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1 Forord 
Forslaget til plan er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Nord, på vegne av Troms fylkeskommune 
og etter avtale med Harstad kommune. Utarbeidelse av plan er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 
3-7 og 12-8.  

Planen er utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, i samsvar med plan- og bygningslovens § 
12-3. Harstad kommune har besluttet at planforslaget ikke skal behandles etter forskrift om 
konsekvensutredning, jf. plan- og bygningslovens § 4-1. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau langs fv. 6, som omfatter Hagebyveien fra 
Samakrysset og Trondenesveien rett forbi kryss til Skjærveien. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Harstad tidene 28.11.2012 i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-8. Offentlige instanser og grunneiere på strekningen ble orientert skriftlig per 
brev, samtidig med kunngjøring i avisen. 
Det ble avholdt folkemøte i rådhuset i Harstad 12.12.2012, i regi av SVV og kommunen, der det ble 
orientert om mål og hensikt med planarbeidet.  

Forslaget til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det er planlagt endelig vedtak for 
reguleringsplan i starten av 2014. Byggingen skal etter planen starte i 2014. 

Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn vil bli kunngjort i lokalavisene. 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 rådhuset i Harstad, samt på kommunens hjemmeside 
www.harstad.kommune.no og på www.vegvesen.no under ”Offentlige høringer”. På nettsiden vil 
fagrapporter være tilgjengelig. 

Reguleringsplanforslaget består av tre deler: 
1. Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, datert 05.09.2013
2. Planbeskrivelse, datert 05.09.2013
3. Illustrasjonshefte, datert 5.09.2013

Spørsmål knyttet til forslag til planforslaget og prosjektet kan rettes til: 
Statens vegvesen Region nord 
ved Linda Alise Grønning, tlf. 953 67 771 
e-post: linda.gronning@vegvesen.no 

eller til Harstad kommune 
ved Jan Inge Lakså, tlf. 77 02 60 00 
e-post: Jan-Inge.Laksaa@harstad.kommune.no 

Merknad merkes med saksnr. 2011190563 og sendes til: 
Statens vegvesen, Region nord 
Postboks 1403, 8002 BODØ, 

eller firmapost-nord@vegvesen.no 

3 

mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


Planbeskrivelse reguleringsplan for Hagebyvegen, Fv6 
 

2 Innledning  
 
Trafikken til og gjennom Harstad har i flere år vært stor og det er et økende behov for 
kapasitetsøkning i transportsystemet. 
 
Alle målinger og prognoser viser at trafikken vil øke ytterligere og dermed forsterke problemene med 
dårlig kapasitet på veinettet i Harstad. Trafikken fører også til miljøproblemer i sentrum av Harstad. I 
tillegg er veiene i Harstad i liten grad tilrettelagt for kollektivtrafikk og det mangler sammenhengende 
gang- og sykkelvegnett langs riksvegen. 
 
På grunn av skolestruktur endringen i kommunen er også fv. 6 Hagebyvegen og Trondenesveien, 
nord kommet inn som et prioritert tiltak i Harstadpakken. Det er forventninger om realisering av 
prosjektet i løpet av 2014. Siden eksisterende plan ikke gir hjemmel til å erverve arealer til bygging av 
fortauet, må det utarbeides ny plan for strekningen.  
 
I tillegg krever omlegging av skolestruktur en mer trafikksikker og arealkrevende løsning enn den 
eksisterende reguleringsplan for området gir rom for  
 
Vegstrekningen, fra Samakrysset til Festningsveien i nord, er delt i to reguleringsplaner for å forenkle 
planprosessen for hele strekningen. Strekningen for dette planforslaget er markert på forsiden av 
denne beskrivelsen og har fått tittel «Reguleringsplan for FV 6 Hagebyvegen». Den omfatter en 
strekning på ca. 1750 m fra Trondarnes folkehøgskole til Samakrysset (fra p. 750 – p. 2450 ut fra 
prosjektert veglinje).  
 

 
Fig 1. Oversiktskart : Hagebyveien, Trondernesveien, Festningsveien 
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 
Planområdet ligger under 1 km nord for Harstad sentrum. Planområdet omfatter kjøreveg, fortau og 
kantstopp / busslommer, samt 2 fellesparkeringsplasser langs fv. 6. 
 
Det er om lag 160 berørte grunneiere langs Hagebyvegen. Eiendomsgrensene går pr. i dag til midt i 
vegbanen.  Plan har som hensikt å justere eiendomsgrensene slik at den ligger utenfor veiarealet, 
samtidig utvides dagens veiareal, slik at vi kan bygge fortau på vestside(øvreside) av dagens vei. 
 

3.2 Hvorfor å utarbeide forslag til reguleringsplan for fv. 6 Hagebyveien 
Harstadpakken innebærer utbygging av omfattende gang- og sykkelvegsystem, en rekke nye 
rundkjøringer, samt avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. Fortau 
langs fv. 6 mellom Samakrysset og Festningsveien er et av tiltakene i Harstadpakken. 
 
En av konsekvensene for skolestrukturendringen i kommune er at barn på småskoletrinnet vil bruke 
Hagebyveien som skolevei. Fylkesvei 6 er i dag en sterkt trafikkert samlegate for Hagebyen uten 
tilrettelegging for gående og syklende. For å sikre barna har man midlertidig satt opp buss-skyss for 
skolelevene, i tillegg etablering av fartsdempende tiltak, samt opphøyde og belyste gangfelt i 
Hagebyvegen.  
 
 Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau langs Hagebyvegen. Prosjektet omfatter 
om lag 1,8 km fortau og stopp for buss langs Hagebyvegen fra Samakrysset til folkehøgskolen. Det er 
forventninger om at prosjektet blir realisert i løpet av 2014. 
 

3.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt 
Prosjektet har følgende effektmål: 

• Rydde opp i eiendomsforholdene mellom vei- og boligformål langs fv. 6 
• Prosjektet skal sikre myke trafikanter langs fv. 6 og ved kryssing av vei 
• Skal legge til rette for kollektivtrafikk langs fv. 6 

 
Resultatmål for reguleringsplanen: 

• Reguleringsplanen skal til første gangs behandling i Harstad kommune 4. desember 2013 
• Reguleringsplanen skal ut på høring i desember 2013 
• Reguleringsplanen skal fremmes for vedtak i Harstad kommunestyre i februar 2014 

 

3.4 Tiltakets forhold til KU-forskriften 
Harstad kommune har ved brev 03.04.2013, konkludert med at strekningen fra Samakrysset til 
området ved Trondarnes folkehøgskolen, ikke kommer i konflikt med forskrift om 
konsekvensutredninger.  
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3.5 Planstatus for området 
 
Kommuneplanens arealdel: trådt i kraft 29.04.2010.  
 

 
Fig 2 Utsnitt av kommuneplanen.  
 
Kommuneplanen angir fylkesvegen som samleveg for boligområde i Hagebyveien. Reguleringsplan vil 
ikke forandre på formålet i kommuneplanens arealdel.  
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Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner for planområdet: 
• Reguleringsplan for Sama, Trondenes del 1 og 2, datert 26.05.1999  

Denne reguleringsplanen dekker det meste av planområdet. Området planforslaget overlapper 
planen er hovedsakelig regulert til veg med fortau, men kan ikke på grunn av sin alder brukes til å 
overta grunn til fortau. I tillegg er kravene til utforming av fortau forandret siden 1999.  
 

• Reguleringsplan for Samakrysset, datert 27.04.2000 
Statens vegvesen jobber med en ny plan for også dette området. Arbeidet med denne planen vil 
koordineres med ny plan for Samakrysset og legges inntil hverandre.  
 

• Bebyggelsesplans for gnr 64/bnr 93 Tronenesveien 106, datert 14.06.2006 
Planforslaget overlapper veiformålene i plan og vil gjøre justeringer på veiarealet. 
 

• Reguleringsplan for Hagebyvegen 47, datert 27.10.11. 
Planforslaget overlapper veiformålene i plan og vil gjøre justeringer på veiarealet. Planforslaget 
legger godkjent eiendomsgrense for boligformålet til grunn for grense mellom veiformål og 
boligformål. 

 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Dagens arealbruk og tilstedende arealbruk 
Flere steder langs strekningen ligger eksisterende murer nært kjørevegen. Tilstøtende arealbruk til 
dagens offentlige veg er boligformål, offentlig formål og arealer båndlagt iht. kulturminneloven og 
naturvernloven.  
 
Planstrekningen inneholder ulike områder med ulikt innhold og utfordringer. Derfor er beskrivelsen 
av strekningen nedenfor inndelt i ulike delstrekninger.( Høyre siden i teksten under er angitt i forhold 
til at man beveger seg fra Trondenes mot byen, herunder østsiden/ øvre side av vei/ 
oddetallsadresser, dvs 1,3,5,etc). 
 
Kryss Skjærveien til Trondenesveien (profil 750 – 1030) 
Langs veien er det hovedsakelig villabebyggelse med større tomter på høyre side av vegen. På 
venstre side finner arealer til folkehøgskolen og villabebyggelse med også større tomter. Bebyggelsen 
vil ikke komme i konflikt med utbygging av fortau. 

 
Figur 3 Utklipp fra googlemap. 
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Kryss Hagebyveien og Trondenesveien (profil 1060) 
Dagens kryss er utflytende og Trondenesveien treffer Hagebyveien med en vinkel på ca. 30⁰. 
Utforming gjør det vanskelig for større kjøretøy som kommer ned Trondenesveien og skal sørover på 
Hagebyveien å svinge. For kjørende som kommer ned Trondenesveien og skal nordover mot 
Trondenes er det dårlig sikt.  
 

 
Figur 4 Utklipp fra googlemap. 
 
Kryss Trondenesveien til Hagebyveien 47 (profil 1070 - 1880) 
Strekningen er lang og rett og kan nok oppleves mer oversiktlig enn den er. Noe som føre til at 
biltrafikken holder høy fart. Tomtene variert i størrelse og bebyggelsen ligger også i variert avstand 
fra vei og består hovedsakelig i ene- og 2 mannsboliger. På strekningen finner vi også en barnehage 
og et større leilighetskompleks. 
 
Mange av garasjene ligger tett inntil veien, men det er kun enkelte av disse på høyre siden som vil bli 
direkte berørt av plan. Parkering foregår både på egen eiendom, mellom vei og gjerde og delvis inn 
på vei. Noe som gir utfordringer både i forhold til blant annet trafikksikkerhet og drift av veien. 
 
Hele strekningen grenser inn til etablerte hager med mur, gjerder og koller i varierte størrelse. 
Kollene inneholder berg, stein og sand og enkelte ser vi det løsner masser fra. 
 

 
Figur 5 Utklipp fra googlemap. 
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Langs eksisterende fjellskjæring (Profil 1885 – 2010) 
Terrenget på begge sider av vei skrår mye. Veien ligger tett inntil eksisterende fjellskjæring, som er 
opp til 8 meter høy. Det ligger stein som har løsnet fra fjellet langs foten av fjellskjæringen. 
Strekningen er trang og uoversiktlig. 
 

 
Figur 6 Utklipp fra googlemap. 
 
Hagebyveien 39 – til Hagebyveien 29 (profil 2020 – 2180) 
Denne strekningen preges av mindre eiendommer, med bebyggelsen ligger i skrått terreng mellom 
Trondenesvegen og Hagebyveien. De fleste boligene har garasjer integrert i bolighuset, som ligger 5-
7 m fra dagens hvitstripa. En del av eiendommene bruker arealet mellom gjerder/mur og 
Hagebyveien til parkering. Gjennomsnittlig 8.5 meter bredde mellom rekkverk og gjerder/mur på 
eiendommene. Det mangler areal til å etablere nye garasjer på de fleste eiendommene. 
 
På venstre siden ligger bebyggelsen i Valmuebakken tett inntil vegen. Vegen ligger på samme nivå 
som takene på denne siden. 

 
Figur 7 Utklipp fra googlemap. 
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Langs eksisterende nettingmur til Hagebyveien (Profil 2190 – 2300) 
Avstand mellom rekkverk på venstre side og gabionene(mur) er målt til 8,5m. 
 

 
Figur 8 Utklipp fra googlemap. 
 
Fra mur til plangrense ved Samakrysset (profil 2300 – 2430) 
På denne strekningen har vi igjen bebyggelse i variert avstand til vegen. En del av bebyggelsen og 
trær på høyre siden vil bli direkte berørt av planforslaget. Hele strekningen grenser inn til etablerte 
hager med mur, gjerder, trær og koller i varierte størrelse. 
 
For en mindre del av strekningen berører den automatisk fredete Sama gårdshaug. Gårdshaugen 
omfatter et område som streker seg både på høyre og venstre side av veien. 

 
Figur 9 Utklipp fra googlemap. 
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4.2 Trafikkforhold 
Trafikktellinger viser at Hagebyveien mot Sama har en ådt på ca. 5600 kjøretøy/døgn. (ÅDT= 
gjennomsnittlig døgntrafikk over året). Mens det ute med folkehøgskolen er registrert en ådt på 1500 
kjøretøy/døgn. Det betyr at trafikkmengden avtar jo lengre ut mot Trondenes vi kommer. 
 
Harstad kommune har gjennomført en skolestrukturendring i kommunene. Noe som har ført til at 
Harstad skole er blitt en barneskole(dvs 1-7 kl.), mens Hagebyen skole er blitt ungdomsskole. Det er 
ikke opparbeidet fortau langs strekningen og trafikksikkerheten betraktes som lite tilfredsstillende 
for både gående og syklende langs fylkesveien.  Dette innebærer blant annet at alle barn på små- og 
mellomtrinnet fra Hagebyen og Trondenes må inn til byen. I dag skysses disse på grunn av utrygg 
skoleveg. 
 
 

 
Figur 10ulykkesregistreringer Nasjonal vegdatabank 
 
Figur 10 viser registrerte trafikkuhell langs strekningen. Kort info om ulykkene fra Statens vegvesen:  

• 2200: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve, dato 25.01.1996 
• 2200: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve, høy hastighet, dato 

10.09.1999 
• 1750: Enslig bil med campingvogn kjørte utfor på venstre side på rett strekning, dato 

20.04.1999 
• 1500: Fotgjenger påkjørt, dato 17.12.1990 
• 1300: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve, dato 13.12.1990 
• 750: sykkelulykke, høyresving foran kjørende i motsatt retning, dato 11.06.1991 
• 180: Alvorlig skadde, fotgjenger påkjørt av møtende bil, dato 22.03.1999 
• 180: bilkollisjon i kryss Hagebyveien/naustveien, dato 07.03.2007 
• 38: Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss, dato 10.01.2011 
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Ulykkene er både utforkjøring med bil og påkjørsel av myke trafikanter m.m. Dialog med grunneierne 
viser at alt ikke er registrert og mange nesten ulykker forekommer. Tilbakemeldingene er også at 
veien brukes i liten grad for myke trafikanter, fordi veien ikke oppleves som trygg nok. Dette er i 
samsvar med resultatene i barnetråkkregistrering gjennomført av Harstad kommune.  
 
Barnetråkk er en metode der barn og unge selv registrerer sine skole- og fritidsveier. Registeringen 
skiller også mellom steder de føler seg trygge og utrygge, samt hvilke fysiske forandringer de ønsker 
seg i nærområdene. 
 
I januar 2013 har Harstad kommune gjennomført nye barnetråkksundersøkelser for å få med 
endringer bevegelsesmønstret til barna etter endret skolestruktur. I dag skysses barn fra området til 
skolen fordi det ikke er trygt å ferdes langs veiene. I fig. 11 vises resultatet av undersøkelsen. Hele 
fylkesveien, Naustveien og Roseveien oppleves som farlig å ferdes langs.  
 

 
Figur 11. Barnetråkk  
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4.3 Landskap og bebyggelse  
Fv. 6 Hagebyveien går fra sør-vest mot nord-øst. Mot nord-øst ligger Åsan som en grønn bakvegg, 
mens mot sør-vest er siktlinjene lenger, og man ser mot Harstad sentrum, Gangsåsen og fjellene 
rundt byen. Langs hele strekningen har man kontakt med fjorden og de høye fjellene i øst.  
 
Hagebyveien er hoved ferdselsåre blant flere parallelle veger i området. Samtidig er den også en 
boliggate og skoleveg. Hele strekningen er preget av villabebyggelse som er strukturert på hver side 
av vegen. Enkelte steder er det bebyggelse med andre funksjoner, som f.eks. Trondenes 
folkehøgskole, barnehage og enkelte mindre leilighetsbygg/flermannsboliger. Bebyggelsen ligger tett 
på vegen, i skrånende terreng. Karakteristisk for planområdet er småhusbebyggelsen med sine 
frodige hager, som har sør-østvendt eksponering med utsikt mot Harstad sentrum, Vågsfjorden og 
fjellene i det fjerne. Hagene og de små landskapsrommene som dannes av veg, bebyggelse og 
terreng, gir et karakteristisk intimt og trivelig preg til området, se bilde i figur 12. 
 
 

 

Figur 12. Hagebyveien i retning Trondenes med Åsan på Trondenes i bakgrunn. Foto: Mari Hagen 
 

4.4 Nærmiljø 
I følge Harstad kommunes hjemmeside bor 9 % av Harstads befolkning langs Hagebyveien. Det betyr i 
overkant av 2000 innbyggere. Nærhet til byen (under 2 km) gjør at mange av disse kan gå og sykle til 
byen. Fylkesveg 6 utover Hagebyveien og Trondenesveien fremstår en samleveg for ett større 
boligfelt. Langs fylkesvegen finner vi også ulike former for næringsvirksomhet, som genererer en del 
trafikk. I tillegg er den ferdselsåre ut til Trondenes, der vi finner et mangfold av natur og 
kulturopplevelser, folkehøgskole og forsvarsanlegg.  
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4.5 Naturmangfold  
Det er ikke gjort registreringer av arter eller verneområder langs denne strekningen i «Naturbase», 
Direktoratet for Naturforvaltning. 
 
Det er krav om vurdering av konsekvenser i samsvar med et sett miljørettslege prinsipper for 
ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i Naturmangfoldsloven § 7, jf. §§ 8 – 
12. Planen vil berøre noe naturareal og kommer inn under dette kravet. 

Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder som naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning, dirnat.no) og artskart (artsdatabanken.no). Kunnskapsgrunnlaget blir regnet som 
tilstrekkelig jamfør Naturmangfoldsloven § 8 som sier at kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Planområdet ligger i et etablert boligområde. Regulering av gang/sykkelveg vil i hovedsak berøre 
hustomter/hager/sideareal veg og lite naturareal. Det går et grøntdrag fra Hagavatnet ned mot 
sjøen, men det er bygd igjen på venstre siden av Hagebyveien. På grunn av denne nedbyggingen har 
grøntdraget sterkt redusert verdi som viltkorridor med økologisk funksjon.  

Det er noen få storvokste trær (poppel) i søndre del av planområdet. Disse kan bli fjernet. Trærne har 
ingen spesiell verdi for naturmangfold. De er plantet på to eiendommer og har ingen funksjon som 
allé. Av alle artene i poppelslekta er det bare osp som er stedegen i Troms. Det betyr at disse er 
tilført området. 

Det er ikke registrert verneområder, naturtyper eller arter som er definert som truet eller sårbar, 
altså i kategori CR, EN, VU i Norsk Rødliste 2010 innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert 
arter som defineres som nær truet (NT) på rødlista. Det er ikke utvalgte naturtyper eller prioriterte 
arter i planområdet (jf. Naturmangfoldsloven §§ 23 og 52).  

Det ble registrert en svarteliste fremmed art (Tromsøpalme – Heracleum persicum) på en del av 
strekningen på om lag 200 meter langs vegen (pr 2200 – 2400). Det er også hagelupin på flere steder 
langs vegen. 

4.6 Kulturmiljø 
I riksantikvarens database Askeladden er det registrert 1ett kulturminne; Gårdshaug, Samagården, 
som er automatisk fredet kulturminne. I følge databasen er gårdshaugen 100 m lang, 30 m bred (vist 
i bildet under). Dette er ingen egentlig haug, men en fremskytende terrasse ut fra åssiden. Fra 
nedsiden, altså fra sør og sørøst, er haugen mellom 1 og 2 m høy, men på oversiden går den i ett med 
terrenget inn mot åsen, som her stiger kraftig. Svartjordslaget er minst 1 m tykt. Her er iakttatt 
bygningsdeler og avfall, samt mye dyrebein. 

Troms fylkeskommune, ved kulturetaten er kontaktet og det er gjennomført befaring av området i 
høst. Befaringen avdekket at området for kulturminnet vil bli utvidet noe, som vist i figur 13. Det vil 
derfor være behov for å behandle dispensasjonssøknad for arealet som planforslaget berører 
innenfor vernet område. Dispensasjon behandles som en del av planprosessen. 
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Figur 13. Gårdshaug 
Samagården Harstad, 
lokalitets ID 28741 , til 
høyre vises resultat av 
befaring. 

 
 

 
Registrert kulturminne «R», Sefrakbygninger. (markert med trekant). Ingen av sefrakregistrerte 
bygninger vil komme i konflikt med planlagt fortau, se figur 14 
 

 
Figur14.registrerte kulturminner og Sefrak bygninger på Sama  
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4.7 Grunnforhold 
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført grunnundersøkelser i planområder1. 
Undersøkelsen viser at grunnen består hovedsakelig av 3 lag. Topplaget er på maks 0,8m og består av 
torv. Derunder er det et løst til middels fast lag på 0 til 3,0 m. Disse massene er i hovedsak sand og 
grus. Over fjell er det et meget fast lag antatt morene. Rapporten legges til grunn i byggeplanlegging 
av prosjektet.  

Langs Hagebyvegen er det blant annet planlagt ei bergskjæring over 5 meters høgde. Den blir om lag 
80 meter lang og oppimot 8 meter på det høgeste. I tillegg er det flere bergskjæringer, under 5 
meters høgde , som ikke omtalt detaljert i den geologiske rapporten.  

Det er gjort geologisk kartlegging av løsmasser og berggrunn det undersøkte området[1]. Over 
berggrunnen ligger et humuslag på maksimalt 0,5 meter. Berggrunnen består av vulkanske og 
sedimentære bergarter som senere er blitt omdannet.  

Bergkvaliteten i de øverste 2 meterne er relativt dårlig, dvs den er forvitret og smuldrer lett. Djupere 
ned i berggrunnen er bergkvaliteten bra med langt bedre forhold. Strukturer i berggrunnen gjør at 
man må sikre i bergskjæringa med sprøytebetong, bolter og nett.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rapport 711785/1 fra Multiconsult, datert 31.05.2013  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Forutsetninger og standardvalg 

5.1.1 Vurdering av løsning for myke trafikanter 

På gang og sykkelveier skal syklister og gående tilstrebe et best mulig samspill. Ofte vil gang- og 
sykkelveg være for trafikk i begge retninger. Sykkelveier og gang- og sykkelveier skal være fysisk 
avskilt fra kjørebanen med minimum rekkverk. Gang- og sykkelveg vil derfor kreve litt mer areal i 
bredden enn fortaus løsning.  

Fortau er først og fremst beregnet for de gående og skal fortrinnsvis være på begge sider av veien. 
Langs fylkesvei 6 vil det ikke være areal til en tosidig løsning. For likevel å ha en god løsning økes 
bredden på fortauet fra 2,5 m til 3 m, samt god plassering av gangfelt langs hele veien.  

Det er tillatt å sykle på fortauet når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til 
hinder for gående. Passering av gående skal skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Det betyr 
at syklende i hovedsak bør bruke kjørebanen til sykling. 

Fortau anbefales som løsning langs fylkesvei 6 av 2 årsaker. For det første vil det med så mange 
potensielle syklende og gående være den mest trafikksikre løsningen mellom disse to 
trafikkgruppene. Den andre årsaken er at det flere steder langs fylkesveien ikke vil være nok areal til 
å etablere gang- og sykkelveg.  De mange avkjørslene til eiendommene langs fortau, vil også føre til 
at det ikke vil være hensiktsmessig med etablering av rekkverk mellom fortau og kjørebane. Vi 
tilstreber best mulig separering av trafikk på fortau og i kjørebanene. Derfor foreslår vi å etablere ett 
mindre rekkverk/betongskillestein for en del av stekningen for å bedre trafikksepareringen mellom 
fortau og kjørebane, der det er trang. For øvrig på strekningen vil dette ikke være hensiktsmessig på 
grunn av tettheten av avkjørsler til eiendommene langs fylkesveien. 

Langs fylkesveien er det ikke plass til egne sykkelfelt. Det er heller ikke muligheter til innsnevring av 
kjørebane, fordi der det er behov for dette er det allerede i dag trangt og dårlige siktforhold. Det 
betyr at det må gjennomføres andre tiltak som sikrer sykelisten langs fylkesveien. Slike tiltak kan 
være redusere hastigheten for hele eller deler av strekningen. Det kan etableres flere fartshumper 
for å holde farten nede langs hele strekningen m.m. Dette vil være tiltak som ikke kan regulerings 
med hjemmel i plan- og bygningsloven og krever derfor behandling etter annet lovverk. Det samme 
gjelder for etablering av gangfelt. De er tatt med i illustrasjonsplan for å vise hvor disse kan plasseres. 
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5.1.2 Kjøreveg og fortau 

Prosjektert veglinje for Hagebyvegen med dimensjoneringsklasse Sa2, dim fart. 40 km/t, prosjektert 
iht Håndbok 017. Nedenfor er vis tverrsnitt over hvordan vi skal bygge fortauet langs fylkesveien. 
 
 

 
Fig. 15. Normalprofil 
 
 
 

 
Fig 16. Redusert profil (pr. 2020-2180). 
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Fig. 17 Fjellskjæring (pr. 1885 – 2010) 
 
 
 

 
 
Fig. 18 Ny mur (pr 2190-2300) 
 
 
 

5.1.3 Anlegg for kollektivtrafikk 

Troms fylkeskommune har lagt en del føringer for hvordan kollektivtrafikk skal ivaretas i 
planområdet. Primærruta (fra sentrum til Trondenes) er i dag en avstigningsrute og sekundærrute (til 
sentrum) er en påstigningsrute. Alle busstoppene i den "øvre trase" langs Trondenesveien vurderes 
nedlagt. Busstraseen vil da bli lagt langs Hagebyveien fram til busstoppet Hagan, deretter langs 
Trondenesveien til kryss mellom Ringbergveien-Festningsveien.  
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Økt gangavstand for enkelte skal søkes kompensert med:  

• Økt standard på holdeplassene med universell utforming, stopp ved Trondenes kirke og 
Hagebyen skole utformes som busslomme, mens øvrige som kantstopp ved fortau eller 
plattform.2 nye holdeplasser, ett ved «Skubbhågen» og ett ved folkehøgskolen 

• Flere/bedre snarveier til Hagebyveien. Det er i dag 2 snarveier mellom Trondenesveien og 
Hagebyveien som bør oppgraderes for å gjøre det nye busstoppet (Skrubbhågen) på 
Hagebyveien bedre tilgjengelig Gjelder mellom Trondenesveien 29-30 (er regulert) og over 
tomta Trondenesveien 37. Ny snarvei bør vurderes via Øverteigen ned til stopp Naustveien 

• Frekvens rute 12 kan økes 

• Økt fremkommelighet og raskere kjøretid på busstraseen, med bedre tilrettelegging for 
gående og syklende 

 

5.2 Generelt om planforslaget 
Planforslaget legger til rette for en økt bredde for offentlig trafikkområde gjennom bebyggelsen i 
planområdet. Dette medfører inngrep på eiendommene som vil føre til at hager og avkjørsler til 
eiendommer og garasjer på høyre side av vegen beskjæres.  Omfattende befaring og møter med 
grunneierne langs hele fylkesveien viser at det er behov for å tilpasse fortauet til tilstøtende arealer.  
Praktisk tilpassing av enkelte avkjørsler gjøres ved at en ser på tilpassing av fortauet til avkjørselen, 
og reduserer totalbredden ved etablering av lukket drenering. Terrenginngrep begrenses også ved 
bruk av forstøtningsmurer. Det vil ikke være praktisk og økonomisk mulig å forskyve breddeøkningen 
av veien mot venstre side. Venstre side av veien blir berørt i form av justering av eiendomsgrense fra 
midten av vei og arealer til plattform for avstigning av buss. 

 

5.3 Strekningsvis gjennomgang 
Planstrekningen inneholder ulike områder med ulikt innhold og utfordringer. Derfor er beskrivelsen 
av strekningen nedenfor inndelt i ulike delstrekninger, i likhet med beskrivelsen av eksisterende 
forhold. ( Høyre siden i teksten under er øvre side av vei, med oddetallsadresser , dvs 1,3,5,etc). Det 
er lagt vekt på dialog med grunneierne, for å få best mulig oversikt over hva de ulike grunneierne er 
opptatt av.   

Kryss Skjærveien til Trondenesveien (profil 750 – 1030) 

Fortauet vil langs første delen av planområdet ligge på venstre side, langs eiendommen til 
folkehøgskolen. Det vil etableres plattform for busstopp på høyre side av veien, mens bussen vil 
stoppe inntil fortauet på høyre side.  

Videre vil fortauet bytte side etter at man passerer «gymsalbygget». Årsaken til at sidebytte kommer 
her er flere, herunder sikt, elektroinstallasjoner og eksisterende murer. Eksisterende busstopp i 
nærheten av Trondeneskrysset opprettholdes. Det vil bli etablert plattform for busstopp på høyre 
side. Bebyggelsen på strekningen kommer i liten grad i konflikt med utbygging av fortau og busstopp. 
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Kryss Hagebyveien og Trondenesveien (profil 1060) 

For å bedre på forholdene og øke trafikksikkerheten, er det ønskelig å stramme opp krysset. Dette 
gjøres ved at Trondenesveien møter Hagebyveien mest mulig vinkelrett. Dette vil føre til inngrep på 
eiendommene på høyre side av Trondenesveien. Endringen vil ikke føre til endring i hovedatkomst til 
eiendommene. Det etableres mur for å begrense inngrep på tilstøtende eiendommer. 

Kryss Trondenesveien til Hagebyveien 47 (profil 1070 - 1880) 

Fortauet etableres på høyre side av veien. For å begrense inngrepet på eiendommene her legges 
dreneringen i lukket system. Det etableres murer der fortauet bygges inn i terrenget. Det legges vekt 
på god tilpassing til eksisterende forhold langs strekningen.  

4 eksisterende garasjer må flyttes for å gi plass til fortauet. De tilfredsstiller ikke krav til 
oppstillingsplass for bil foran garasjeport.  

For noen av eiendom finnes det ikke alternativ løsning for parkering på eiendommen etter etablering 
av fortau. For disse foreslås det etablert en felles privat parkeringsplass.   

Det etableres busstopp med plattform og kantstopp til fortau, i nærheten av eksisterende busstopp. 
Det blir gjort noen justeringer av plassering av disse både for å bedre trafikksikkerheten og for å få 
fysisk plass til busstoppene. I tillegg foreslås det timeglassløsning på busstoppet ved barnehagen. 
Hensikten er å sikre at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med på- og avstigning 
av buss i dette området. I tillegg vil løsningen også fungere som fartsreduserende tiltak. 

Langs eksisterende fjellskjæring (Profil 1885 – 2010) 

Bergskjæringen må sprenges og renskes for å få plass til fortauet. Eksisterende mur på toppen av 
eksisterende fjellskjæring må fjernes da den er i dårlig stand. Ny settes opp etter at bergskjæringen 
er ferdig. Siden det er trangt her og ingen avkjørsler foreslås det at det etableres fysisk skille mellom 
fortau og kjørebane. Bergskjæringen utformes som etter normalprofil etter Hb 018. 

Hagebyveien 39 – til Hagebyveien 29 (profil 2020 – 2180) 

Det er gjennomsnittlig 8.5 meter bredde mellom rekkverk og gjerder/mur på eiendommene. Det 
betyr at det ikke er plass til løsningen samme bredde på fortau som for øvrige del av strekningen 
fylkesvegen. Derfor foreslås det 2,5 m bredt fortau her, slik at fortauet etableres inntil eksisterende 
gjerder/murer på strekningen.  
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Etter etablering av fortauet vil det ikke finnes alternativ løsning for parkering på eiendommen. Derfor 
foreslås det etablert en felles privat parkeringsplass på grøntareal ved snarvei mellom 
Trondenesveien og Hagebyveien. Den nederste delen av snarveien som berøres, etableres utenfor 
parkeringsarealet og knyttes til gangfelt over fylkesveien. 

Figur 18 Illustrasjon av felles parkeringsplass, av Mari Hagen 

Langs eksisterende nettingmur til Hagebyveien (Profil 2190 – 2300) 

Fortauet bygges inn i arealet der eksisterende mur ligger. Siden det er trang her og ingen avkjørsler 
foreslås det at det etableres fysisk skille mellom fortau og kjørebane. 

Fra mur til plangrense ved Samakrysset (profil 2300 - 2430) 

Fortauet på strekningen vil føre til flytting av 1 eksisterende garasje.  Det etableres busstopp med 
plattform og kantstopp til fortau, i nærheten av Naustveien.  

 

5.4 Planlagt arealbruk 
Planen omfatter offentlig trafikkområde til kjøreveg, fortau og løsning for busstopp, med tilhørende 
«annen veggrunn» som omfatter areal til grøft, mur og snø lagring. Det etableres 2 områder for felles 
privat parkering som skal tilhøre eiendommene som er gitt i planbestemmelsene. 
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5.5 Fagtema av særlig interesse for planforslaget 

5.5.3 Kulturmiljø 
Planforslaget vil føre til tiltak i Sama gårdshaug, som er automatisk vernet etter 
kulturminnelovgivingen. Troms fylkeskommune har som kulturvernmyndighet gjennomført befaring 
på Sama gårdshaugen. Noe som resulterte i at området har økt noe i areal. Omfanget og innholdet er 
kjent, slik at det ikke er behov for ytterligere undersøkelser av området.  Imidlertid vil tiltakene i 
planforslaget føre til behandling av dispensasjon. En slik behandling vil være en del av 
kulturvernmyndighetenes behandling i forbindelse med offentlig ettersyn i henhold til 
tilbakemeldingen fra Troms fylkeskommune. 

5.5.2 Støy 
Planforslaget vil ikke føre til endringer i trafikken, slik at vi får endringer i støy langs fylkesveien i 
forhold til dagens situasjon. 

5.5.3 Materialvalg 

Materialvalg er et sentralt tema i forbindelse med både faktisk kvalitet og opplevd kvalitet av det 
ferdige veganlegget. Det er også viktig for å ivareta et helhetlig inntrykk og landskapstilpasning, både 
langs Hagebyveien og i Harstad for øvrig. Det er derfor utarbeidet en egen formingsveileder for 
Harstadpakken. Den vil være retningsgivende for materialvalg også i Hagebyveien.  

I Hagebyveien vil det nye veganlegget gjøre at veganlegget kommer tettere på eiendommene, derfor 
er det viktig at man ved hjelp av riktig materialbruk kan bidra til å redusere de negative visuelle 
konsekvensene veganlegget vil få.  Videre vil riktig kvalitet i materialvalg kunne bidra til å gjøre det 
mer attraktivt å gå, sykle eller reise kollektivt for de som bor i området.  

Vegetasjon 

I Hagebyveien er det frodige uttrykket en viktig del av karakteren i området. Av praktiske, 
miljømessige og estetiske grunner sier formingsveilederen at bruk av vegetasjon i veganleggene skal 
vektlegges. I Hagebyveien vil denne muligheten til å styrke grønnstrukturen være begrenset pga. 
arealbehovet, men følgende punkter skal videreføres i neste fase: 

Alle fyllinger, jordskjæringer og grøfter skal sås til. 

Grøntarealene rundt de to felles parkeringsplassene skal ha et enkelt parkmessig uttrykk i tråd med 
formingsveileder. Krattvegetasjon skal ikke forekomme på disse stedene.  

Minst mulig eksisterende vegetasjon skal berøres under bygging. Store trær skal tas hensyn til både i 
påfølgende prosjektering og i anleggsfasen. 

Belysning 

God belysning er svært viktig både med hensyn til trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle. I 
Hagebyveien skal både veg og fortau belyses fra veglysmast av samme type som er valgt i øvrige 
deler av Harstadpakkens prosjekter. Ved viktige gatekrysninger skal dedikert intensivbelysning 
vurderes. Dette skal bidra til å gjøre kryssing av vegen mer sikker og trygg for myke trafikanter. De 
snarveiene som opprettholdes i forbindelse med planarbeidet skal også ha belysning for å oppleves 
som trygge å bruke. 
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I figur 19 vises et eksempel på slik belysning. Fotgjengerovergangene på strekningen er godt opplyst 
med en lavere mast (masten helt til høyre i bildet) som gir spesielt mye lys ved det opphøyde 
gangfeltet. I Hagebyveien bør man også vurdere å integrere selve lysmasten som en del av designet 
for kryssingen, jf. Formingsveileder for Harstadpakken. 

 
Figur 19 Eksempelet viser miljøgaten i Andenes. Foto: Erik Axel Haagensen, Statens vegvesen  
 
Gangfelt 
Det er tidligere nevnt opphøyde gangfelt som fartsreduserende tiltak. I formingsveilederen er det 
nevnt forslag til materialbruk og kvalitet. Her nevnes bruk av naturstein med ulike dimensjoner og 
teksturer. Naturstein foreslås både med hensyn til kjøreadferd, visuell opplevelse og holdbarhet. 
Disse føringene skal også vurderes i utforming av viktige krysningspunkter i Hagebyveien. Gangfeltet 
ved barnehagen, bør gis særlig oppmerksomhet i neste fase med tanke på en høyere kvalitet i 
materialbruk, som vil bidra som fartsreduserende tiltak. Opphøyde gangfelt med god detaljering 
bidrar til å gjøre bilister oppmerksom på de myke trafikantene, samtidig som det gir veganlegget en 
høyere visuell kvalitet, se figur 20. 
 

  
Figur 20 Eksempel fra Andenes miljøgate. Foto: Erik Axel Haagensen, Statens vegvesen.  
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Fortau 
Fortau skal utføres i asfalt. På yttersiden avgrenses det av kantstein i naturstein. På innsiden 
anbefales det at storgatestein eller lignende benyttes som naturlig avgrensning og ledelinje. Det er 
mange avkjørsler/adkomster til eiendommer, samt enkelte vegkryss langs strekningen. For å øke 
trafikksikkerheten for de myke trafikantene skal det vurderes å markere disse f.eks. ved hjelp av 
kontrastlinjer i bakken. Dette kan f.eks. også være ved bruk av tversgående rader av storgatestein 
eller lignende. Ved kryss gjelder sentrale føringer for universell utforming. 
 
Bussholdeplasser 
Det skal etableres flere bussholdeplasser langs strekningen, både som kantstopp og egne 
plattformer. Alle holdeplasser skal ha utforming og kunstige ledelinjer i henhold til overordnede 
føringer. Det skal benyttes profilkantstein i naturstein. I tillegg skal det settes tre rekker smågatestein 
i bussholdeplassens lengde, som visuelt og taktilt markerer fortauskanten og holdeplassen ekstra 
tydelig. I figur 21 vises eksempler på holdeplass med profilkantstein, samt en et sted hvor man også 
har tatt i bruk smågatestein i tillegg til de kunstige ledelinjene. 
 

  
Figur 21 Eksempel på bussholdeplasser. Foto: Knut Opeide og Erik Axel Haagensen, Statens vegvesen.  
 
Hvilemuligheter 
For å svare til krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle skal det langs strekningen bør det 
etableres noen hvileplasser med sittemulighet. Dette vil gi flere mennesker mulighet til å benytte seg 
av miljøvennlige transportløsninger. 
 
I neste fase skal disse hvileplassene detaljeres. I formingsveilederen oppfordres det til at man er 
kreativ i utformingen av disse. Det vil si at man kan f.eks. skal ta i bruk terrengforskjeller til å skape 
stedstilpassede sittemuligheter.   
 
I Hagebyveien er det mer sannsynlig at sitteplassen vil være i forbindelse med en bussholdeplass. 
Imidlertid oppfordres det til at man i neste fase legger stor vekt på å skape attraktive hvilemuligheter 
på strekningen 
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Murer 
Det vil langs Hagebyveien være nødvendig både å reetablere og bygge nye støttemurer for å 
redusere terrenginngrep så mye som mulig. Disse murene vil bli viktige arkitektoniske element i 
omgivelsene, og være godt synlig for både naboer til vegen og brukere av fortau og veg. For å ta 
hensyn til brukere og omgivelser skal naturstein være prioritert materiale i disse murene.   
 

 
Figur 23 Eksempel på mur. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen. 
 
I Trondheim er det benyttet naturstein i murer. Med en bevisst utforming av støttemurer vil disse 
kunne bidra positivt av helhetsinntrykket av veganlegget 
 
Fysisk skille mellom fortau og kjørebane 
På deler av strekningen er det foreslått et fysisk skille mellom fortau og kjørebane. Prosjektets 
formingsveileder sier at rekkverk skal ha et lett og transparent uttrykk. Disse egenskapene skal også 
gjelde for fysisk skille mellom trafikantgrupper i Hagebyveien. 
 

5.5.1 Fravik fra vegnormaler 

Vegnormal 017 er lagt til grunn for prosjektering. Prosjekteringen må tilpasses eksisterende situasjon 
i et etablert boligområde, vil dimensjonerende kjøretøy for krysstilknytninger til eksisterende veger 
måtte defineres ut fra hva som er praktisk mulig. Med unntak av krysset mellom Trondenesveien og 
Hagebyveien vil planforslaget ikke føre til endringer av eksisterende kryss. 
 
I følge håndbok 017 skal det normalt etableres fortau på 2 sider av demme typen gate. Det er gitt 
anledning til å redusere til fortau på en side, når man skal etablere fortau langs eksisterende gater, 
som er for trange til fortau på begge sider. Derfor vil ikke dette føre til fravik fra vegnormalene. 
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6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Framkommelighet 
Etablering av fortauet vil åpne opp arealene rundt eksisterende kjørebane og fjerne gatelangs 
parkering og derfor øke fremkommeligheten for myke trafikanter. Kantstopp og plattform for 
busstopp med gangfelt vil også øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. Det bør videre arbeid 
vurderes om gangfelt mellom plattform og fortau på andre side skal opphøyes for å øke 
fremkommeligheten ytterligere. 

6.2 Trafikksikkerhet 
Hensikten med tiltaket er økt trafikksikkerhet for ferdsel til og fra Hagebyen og Trondenes. 
Planforslaget bedrer flere sider ved trafikksikkerhet langs fylkesveien; 

• Tryggere ferdsel for gående 
• Tryggere ferdsel for sykelister, forutsetter en del andre tiltak  
• Mer oversiktlig trafikkbilde 
• Bedre trafikkseparering 
• Redusert hastighet 

6.3 Samfunnsmessige forhold 
Planforslaget er i tråd med ønsket samfunnsutvikling, med tilrettelegging for myke trafikanter og 
kollektivtrafikk. 
 
På grunn av begrenset plass for snørydding, vil løsningen forutsette bort kjøring av det meste av snø 
langs strekningen. Det betyr at løsningen vil gi en dyrere driftsmessig løsning for vintervedlikehold. 
 

6.4 Naboskap 

6.4.1 Prosess vedr. grunnerverv etter godkjenning av planforslaget 

Vedtatt reguleringsplan er et juridisk dokument som danner grunnlag for erverv av nødvendig grunn 
og rettigheter for å gjennomføre planen. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for 
området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende 
tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 12-4 første ledd. 
 
Når Statens vegvesen skal etablere et nytt fortau, erverver Vegvesenet eiendomsretten til de arealer 
som trengs til bygging, drift og vedlikehold av fortauet. Areal som erverves til vegformål skal følge 
reguleringsplangrensen i planen. Dette kalles grunnerverv. 
 
Dersom det ikke oppnås frivillige avtaler, kan grunn og rettigheter erverves ved ekspropriasjon 
(tvungen avståelse). Ekspropriasjon kan vedtas av kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 
16-2, eller av Statens vegvesen i medhold av veglovens § 50. Erstatning for grunn og rettigheter ved 
tvungen avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn.  
 
Statens vegvesen har laget en informasjonsbrosjyre som heter “Hva skjer når Statens vegvesen 
erverver grunn”. Det er vanlig at berørte grunneiere og rettighetshavere får denne brosjyren når 
forhandlingene starter. Denne kan også leses på internett på denne adressen: 
http://www.vegvesen.no/_attachment/104923/binary/176577 
 
Liste over berørte grunneiere ligger vedlagt planbeskrivelsen. 
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6.4.2 Boligparkering / gjesteparkering  

Planforslaget tar bort mulighet for gjeste / boligparkering langs fylkesveien. Plass for gjesteparkering 
må derfor løses på de enkelte tomter. Boligbebyggelse berøres ikke direkte, men ved noen garasjer 
står for nært til at det er plass til oppstillingsplass for bil foran. Garasjene må derfor flyttes. 
Løsningene forutsettes løst ved videre detaljprosjektering og i nær dialog med grunneier.   
 
Foren del eiendommer er det ikke plass for etablering av garasjer og parkering på grunn av etablering 
av fortauet. For disse eiendommene er det lagt inn felles privat parkering i planforslaget.  For 
området felles parkering FP1 reguleres til felles for eiendommene gnr. 63/bnr. 97, 99, 95 og gnr. 
64/bnr. 108. For området felles parkering FP2 reguleres til felles for eiendommene gnr. 63/bnr. 288, 
267, 253, 270 og 273. 
 
Parkeringsplassene etableres i forbindelse med bygging av fortauet. Etter ferdigstillelse vil de 
eiendommene som deler parkeringsplassene overta ansvaret for drift og vedlikehold av disse. 
 

 
Figur 24 Illustrasjon av felles parkeringsplass, av Mari Hagen 

6.4.3 Avkjørsler 
Avkjørsler fra eiendommene på høyre side av vegen berøres, og må tilpasses ved detaljprosjektering. 
Det legges vekt på at prosjektering av nye løsninger for avkjørslene er tilnærmet slik det er i dag.  
Avkjørsler er gitt i plankartet. Disse viser ikke eksakt plassering. Plasseringen må avklares i videre 
detaljprosjektering. 

6.4.4 Eiendomsgrenser 
De fleste eiendommene langs fylkesveien har i dag eiendomsgrense i midten av veibanen. 
Planforslaget flytter eiendomsgrensene ut til formålsgrensen for trafikkformål på begge sider av 
veien. 

6.5 Gang- og sykkeltrafikk  
Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten betydelig for gående langs Hagebyveien. Sykelisten må 
dele kjørebanen med biltrafikk. Derfor kan det være hensiktsmessig å se på andre fartsreduserende 
tiltak, som sikrer deres ferdsel i kjørebanen. 
 
Andre tiltak kan omfatte reduksjon av hastighet, etablering av opphøyde gangfelt m.m. Disse 
tiltakene styres etter annet regelverk og tas derfor ikke inn i planforslaget. 
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6.6 Kollektivtrafikk 
Planen legger til rette for bedre og sikrere på- og avstigningsforhold for de som bruker kollektiv 
transport fra og til Hagebyveien og Trondenes. Tiltakene er utarbeidet i samarbeid med Troms 
fylkeskommune og i medhold av deres arbeid med utbedring av kollektivtilbudet i kommunen. 
 

6.7 Landskap/bybilde 
Fjernvirkning 
Planen inneholder forslag om å etablere fortau i tre meters bredde langs Hagebyveien. Planen 
medfører mindre inngrep i terrenget og vil ikke ha konsekvenser for opplevelsen av området på 
avstand (fjernvirkning). Det betyr at det store landskaps- og bybildet vil fremstå slik det gjør i dag. 
 
Positive virkninger for landskap og bebyggelse 
Totalt sett vil prosjektet medføre at strekningen tilføres bymessige kvaliteter i form av en 
oppstramming av veg-/gaterommet ved at man tilrettelegger for myke trafikanter, tilfører ny og 
bedre belysning, oppgraderer bussholdeplasser, samt ved å stramme opp sideterreng. På denne 
måten blir Hagebyveien visuelt sett knyttet tettere mot sentrum enn det området har vært til nå. 
Oppstrammingen av transportkorridoren, og planlagt materialbruk, vil også bidra til at området vil 
fremstå som mer innbydende og attraktivt for myke trafikanter..  
 
Utfordringer 
Utvidelse av vegen vil imidlertid medføre endringer på eiendommene som grenser mot vegen. Vegen 
kommer tettere på eiendommene og adkomstforholdene til de enkelte husene vil mange steder 
endres. For at veganlegget skal fremstå som positivt for de berørte, er utforming av adkomstforhold 
og tilpassing av terreng viktige utfordringer i videre arbeider med detaljprosjektering. 
 
Føringer knyttet til utforming og materialbruk 
Det er utarbeidet en formingsveileder for Harstadpakken, og denne legger føringer for blant annet 
utforming av murer, sideterreng, bussholdeplasser, overganger, belysning og så 
videre(Harstadpakken, Formingsveileder. Statens vegvesen, Region nord, 2013). Formingsveilederen 
ligger til grunn for både reguleringsplanarbeidet og videre i prosjekterings- og byggefase. Innholdet i 
denne skal bidra til å sikre gode overganger fra den offentlige transportkorridoren til de private 
hagene, f.eks. ved utforming av støttemurer mellom fortau og hageareal. Videre er det i kapittel 5 
knyttet konkrete føringer til materialbruk som gjelder spesielt for tiltakene i Hagebyveien. 
 

  
 Figur 25. Slike snarveier må bevares for å sikre etablerte adkomster mellom tilstøtende områder. Foto: Mari Hagen 
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6.9 Nærmiljø/friluftsliv 
Etablering av fortau vil være en positiv faktor for nærmiljøet. Fortauet vil gi økt anledning til å ferdes 
trygt både mot byen og ut til Trondenes. Bydelen inneholder mange områder for rekreasjon og 
friluftsliv, som Hagavannet, Laugen, stien ved havet m.m. Allerede i dag brukes Hagebyveien til 
ferdsel for elever fra Harstad barneskole til turvei ut til Trondenes. 

6.10 Naturmangfold 
Da reguleringsplanen gjelder etablering av gang/sykkelveg langs eksisterende veg i et etablert 
boligområde, vil påvirkning på naturareal bli minimal. Det er ikke registrert verdifull, truet eller 
sårbar vegetasjon eller fauna. Tiltaket vil ikke ha innvirkning på naturmiljø ut over noe beslag av 
naturareal av alminnelig type ved grøntdraget ned fra Hagavatnet og ved folkehøyskolen. 
Vegutbedringen er derfor vurdert til ikke å ha negative innvirkninger eller komme i konflikt med 
naturmiljø. Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 ligger til grunn for vurdering av mulig skade, 
ulempe og avbøtende tiltak. Kravet i Naturmangfoldsloven § 7 anses som oppfylt. 
 

6.11 Verneområder, kulturminner 
Planen vil føre til tiltak innenfor verneområde til Sama gårdshaug. Behandling av dispensasjon vil 
avgjøre hvilke hensyns som må tas. Videre arbeid må derfor gjennomføres i nært samarbeid med 
kulturvernmyndighetene. Planforslaget påvirker ingen sefrakregistrerte bygninger i området.  
 

6.12 Naturtyper 
Siden planforslaget gjelder etablering av gang/sykkelveg langs eksisterende veg i et bebygd område 
vil påvirkning på naturareal bli minimal. Det er ikke registrert verdifull, truet eller sårbar vegetasjon 
eller fauna. Tiltaket vil ikke ha innvirkning på naturmiljø ut over noe beslag av naturareal av triviell 
type ved grøntdraget ned fra Hagavatnet og ved folkehøyskolen. Vegutbedringen er derfor vurdert til 
ikke å ha negative innvirkninger eller komme i konflikt med naturmiljø. Prinsippene i 
Naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 ligger til grunn for vurdering av mulig skade, ulempe og avbøtende 
tiltak. Kravet i Naturmangfoldsloven § 7 anses som oppfylt. 
 
Arealene med tromsøpalme må ha særlig fokus ved anleggsarbeidet og massehåndtering må 
gjennomføres på en måte som sikrer at en ikke sprer arten. Tromsøpalme skal ikke spres og bør 
søkes bekjempet der det er mulig. Når det gjelder lupin vil tiltak være å hindre ytterligere spredning 
til nye areal. Fordi kilden til spredning ligger i hageareal er det ikke hensiktsmessig å prøve å 
bekjempe lupin her. Tiltak skal være i tråd med Statens vegvesen retningslinjer for fremmede arter 
(Statens vegvesen, Regional handlingsplan mot fremmede arter, Region Nord 02.desember 2010). 

6.13 Arter 
Det er ikke gjort spesielle artsregistreringer i «Naturbase».  

6.15 Støy og vibrasjoner 
SVV vurderer at etablering av fortau ansees ikke som et tiltak som vil forverre støyforholdene langs 
fylkesvegen.  
 
Ved bygging av fortau skal nødvendige hensyn tas i forhold til å unngå bygningsmessig skade som 
følge av vibrasjoner fra sprengning.  
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7 Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse 

7.1 Naturfare  

7.1.1 Ras, skred 

Det er ikke registrert fare for ras eller kvikkleire i planområdet. Eksisterende fjellskrent må sikres, slik 
at man hindrer at mennesker og dyr faller utenfor.  
 
Området bak eksisterende nettings mur må sikres under anleggsperioden. 

7.2 Infrastruktur 
Eksisterende infrastruktur (herunder vann- og avløpsledninger, strøm- og telefonkabler) vil bli berørt 
i anleggsfasen. Det vil være forbundet risiko med dette i anleggsfasen.  
 

7.3 Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen 
Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) i denne sammenhengen er 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 myke trafikanter 
- sprengningsarbeid 
- anleggsarbeid bak nettings mur 
 

8 Konsekvensutredning 
Harstad kommune har ved brev 03.04.2013 konkludert med at strekningen fra Samakrysset til 
området ved folkehøgskolen, ikke utløser krav om Konsekvensutredning. 
 
 

9 Sammendrag av innspill  
Innspillene omfatter hele vegstrekningen mellom Samakrysset og Festningsveien. Etter varsel om 
planstart har plan blitt delt opp i 2 reguleringsplaner: 

• «Reguleringsplan for Hagebyvegen», planen omfatter strekningen mellom Samakrysset og 
folkehøgskolen 

•  «Reguleringsplan for Trondenesveien, nord» Planen omfatter nordre del av vegstrekningen, 
fra Folkehøgskolen til Festningsvegen 

 
I det følgende gis en oppsummering av mottatte innspill gitt til varsel om planarbeid, med Statens 
vegvesens kommentar til de enkelte innspill. Oppsummeringen vil kun inneholde de merknader som 
omhandler strekningen i dette planforslaget. Innspillene i sin helhet vil ligge vedlagt planforslaget.  
 
9.1 Fylkesmannen i Troms 
1. Vurdering av behov for konsekvensutredning  
Vi ber om at planmyndigheten gjør en konkret vurdering av utredningsbehovet for å få belyst saken 
best mulig. Manglende utredning vil kunne føre med seg innsigelser til planen på senere tidspunkt. 
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2. Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen ønsker at tiltakshaver gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse til 
planforslaget etter bestemmelsen i Pb. § 4-3. Videre at eventuelle krav til detalj undersøkelser blir 
gjennomført og utledet med forslag om avbøtende tiltak i bestemmelsene før saken sendes til 
offentlig ettersyn. 
3. Naturmangfoldsloven 
Naturmangfoldlovens § 7 pålegger alle som utøver offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger 
etter lovens § § 8-12 i vedtaket. Fylkesmannen ser det som særlig viktig i denne saken å bruke 
naturmangfoldsloven også som et verktøy i utredningen av saken. 
4. Biologisk mangfold – utgår og behandles i til Trondenes nord - plan 
Ut fra det vi kan se av oppstartsvarselet kommer den nordlige delen av planområdet mer eller 
Kommentar:  
1. Se vurdering gitt i kap. 3.  
2. ROS faktorer kan konkretiseres til trafikksikkerhetsforhold og grunnforhold vedr. fjellskjæringer. 
3. Merknad tatt til etterretning, se kap. 4.5 og 6.10. 
 
9.2 Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten 
Fylkeskommunen som veieier av Fv. 6 Hagebyvegen er opptatt av detaljerte planer for løsning av 
berørende busstrafikk med oppgradering av busstopp, evt. etablering av nye busstopp og endringer 
av traseen, vil bli ivaretatt i det videre planarbeid.  
Kommentar:  
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra Troms fylkeskommunen etter merknad er 
mottatt. Der er gjennomført felles befaring under planarbeidet. 
 
9.3 Troms Fylkeskommune, Kulturetaten 
Det påpekes at det er registeret et automatisk fredet kulturminne på Sama. Dersom det er konflikt 
mellom fortau og kulturminner, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven.  
Det er behov for befaring og prøvestikking, muligens overflateavdekning.  
Kommentar:  
Automatisk fredet kulturminne på Sama er hensyntatt i gjeldende regulering. Kulturminnene er 
befart og registeret av Troms fylkeskommune etter mottatt merknad. Området for gårdshaugen på 
Sama er som et resultat av dette utvidet, se kap. 5.5.3.  
 
9.4 Reindriftsforvaltningen 
Har ingen merknader til oppstartsvarselet. 
Kommentar:  
Ingen 
 
9.5 Harstad kommune 
1. Areal og byggesakstjenesten 
• i oversikten over gjeldende reguleringsplaner for veistrekningen mangler reguleringsplan for 

Hagebyveien 47, datert 27.10.11. 
• forutsetter at de opplistede punktene i referat fra møtet 08.11.12 følges opp. 
• Konsekvensvurderingsskjema for hver eiendom må utarbeides. 
• Plass til busstopp utenfor kjørebanen.  
• parkering langs Hagebyveien bør skje på egen eiendom.  

 
2. tas med i planforslag til Trondenesveien, nord 
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3. Miljørettet helsevern og barnerepresentantene 
• velges adskilte løsninger, der det er mulig 
• Oppdaterte barnetråkk bør ivaretas  
• Alle krysningspunkter må være oversiktlige, godt belyst og tydelig merket. 
• Ulykkesbelastet punkt må kartlegges og utbedres.  
Kommentar:  
1. Merknaden tas til etterretning. Konsekvensark på hver enket eiendom skal sendes ut ved offentlig 
ettersyn. 
2. Utgår i denne plan. 
3. Det er lagt inn forslag til fysisk skille, der dette er mulig. Barnetråkkregistrering er gjennomført og 
lagt til grunn for planarbeidet. Detaljer for utforming vil komme på plass under arbeidet med 
byggeplan, men det er lagt inn en premiss om godt opplyste krysningspunkt. Det samme gjelder for 
ulykkes registrering. 
 
9.6 FAU, Harstad skole 
En mener at følgende tiltak må vurderes i reguleringsarbeidet:  
• Størst mulig separering av gående og syklende fra biltrafikken 
• Der det av plasshensyn må bygges fortau, må dette være så bredt at det gir tumleplass for 

lekende barn, plass for syklende, barnevogner mv. 
• fartsdempende tiltak, som fartsdumper, opphøyde gangfelt, lokale innsnevringer av kjørebanen. 

Lav fartsgrense, 30 km/t. Sette opp fotobokser, ATK (automatisk trafikkontroll). 
• Utforming av bussholdeplasser som «timeglassholdeplass» (plattform i kjørebanen). 
• Utbedring av kryss – siktforhold for gående og syklende.  
• Sikring av krysningspunkters over Fv.6 Hagebyvegen / Trondenesvegen for gående og syklende. 
• Etablere fortau langs de viktigste og mest brukte tilstøtende veger.  
• Opparbeide regulerte gangveger / stier som fører inn til Hagebyvegen. 
Kommentar:  
Merknaden er tatt delvis til følge. Kulepunkt 3 er forhold som styres etter annet regelverk og 
behandles derfor ikke i planforslaget. Flere av tiltakene er foreslått i planbeskrivelsen, som må 
behandles i videre arbeider. Planforslaget regulerer ikke øvrige veier i Hagebyen, men vi har tatt med 
tilknytning til disse og andre snarveier. 
 
9.7 Harstad kirkelige fellesråd 
En ber om å bli holdt orientert om reguleringssaken.  
Kommentar:  
Merknad tas til orientering. 
 
9.8 Opplysningsvesenets fond 
Asplan Viak gir planfaglige uttalelser på vegne av OVF. En ber om å bli holdt orientert i planarbeidet. 
Kommentar:  
Merknad tas til orientering.  
 
9.9 Studentsamskipnaden i Harstad,  
Det påpekes at støy og støvplager er merkbare for boenheter med fasade mot Hagebyvegen.  
Kommentar:  
Merknad tas til orientering. Planforslaget vil ikke føre til tiltak som øking av støy fra trafikken langs 
fylkesveien. 
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9.10 Hålogaland plankontor 
En er i ferd med å utarbeide reguleringsplan for Hagebyvegen 98. Det bes om en samordning med 
vegvesenets plan for Hagebyvegen.  
Kommentar:  
Merknad tas til følge.  
 
9.11 Britt Anita og Viggo Mikalsen, Trondenesvegen 22 
• Har en garasje og avkjørsel som vil bli berørt 
• ønsker trygg og fornuftig adkomst til garasjen og har behov for to parkeringsplasser  
• Foreslår å regulere Hagebyvegen og Trondenesvegen til enveiskjørte veger.  
Kommentar:  
Merknad tas til orientering. Garasjen vil bli direkte berørt.  Løsning for den enkelte eiendom, som blir 
direkte berørt vil bli behandlet gjennom dialog mellom Statens vegvesen og grunneierne, når 
planforslaget er godkjent.  Planprosessen omfatter kun trafikkløsning langs fylkesvei 6. Envegskjøring 
har derfor ikke vært en del av løsningene i dette planforslaget.  
 
9.12 Terje Fossheim Trondenesvegen 26 
Det stilles spørsmål ved hvor mye areal vegen krever, erstatning for busker og trær, sikring av skrent? 
Kommentar: 
Det vil variere fra eiendom til eiendom hvor mye areal som skal avstå. Grunnerverv vil bli igangsatt, 
når planforslaget er godkjent. Først i denne fasen vil slike spørsmål bli avklare. 
 
9.13 Kristian Holst, Trondenesvegen 48, 63/29, 63/137 
Tomta grenser til fjellskjæring som aldri har blitt sikret. Det behov både for sikring av løst fjell og 
sikring mot fall. 
Kommentar:  
Merknaden tas til orientering. Fjellskjæringen er kartlagt i planarbeidet og vil bli berørt av 
planforslaget. Hvordan fjellskjæringen ivaretas vil være en del av byggeplanarbeidet, som vil 
utarbeides når planforslaget er godkjent. 
 
9.14 Grunneiere eiendom. 63/2 
En forutsetter at SVV erverver del av eiendommen som skal brukes til vegbygging. Slikt erverv ble 
ikke gjort da Hagebyvegen opprinnelig ble bygget.  
Kommentar:  
Grunnerverv vil bli igangsatt, når planforslaget er godkjent. Først i denne fasen vil slike spørsmål bli 
avklare. 
 
9.15 Steinar Johnsen Hagebyvegen 31 
Det foreslås å regulere Hagebyvegen og Trondenesvegen til enveiskjørte veger. Dette vil gjøre det 
enklere å planlegge fortau i Hagebyvegen.  
Kommentar:  
Merknaden tas til orientering. Planprosessen omfatter kun trafikkløsning langs fylkesvei 6. Envegs 
kjøring har derfor ikke vært en del av løsningene i dette planforslaget.  
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9.16 Stefan Kullseng Lillegård, Hagebyvegen 35,  
• En ønsker å redusere bredden på fortauet nedenfor huset, med ca. 0,5 m, da inngrepet som må 

gjøres i eiendommen oppleves som urimelig stort.  
• En eier til midt i veg, har 4 – 5 gjesteparkeringsplasser der fortauet kommer. Dersom det blir 

aktuelt å utforme parkering på tomta som erstatning, stilles det spørsmål ved om SVV bekoster 
dette.  

• I forhold til tap av gjesteparkering, mener en at dette er en ulempe som ved erstatning bør 
prissettes høyere enn erstatning av annet tomteareal. Det bes om at det foretas befaring på 
tomta.  

Kommentar:  
Merknaden er tatt til følge. Fortauet er foreslått med bredde 2,5 m på denne delen av fylkesveien. 
Tap av gjesteparkering er foreslått løst ved felles privat parkering. Grunnerverv vil bli igangsatt, når 
planforslaget er godkjent. Først i denne fasen vil slike spørsmål bli avklare. 
 
9.17 Beate Monsen og Øivind Monsen, Hagebyveien 60 
Oppsummering av behov for trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg 6 Hagebyveien / Trondenesveien: 
• Gang- og sykkelveg med smal fysisk adskillelse 
• Fartsreduserende tiltak: 

-Opphøyde gangfelt på de mest brukte og mest logiske kryssingssteder 
- Fartsdumper med jevne mellomrom for å holde fartsnivået nede 
- Innsnevring av kjørebanen 
- Utlagt perrong (timeglassholdeplass) for bussen 

• Fartsgrensen i Hagebyveien beholdes p 40 km/t eller settes ned til 30 km/t. 
• Gatelysanlegget forbedres slik at det ikke er mørke soner langs vegen 
• Gangforbindelsen mellom Trondenesveien og Hagebyveien/Valmuebakken opparbeides slik at den 
kan brøytes og dermed holdes åpen i vinterhalvåret.  
• Fortau langs de mest brukte tilstøtende/kryssende veger 
• Merking av sykkelrute med skilt. 
Kommentar: 
Merknad er tatt delvis til følge.   
Kulepunkt 2,3 og 7 er forhold som styres etter annet regelverk og behandles derfor ikke i 
planforslaget. Flere av tiltakene er foreslått i planbeskrivelsen, som må behandles i videre arbeider. 
Planforslaget regulerer ikke øvrige veier i Hagebyen, men vi har tatt med tilknytning til disse og andre 
snarveier. 
Planforslaget vil føre til endring av dagens belysning langs fylkesveien. Det er ikke foreslått konkrete 
løsning på dette plannivået, men tas med i videre detaljprosjektering. 
Det vil være kommunens ansvar å holde gangveien åpen for ferdsel i vinterhalvåret. 
 
9.18 John Lien, Hagebyvegen 63 
• Ønsker ikke at busslomme blir lagt til Hagebyvegen 63. 
• Det bes om at busslommene blir lagt der de ligger i dag, med opphøyde gangfelt på hver side.  
Kommentar:  
Kulepunkt 1 er tatt til følge. Kulepunkt 2 er tatt delvis til etterretning, fordi helt ny løsning med 
timeglass foreslås i planforslaget. 
 
9.19 Magnar Skeie, Valmuebakken 13,  
• er enig i plassering av fortau på østre side i Hagebyvegen.  
Kommentar:  
Merknaden tas til orientering. 
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10 Oppsummering og anbefaling 
Forslag til regulering ivaretar formålet med planarbeidet, å legge til rette for å bedre sikkerheten for 
myke trafikanter som beveger seg på langs og på tvers av Hagebyvegen. Gjennomføring av planen 
medfører at mulighet for parkering for beboere og gjester langs Hagebyveien faller bort.  
 
Det anbefales at forslag til plan legges ut til offentlig ettersyn.  
 

11 Vedlegg 
• Reguleringsbestemmelser datert 13.112013 
• Forslag til plankart 13.11.2013 
• Ros skjema dat. 13.11.2013 
• Illustrasjonshefte datert 13.11.2013 
• Liste over mottakere for varsel om planstart 
• Merknader til varsel om planstart 
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