARGRETHE JØRGENSENS VEG 1 E 
AS c/o Roald Holding AS, Rosenholmveien 15 1252 OSLO 

1903-58/811 NORSK STÅL AS Postboks 123 1378 NESBRU 
1903-58/567 ST EIENDOM AS Postboks 245 9483 HARSTAD 
1903-57/1346 VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS c/o Coop Nord BA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 
1903-58/552 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/552 NORSK STÅL AS Postboks 123 1378 NESBRU 
1903-58/584 VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS c/o Coop Nord BA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 
1903-58/771 HARSTAD KOMMUNE Postmottak 9479 HARSTAD 
1903-58/67 VIKAN MORTEN BÅRNAKKVEIEN 6 9406 HARSTAD 
1903-58/77 58/77/0/1     
1903-58/77 58/77/0/2     
1903-58/77 58/77/0/3     
1903-58/77/0/1 KRAAGH CATHRINE POSTBOKS 2009 9497 HARSTAD 
1903-58/77/0/1 KRAAGH ROALD INGE POSTBOKS 2009 9497 HARSTAD 
1903-58/77/0/2 STEEN MARIO NERHEIMVEIEN 16 9406 HARSTAD 
1903-58/77/0/3 FAGERLIDALEN MILJØTERAPI AS Fagerfjell 9300 FINNSNES 
1903-58/270 MYA T YA PAW NERHEIMVEIEN 14 9406 HARSTAD 
1903-58/270 SAW THAN WIN NERHEIMVEIEN 14 9406 HARSTAD 
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1903-58/256 FAGERLI HEIDI NERHEIMVEIEN 12 9406 HARSTAD 
1903-58/256 FAGERLI OLA NERHEIMVEIEN 12 9406 HARSTAD 
1903-58/134 MYHRE HEGE CHRISTIN NERHEIMVEIEN 10 9406 HARSTAD 
1903-58/227 STAVDAL KETIL TORGVEIEN 18 9406 HARSTAD 
1903-57/176 VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS c/o Coop Nord BA, Postboks 6152 9291 TROMSØ 

 

 

10 Vedlegg 

1. Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan 

2. Forslag til bestemmelser 
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 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 
 21.01.2014  Arild Johannessen 
  
 Deres dato Deres referanse Side 1 av 1 
 12.12.2013 2008/1424 / L12 

Harstad kommune 
Postmottak 
9479 HARSTAD 
 
Att: Enhetsleder Jan-Inge Lakså. 
 
 
 
INNSIGELES MOT DETALJREGULERING FOR SJØKANTEN SENTER, HARSTAD 
 
Slik planforslaget foreligger, med plan for gang- og sykkelvei på vest-siden av Verkstedveien forbi 
vår bensinstasjon i Verkstedveien 4, gnr.58, bnr.581, i Harstad kommune, vil forslaget skape 
konflikt mellom myke trafikanter og drift av bensinstasjonen.  
 
I planforslaget er det ikke tatt hensyn til utkjøring fra service- og vaskehall, møt øst. Det er ikke tatt 
hensyn til adkomsten til drivstoffpumpene under pumpetaket fra Verkstedveien, samt at kjøretøy 
som vil benytte servicepunktet på østre side av bygget, må stå på gang- og sykkelstien, for å få 
utført denne type service. 
 
Om forslaget til reguleringsplan blir vedtatt og om Statoil Fuel & Retail Norge AS skal kunne 
opprettholde forsvarlig drift av bensinstasjonen, vil dette føre til store kostnader til flytting av 
installasjoner samt ombygging av deler av stasjonen for at kjøremønsteret skal kunne tilpasses 
reguleringsplanen.  
 
Her vil vi som eier av eiendommen kreve full kompensasjon, fra tiltakshaver, for eventuelle 
framtidige tap av inntekter samt kostnader til ombygginger. 
 
Vi ber derfor om at kommunen revurderer forslaget til reguleringsplan og på nytt vurderer behovet 
for gang- og sykkelvei på vest-siden av Verkstedveien og om mulig flytter denne.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Statoil Fuel & Retail Norge AS 
 
 
 
Arild Johannessen 
Leder Eiendomsutvikling Nord-Vest 
 

Selskap Postadresse Besøksadresse Telefon Internet 
Statoil Fuel & Retail Norge AS 
 
Organisasjonsnummer: 
914 766 451 
 

Pb 1176 Sentrum Sørkedalsveien 8 +47 22 96 20 00 www.statoilfuelretail.com 
0107 Oslo 
Norway 

0369 Oslo 
Norway  

Telefaks 
+47 22 69 32 00 

 



PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR  
RV. 83 REMA KRYSSOMRÅDE, PLAN-ID 628 
 
 
Plandato:   Revidert:   Vedtatt: 
18.11.15     
 
  

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

I 
 

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

 
§ 1 Plantype, planens formål, avgrensning og innhold 
 
§ 1.0 Plantype 
Planen er en detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3. 
 
§ 1.1 Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for oppgradering av riksveg 83 med ny rundkjøring i 
Rema krysset samt bygging av tilhørende gang- og sykkelvegsystem gjennom Lokket og 
langs riksvegen. 
 
§ 1.2 Planens avgrensing 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med plan-ID 628. Planforslaget 
framgår av 2 plankart, R 001-R 002. 
 
§1.3 Generelt 
Reguleringsplanen består av reguleringsplankart, bestemmelser, planbeskrivelse og 
illustrasjonsplan. 
 

II 

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

 
§ 2 Reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1): 

− Boligbebyggelse, B, B1-B3 
− Industri, BI1, BI3, BI4 
− Bensinstasjon/vegserviceanlegg, BV1 – BV2 
− Vann- og avløpsanlegg, BVA1 
− Forretning/kontor, F/K1 – F/K3 
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− Forretning/kontor/industri, F/K/I1- F/K/I4 
− Bolig/forretning/kontor, BFK 
− Renovasjonsanlegg BRE1 

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

− Kjøreveg, SKV1-SKV8 
− Fortau, SF1-SF6 
− Gang- og sykkelveg/fortau, SGS1-SGS10 
− Sykkelfelt, SS1-SS3 
− Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT, SVT1-SVT17 
− Bussholdeplass, SH1 – SH2 
− Kollektivanlegg/busslomme, SKA1 – SKA2 

 
Hensynssoner (pbl § 12-6) 

− Frisiktsone, H140 

Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1) 
− Midlertidig rigg- og anleggsområde, #1-#8  

 
 

III 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 
§ 3 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 
 
§ 3.1 Terrengbehandling 
Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. 
 
§ 3.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
 
§ 3.3 Rigg- og marksikringsplan 
Det skal utarbeides rigg- og marksikringsplan som en del av byggeplanen.  
 
§ 3.4 Landskaps- og vegetasjonsplan 
Det skal utarbeides detaljert landskaps- og vegetasjonsplan som en del av byggeplanen. 
Planen skal vise hvordan annen veggrunn-tekniske anlegg skal opparbeides. 
 
§ 3.5 Støy – støyskjerming 
a) Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012 legges til grunn for dimensjonering av støytiltak i reguleringsplanen. Støygrensen 
er  Lden=55 dBA ved uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Retningslinjene åpner for 
at støygrensen ved utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak kan økes. 
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b) For bygninger med støyfølsom bruk som etter fastlagte skjermingstiltak langs veg har en 
støybelastning som ligger i intervallet 55 – 65 dBA og som ikke har en støyøkning på >3 
dBA, tilbys ingen form for støydempende tiltak. Ved bygninger som har en økning >3 dBA 
og ligger i intervallet 55 – 65 dBA, eller hvor støybelastningen er >65 dBA, skal det gis tilbud 
om skjerm-ingstiltak. Skjermingstiltakene kan være voller, skjermer eller tiltak på fasaden 
slik at det oppnås tilfredsstillende støynivå på privat uteplass og i alle oppholds- og soverom. 
 
c) Strekningen fra profil 1490 til profil 2000 vurderes etter Statens vegvesens fortolkning av 
T-1442/2012 ved Miljø og trafikksikkerhetstiltak og får andre tiltakskriterier enn resten av 
strekningen. 
 
d) Støytiltakene detaljeres ytterligere på byggeplannivå. Tiltakene skal være gjennomført før 
veganlegget er ferdigstilt. Støytiltakene skal være praktisk gjennomførbare og skal økonomisk 
stå rimelig i forhold til den støydempende effekten. 
 
e) Støyskjermer skal ha tilstrekkelig høyde og teknisk kvalitet til å fylle sin støyskjermende 
funksjon. Det skal være formmessig sammenheng mellom støyskjermer som oppføres langs 
Rv.83.  
 
§ 3.6 Universell utforming 
Bussholdeplasser, sykkelveg m/fortau, gang- og sykkelveg/fortau og atkomsten til disse skal 
gis universell utforming i samsvar med TEK 10. 
 
§ 3.7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg med tilhørende anlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til enhver tid gjeldende 
vegnormal. Tilpassing og justering innenfor regulert formål til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur tillates i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for rv. 83 Rema 
kryssområde og Lokket. 
 
§ 3.8 Forurensning i grunnen 
Det skal utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensede masser langs rv. 83. 
Tiltaksplanen skal angi hvordan forurensede masser skal håndteres. Graving og håndtering av 
forurensede masser skal følges opp i byggeplanen. 
Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen som forurensningsmyndighet.  
 
§3.9 Rekkefølgebestemmelser 
For å sikre sammenhengende ganglenker i planområdet skal fortau langs Bårnakkvegen 
ferdigstilles samtidig som gangbru over Rv.83 ved krysset Rv.83/Bårnakkvegen. 
 
 
§ 4 Bebyggelse og anlegg 
 
§4.1 Område B1, B2 og B3 
a) Området reguleres til boligbebyggelse. 
b) Området tillates ikke bebygd. 
 
§4.2 Område BI1 
a) Bygningers høyde (overkant tak) skal ikke overstige den kotehøyde som er påført 
plankartet. 
b) Bygninger kan ha flatt tak og tillatt takvinkel ikke over 12 grader. 
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c) Det skal avsettes 1 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal. 
d) I området tillates ikke etablert tung eller sterkt forurensende industri. 
 
§4.3 Område BI3 og BI4 
Det skal sikres offentlig gangforbindelse mellom Skoleveien og fortau ved VEG3 i Sjøkanten 
senter planen, plan-ID 525. 
 
§4.4 Område BV1 
Maksimalt tillatt bebygd areal BYA = 35 %. 
 
§4.5 Område BV2 
Det tillates oppsatt bensinpumpe innenfor angitt areal. 
Søknader om anlegg/installasjoner mv. i dette området skal forelegges vegkontoret. 
 
§ 4.6 Vann- og avløpsanlegg, BVA1 
Formålet omfatter areal til kommunal VA-installasjon. 
Kjøreatkomst til området er tillatt via o_SGS7 

 
§ 4.7 Område F/K1 
Maksimalt tillatt bebygd areal i området BYA = 0 %. 
Området tillates brukt til parkering for eiendommer med gbnr. 58/553 og 58/570. 
 
§ 4.8 Område F/K2.1 og F/K2.2 
Det tillates ferdsel for offentligheten til fots og på sykkel over eiendommene fra 
Bårnakkveien, langs SKV5 og til SGS6. 
 
§ 4.9 Område F/K2.3 
Før byggetillatelse omsøkes skal det foreligge detaljert reguleringsplan. 
 
§ 4.10 Område F/K3 
Maksimalt tillatt bebygd areal i området F/K3 BYA = 50 %. 
 
§ 4.11 Områdene F/K/I 1, F/K/I 2, F/K/I 2.1 og F/K/I 3 
a) Innenfor industriområdet tillates oppført nødvendige kontorer, lager, velferdsbygg m.v. 
tilhørende industrien. 
b) I industriområdet tillates ikke oppført boligbygg. Det kan tillates vaktmesterleilighet 
innenfor området. 
c) Parkering skal løses på egen tomt. 
d) Med byggemelding/-søknad skal det følge situasjonsplan som skal vise: 

− Nøyaktig plassering av bygninger med angivelse av boder, lagre og garasjetilbygg selv 
om disse ikke føres opp samtidig med den øvrige bebyggelse. 

− Plassering av tomt med påførte kotehøyder foruten planlagt behandling av støttemurer, 
adkomst, parkeringsplasser, areal for på- og avlessing mv.  

− Terrengdrenering og beplantning. 
− For bygninger som hører naturlig sammen i en gruppe eller rekke skal det utarbeides 

felles plan som viser behandling og bruk av tomtene. 
e) Ubebygde arealer skal gis en tiltalende utforming og beplantning. Eksisterende vegetasjon 
skal søkes bevart. 
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§ 4.12 Område F/K/I4 
Maksimalt tillatt bebygd areal BYA = 35 %. 
Før byggetillatelse omsøkes skal det foreligge detaljert reguleringsplan. 
 
§ 4.13 Område BFK 
Maksimalt tillatt bebygd areal BYA = 35 % 
OK tak = 26  
 
§ 4.14 Område BRE1 
Området skal nyttes til kildesortering i nedgravde anlegg. Nødvendige anlegg knyttet til 
driften tillates etablert.  
 
 
§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
  
§ 5.1 Kjøreveg offentlig  
a) Formålet omfatter areal til offentlig kjøreveg. Kjørevegene skal opparbeides som vist på 
plankartet og i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.  
 
b) Offentlig kjøreveg omfatter areal til vegens kjørebane, vegskulder, rekkverksrom, 
busslomme og trafikkøyer. I anleggsperioden tillates området benyttet til all virksomhet som 
er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidige bygninger, anlegg 
mm. 
 
§ 5.2 Annen veggrunn – teknisk anlegg offentlig 
a) I annen veggrunn – teknisk anlegg inngår grøfter, skjæringer, fyllinger, støttemurer, 
tekniske anlegg etc. 
 
b) Området skal opparbeides som vist på tilhørende landskapsplaner. Landskapsplaner skal 
inngå i byggeplanen. 
 
c) Området kan brukes til midlertidig rigg- og anleggsområde. Etter midlertidig bruk skal 
området overgå til annen veggrunn – teknisk anlegg. 
  
§ 5.3 Gang-/sykkelveg/fortau, fortau og sykkelfelt 
a) Formålet omfatter areal til offentlig gang- og sykkelveg, fortau og sykkelveg m/fortau. 
 
b) Gang- og sykkelveg, fortau og sykkelveg m/fortau skal opparbeides som vist på plankartet 
og i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 
 
§ 5.4 Bussholdeplass 
a) Området skal brukes til offentlig kollektivholdeplass. Holdeplassen skal utformes som vist 
på plankart og i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 
 
b) Det tillates oppsatt leskur innenfor området.  
 
§ 5.5 Kollektivanlegg/busslomme, SKA1 – SKA2 
a) Formålet omfatter areal til offentlig busslomme. 
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§ 5.6 Område f_SKV5 
Felles avkjørsel gnr./bnr. 58/768 gjelder for områdene F/K 2.1, F/K 2.2, BV2 og gnr/bnr 
58/390 med ¼ hver. 
 
§ 5.7 Område f_SKV7 
Felles avkjørsel gjelder for gnr/bnr 58/484, 58/649, 58/804, 58/805, 58/806 og 58/811 med 
1/6 hver.   
 
§ 5.8 Område o_SVT3 

a) Når vegkulvert er midlertidig fjernet pga. utvidelse av gjennomfartsveg, skal område 
B4 i reguleringsplan med ID 432 erstatte område o_SVT3 som parkeringsplass for 
område B1 i reguleringsplan med ID432. 

 
 

IV 
 

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

 
§ 6 Hensynssoner 
 
§ 6.1 Frisiktsoner 
I områder som reguleres til frisiktsone tillates det ikke plassert gjenstander eller vegetasjon 
som er høyere enn 0,5 m over vegens nivå. 
 

V 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk av 
områdebestemmelser: 

 
§ 7 Områdebestemmelser  
 
§ 7.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde #1 - #8 
a) Areal regulert til dette formålet kan benyttes som rigg- og anleggsområde så lenge anleggs-
arbeidet pågår. Dette inkluderer midlertidig vegomlegging, mellomlagring av masser, lagring 
av materialer/rør/ledninger og anleggsmaskiner og permanente terrengtilpasninger. 
 
b) Formålet midlertidig rigg- og anleggsområde opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra dette 
tidspunkt vil arealet gå tilbake til regulert formål. Området skal ryddes og opparbeides etter 
godkjent istandsettingsplan. 
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