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Sammendrag
En tverrfaglig sammensatt faggruppe i Statens vegvesen har utredet, og drøftet mulige

løsninger for sykkel og kollektiv i sentrum av Harstad. Hensikten med utredningen er å gi
prosjekt Harstadpakkens styringsgruppe beslutningsgrunnlag for å vedta hvilken

sykkelløsninger som skal legges til grunn for videre regulerings- og byggeplanlegging.
Rammeverket prosjekt Harstadpakken arbeider innenfor er beskrevet. Tre konsept for sykkel
gjennom sentrum er presentert og drøftet. Dette omfatter: blandet trafikk, sykkelfelt og

sykkelveg med fortau.

Faggruppa konkluderer med at en optimal løsning sett fra syklistens ståsted vil være en
sykling separert fra kjøretrafikk langs rv. 83, benevnt «sykkelveg med fortau». Denne

løsningen vil kunne fungere godt i alle årstider, og gi god opplevd trygghet for mindre

trenede syklister. Løsningen fordrer at enkelte kollektivholdeplasser blir løst med kantstopp.

Sikring av næringsdrivendes interesser mht. varelevering og parkering må utredes nærmere i
denne løsningen.

Faggruppa har vurdert at en løsning hvor deler av sykkeltraseen følger lavtrafikkerte,

kommunale gater i blandet trafikk vil kunne bli en brukbar løsning. Vegnormalen åpner for
at blandet trafikk kan nyttes der gaterommet ikke har tilstrekkelig bredde for å etablere

løsning for sykkel-, gange og kjøring med bredder i samsvar med gjeldende håndbøker.
Blandet trafikk er dermed en akseptabel og rimelig, sykkelløsning i Strandgata. Mindre

trenede syklister vil trolig velge å sykle på fortau i stedet for i blandet trafikk, da sykling
atskilt fra kjøretrafikk blir opplevd som tryggere.

For strekningen M. Jørgensens veg – 6.div gate og Harstad skole – Sama foreslås sykkelveg
med fortau.

Prosjektgruppa bestående av representanter fra de tre prosjekteierne: Statens vegvesen,

Troms fylkeskommune og Harstad kommune anbefaler at alternativ med blandet trafikk blir
lagt til grunn for videre planlegging av sykkelløsninger i sentrum. Løsningen ivaretar

trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklister, samtidig som den balanserer økonomiske
hensyn og brukbarhet for flere brukergrupper.

Utredningen har vært behandlet av prosjektgruppa og i prosjektets styringsgruppe.

Prosjektets styringsgruppe har besluttet at konseptet med blandet trafikk, hvor traséen

delvis følger kommunale gater, og sykling tillates på de gående premisser i gågater, skal
legges til grunn for videre planlegging av sykkel- og kollektivløsninger i sentrum.
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1. Introduksjon
1.1

Samfunns- og effektmål

Konseptvalgutredning (KVU) 1 for Harstad ligger til grunn for prosjekt Harstadpakken. I

konseptvalgutredningen er samfunnsmål for Harstad sentrum knyttet til hvordan
transportsystemet kan støtte mål om trivsel og godt bomiljø gjennom redusert
gjennomgangstrafikk samt tilrettelegging for myke trafikanter.

«Harstad sentrum skal i 2040 ha et transportsystem som gir et godt bomiljø og gjør det
trivelig å gå, sykle og oppholde seg i sentrum».
Aktuelle effektmål for sentrum er knyttet til fjerning av rv. 83 som barriere,
sammenhengende hovedsykkelvegnett og fremkommelighet for buss.
•
•
•

«Rv. 83 er fjernet som barriere i sentrum. Biltrafikk på rv. 83 i sentrum skal reduseres
med 40 %.
Det er mulig å sykle i hastigheter opp til 25-30 km/t på sammenhengende og attraktivt
hovedsykkelvegnett.
Det er full framkommelighet og forutsigbar reisetid og regularitet for de viktigste
bussrutene i byområdet».

Kommunestyret besluttet i 2011 at konsept 2, beskrevet i KVU, skulle legges til grunn for
planlegging og utbygging av tiltak i Harstadpakken. Konsept 2 er vurdert å ha følgende

måloppnåelse for de definerte effektmålene:
•
•

Trafikken gjennom sentrum reduseres med 45 %.

Mulig å sykle i hastigheter opp til 25 – 30 km/t er oppnådd på strekningene
Ruggevika-Sentrum og Sentrum – Sama.

•

God fremkommelighet for buss i kryss og gjennom sentrum.

1.2

Målsetting med rapporten

Rapporten skal gi styringsgruppen grunnlag for å beslutte hvilken sykkelløsning som skal

legges til grunn for videre planlegging og utbygging i sentrum.

Differensiering av Harstadpakkens målsetting for sykling er drøftet. Det er enighet om at det
kan være hensiktsmessig å differensiere Harstadpakkens målsetting om at «Det er mulig å

sykle i hastigheter opp til 25-30 km/t på sammenhengende og attraktivt
hovedsykkelvegnett.»

Hovedvegnettet for sykkel går gjennom områder med svært ulik karakter. Langs

innfartsårene sør og nord for sentrum er gang-/sykkelveg og sykkelveg med fortau løsning

for syklende. Gjennom sentrale bygater med mange kryssende gater og til dels stor
gangtrafikk, er det naturlig at sykkelhastigheten tilpasses øvrige trafikanters
bevegelsesmønster og hastighet.
1

Statens vegvesen (2011) KVU Harstad, februar 2011.
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1.3

Avgrensing

Parsellen er i sør avgrenset av rundkjøring ved M. Jørgensens veg. I nord er den avgrenset av
kryss rv. 83/Samagata. Rapporten drøfter sykkelløsninger samt kollektivholdeplasser i

sentrum. Kollektivknutepunkt er i rapporten vist som gateterminal for by- og

distriktsrutebusser. Rapporten drøfter ikke andre mulige løsninger for

kollektivknutepunktets distriktsrutedel, eller andre element som inngår i distriktsrutedelen,

eksempelvis taxioppstilling. Dette arbeidet ivaretas av Harstad kommune som har igangsatt

planarbeid for kollektivknutepunktet.

Utredningen beskriver og vurderer forhold som er vesentlige for valg av sykkelløsning i

sentrum. Andre temaer: eksempelvis støy, kulturminner, geologi/geoteknikk er også vurdert,

men ikke omtalt i denne rapporten siden konsekvensene for disse fagfeltene vil være

tilnærmet like uavhengig av hvilket konsept som velges for sykkel. Overnevnte tema vil bli
belyst i påfølgende reguleringsplanarbeid.

2. Metoder
Løsninger beskrevet i konseptvalgutredningen, samt gjeldende regelverk (vegnormaler), er
kartlagt. Sentrumplanens premisser er kartlagt. Skisser til løsning er utarbeidet og drøftet
internt i prosjektgruppa, med Vegavdeling Midtre Hålogaland og med Harstad kommune.

Det har vært avholdt samarbeidsmøter med Harstad kommune, avdeling drift- og utbygging,

for å utvikle samt drøfte løsningsmuligheter for kollektivknutepunkt i sentrum.

3. Premisser for planlegging
3.1

Konseptvalgutredning

Sykkelvegnett

Konseptvalgutredningen beskriver (s. 30) «Separate system for gående og syklende langs

rv. 83 bortsett fra i selve sentrum.» I vedlegg 1 (s. 50) er det beskrevet sykkelfelt gjennom

sentrum. KVU beskriver at sykkeltraseen gjennom sentrum følger rv. 83.

«…Tiltakene er basert på de kravene som settes i ”sykkelhåndboka” og vurdering av mulige
løsninger. Separat system for gående og syklende etterstrebes der dette er mulig…».
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KVU, vedlegg 1: Beskrivelse av konseptene.
Kollektiv

Konseptvalgutredningen (s. 30) beskriver: «Kollektivtilbudet i Harstad utvikles med

målsetting om å oppnå et raskt, enkelt og helhetlig kollektivtilbud med middels
kollektivsatsing, jfr. konsept 1.
Videre inngår parkeringsrestriksjoner og 30 – 50 % frekvensøkning på bynære bussruter».

3.2

Kommunedelplan for sentrum og hovednett for sykkel

Kommunedelplan for sentrum: «I dag fungerer utformingen av rv. 83 som en barriere

mellom viktige sentrumsfunksjoner. Fotgjengere i sentrum må gå langt for å krysse veien. Til
dels over parkeringsbelagte områder. Dette gjør at det oppleves som tungvint og lite
attraktivt å ta seg fram som fotgjenger i sentrum, og at fotgjengeren er lite prioritert.
Med omkjøringsmulighetene som byr seg med omkjøringstunnelen er det beregnet 40 %
reduksjon i trafikken gjennom sentrum. Dette gjør det mulig å tenke nytt angående
utforming av riksveitraseen gjennom sentrumskjernen. Løsninger som prioriterer gående –
syklende – kollektiv – biltrafikk – i den rekkefølgen, er nødvendig for å nå målet.»
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Sykkel

I planbeskrivelsen til Kommunedelplan for sentrum 2 beskrives sykkelveg med fortau på

vestsiden av Storgata, samt vestsiden av Strandgata og Skolegata. Over Rikard Kaarbøs plass
og del av Strandgata (gågata) er det beskrevet sykkelfelt.

•

Sykkelveg/fortau på vestside av Storgata fra 6. Divisjons gate. Blandet på gåendes premisser
med sykkelfelt over torget/Strandgata. Videre sykkelveg opp vestsiden av Strandgata –
Skolegata – Sama.

•

Breddeutvidelse av fortau i Storgata – nytt gang- og bruksareal butikker og næringsliv

•

Sykkelfelt fra Storgata 1 legges over torget til Strandgata 14. Over torget må sykkelfelt
tilpasses på gående sine premisser.

I Handlingsplan for hovednett sykkel 3 er det for sentrum beskrevet separat system for

syklende, samt fartsreduksjon til 40 km/t i områder med blandet trafikk.

Rute 11 Sørvik-Sentrum-Sollia inngår i hovednett for sykkel.

Beskrivelse av tiltak i sentrum, Handlingsplan for hovednett sykkel.
Kollektiv

Kommunedelplan for sentrum: Ny kollektivterminal skal utvikles som et arealeffektivt

knutepunkt i Sjøgata. Plassering og utforming skal gi god nærhet og funksjon mot
hurtigbåtkai og terminalbygg på dampskipskaia. Samtidig sikres og ivaretas nærheten mot
dagens handlegater og kobling mot både havn og sentrumskjernen.

Parkering

Kommunedelplan for sentrum:

•

•

•
•
•

2
3

De offentlige plassene som blir tatt i bruk av ny aktivitet overflyttes til nye parkeringsanlegg
som utbygges gjennom planperioden.
Legge til rette for en utvidelse av parkeringstilbudet i takt med byomformingen/nybyggingen
i sentrum. Bygge ut sentrale parkeringsanlegg som betjener innfart til byen fra nord og fra
sør. Et anlegg i Hans Egedes gate for innfart fra sør. Et fjellanlegg i Havnegata 22 for innfart
fra nord.
Erstatte eksisterende bakkeparkering i områder som blir omformet og plassere disse i de nye,
større anlegg.
Nyetableringer med forretning/kontor i sone 1, 2, 3 og 4, det sentrale sentrum, må
hovedsakelig dekke parkeringsbehov i de nye parkeringsanleggene.
Parkeringsordninger som bygger oppunder målene i sentrumsplanen.

Harstad kommune (2016) Kommunedelplan for sentrum, desember 2016.

Harstad kommune et.al (2016) Handlingsplan for hovednett sykkel 2016-2015
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Regulering
Sentrumsplanens bestemmelser innebærer at tiltak innenfor areal avsatt til trafikkformål på
offentlige gater skal godkjennes av vegmyndighet. For prosjekt Harstadpakken som planlegger tiltak
langs rv. 83 i sentrum innebærer dette at tiltak skal godkjennes av Vegavdeling Midtre Hålogaland.

Fra sentrumsplanens bestemmelser.

3.3

Vegnormaler / standarder

Vegnormal og veiledninger

Ved planlegging av tiltak langs riks- og fylkesveger er Statens vegvesen (SVV) pålagt å følge

vegnormaler. Eventuelle fravik fra vegnormaler skal omsøkes hos SVV Region nord, og

godkjennes av Vegdirektoratet. Standarder for veg-/gateutforming er definert i vegnormal

N100, Veg- og gateutforming 4. SVV har utviklet en rekke håndbøker av veiledende karakter,
bla. V122 Sykkelhåndboka 5 og V123 Kollektivhåndboka 6.

3.4

Dimensjoneringsgrunnlag

Nedsatt fartsgrense

Prosjekt Harstadpakken har omsøkt nedsatt fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t gjennom

sentrum. Saken har vært på høring hos Harstad kommune og Politiet som begge har stilt seg
positive. Vegavdeling Midtre Hålogaland har besluttet at fartsnedsettelse gjennom sentrum

vil kunne gjennomføres når Harstadåstunnelen er åpnet.
Årsdøgnstrafikk

Harstadpakkens målsetting er at gjennomgangstrafikken skal reduseres med opp mot 40 %

ved etablering av tunnel. Gjenværende trafikk i sentrum vil være personbil og varelevering.

Godstrafikk til/fra Hurtigruta vil opprettholdes. I konseptvalgutredningen er
årsdøgnstrafikken i 2040 beregnet til å være følgende:
•
•
•

4
5
6

Byskillet 11200 kjøretøy
Sjøgata 10200 kjøretøy

Skolegata 7300 kjøretøy

Statens vegvesen (2013) Veg og gateutforming, vegnormal, håndbok N100.
Staten vegvesen (2013) Sykkelhåndboka, veiledende håndbok V122.

Statens vegvesen (2014) Kollektivhåndboka, veiledende håndbok V123.
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Standard på kjøreveg

Kjørefeltbredde i Fjordgata, Storgata og Sjøgata er 3,25 m.

Kjørefeltbredde i Strandgata og Skolegata er 3,0 m grunnet gjennomgående smalere total

gatebredde. Kjørefeltbredden går over til 3,25 m opp mot tilkobling til nye kjørefelt
nedenfor Samakrysset.

Det er lagt til breddeutvidelse i kurver. Breddeutvidelsen tilfredsstiller ikke kravene i N100,
men er likevel ihht. til sporingskurver for vogntog (VT), kjøremåte A.
Dagens kjørefeltbredde i Strandgata og Skolegata er 3,0 m.

Kjørefeltbredden i Strandgata, retning mot sentrum, mellom Håkons gate og Sjøgata, er

2,75 m. Det er to kjørefelt inn mot rundkjøringen, som i dag. VT og buss må her bruke

begge kjørefelt for å manøvrere inn mot og gjennom rundkjøringen. Dette er ingen endring
fra dagens situasjon.
Kryss i Byskillet

I konsept 2 i konseptvalgutredningen for Harstadpakken 7 beskrives det at kryss i Byskillet

(s.30) signalreguleres og prioriteres for buss. Vedleggsrapport 8 til KVU beskriver at: «Med en

framtidig tunnelløsning vil trafikken i dette krysset reduseres betraktelig. En kan da etter
faktiske forhold vurdere om det er nødvendig å etablere trafikksignalregulering i krysset».
Prosjekt Harstadpakken har etterprøvd løsning for Byskillet beskrevet i

konseptvalgutredningen. Basert på telling av faktisk trafikk i krysset, er det utarbeidet en

kapasitetsberegning 9 for krysset som viser at det ikke er trafikalt grunnlag for etablering av

signalregulering.

7
8

Statens vegvesen (2011) KVU Harstad

Statens vegvesen (2011) Konseptvalgutredning for Harstad, Kapasitetsberegninger av

vegkryss, januar 2011.
9

Statens vegvesen (2017) Notat, kryssløsning ved Byskillet i Harstad.
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Vurdering av signalregulering i kryss, Byskillet. Figuren viser at kriteriene ikke er oppfylt
med dagens trafikk (røde og blå prikker), og enda mindre for trafikksituasjonen med ny
tunnel (svarte og grønne prikker).

3.5

Sykkeltrasè

Både sentrumsplanen og Hovednett for sykkel beskriver en sykkeltrasé som følger rv. 83 og
krysser Rikard Kaarbøs plass.

Del av Strandgata ved Rikard Kaarbøs plass er en gågate. N100, pkt. B4.4 beskriver: «Fortau

og gågater bør ikke inngå som lenker i hovednettet for sykkel». Faggruppa anbefaler at

hovedtrasé for sykkel blir lagt utenom gågater. Denne rapporten beskriver sykkelløsninger
hvor hovedtrasé for sykkel følger rv. 83. Alternativ trasé er forslått lagt i kommunale gater
med kjøretrafikk.

Sykkeltrasé gjennom sentrum.

11

4

Presentasjon av parsell sentrum

Parsell sentrum er om lag 2 km lang. Den strekker seg fra nordsiden av rundkjøring ved M.
Jørgensens veg i nord til Samagata i sør. Vi har valgt å dele parsellen inn i fem

delstrekninger.

A. M. Jørgensens veg – kryss rv. 83/6. divisjonsgate (Borggata)

B. Kryss rv. 83/6. divisjonsgate – kryss rv. 83/Fjordgata (Storgata)

C. Kryss rv. 83/Fjordgata – kryss rv. 83/Strandgata (Fjordgata/Sjøgata)

D. Kryss rv. 83/Strandgata – kryss rv. 83/St. Olavs gate (Strandgata)

E. Kryss rv. 83/St. Olavs gate - kryss rv. 83/Samagata (Skolegata)

Underdeling, parsell sentrum.
A.) M. Jørgensens veg – kryss rv. 83/6.divisjons gate (Borggata)

Området har karakter av å være innfart til sentrum med støyskjermet boligbebyggelse på

vegens østside, og næringsbygg tilbaketrukket fra vegen på vestsiden. Kryss i Byskillet har

med sin geometriske utforming karakter av å være vegkryss. Området har en busslomme ved
Byskillet. Strekningen mangler sammenhengende system for myke trafikanter.
Vegens stigning varierer mellom 3 % og 5 %

12

Borggata, nordgående retning mot Byskillet.

Kryss Borggata/Storgata. Byskillet, nordgående retning.

B.) Kryss rv. 83/6.divisjons gate – kryss rv. 83/Fjordgata (Storgata)

Strekningen går gjennom en tydelig kvartalsstruktur med bygninger tett innpå gaterommet.

Bebyggelsen består av bygninger/bygårder i 2,5 til 4 etasjer med næringsaktivitet i 1. etasje.
Avstanden mellom kryssende gater er 80m-100m. Gaterommet har fortau med varierende

bredde, kjørevegbredde på 6,5-7,0m inkl. skuldre, og gateparkering. Breddeutvidelser i

kurver for kjøreveg kommer i tillegg. Breddeutvidelser er ikke samsvar med vegnormalen
(N100).

Kollektivholdeplass ved Sigurds gt. har ikke bredde som en fullverdig busslomme. Bussen
stopper delvis ut i nordgående kjørefelt.

Vegens stigning varierer mellom 2,75 % og 4 %.
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Storgata, ved 6. divisjonsgate. Nordgående retning.

Storgata, ved Sigurdsgate. Nordgående retning.

Storgata, ved Eriksgate. Nordgående retning.
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Storgata, ved Generalhagen. Nordgående retning.

C.) Kryss rv. 83/Fjordgata – kryss rv. 83/Strandgata (Fjordgata/Sjøgata)

Riksveg 83 markerer et skille mellom to områdekarakterer. På sørvestsiden grenser vegen
mot kvartalsstrukturen og den tette byen. På nordøstsiden grenser vegen mot havna hvor
bebyggelsen har en åpnere karakter. Området har god kontakt med sjøen, og rommer
havnefunksjoner som hurtigbåt og hurtigrute.

Dagens distriktsruteterminal nytter eksisterende veg til snuareal for bussen. Det er to doble
busslommer i Sjøgata, samt en enkel holdeplass i Strandgata.
Vegen er tilnærmet horisontal.

Fjordgata, ved bussterminalen. Nordgående retning.
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Sjøgata, ved bussterminalen. Nordgående retning.

Sjøgata ved Richard Kaarbøs gt. Nordgående retning.

Rv. 83 nær Haakons gt. Nordgående retning.
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D.) Kryss rv. 83/Strandgata – kryss rv. 83/St. Olavs gate (Strandgata)

Bebyggelsen består av boliger, enkelte med næringsaktivitet i 1. etasje beliggende tett inntil

gaterommet. Avstand mellom kryss varierer mellom 50-150m. Bredden mellom fasadene på
hver side av vegen varierer, men er ned mot ca. 15,2 m på det smaleste. Utstikkende

inngangspartier og trapper reduserer bredden ytterligere enkelte steder. Eiendomsgrenser
langs Strandgata følger i hovedsak fasadelivene.

Strekningen har fire holdeplasser for buss, utformet som busslommer. Busslommene er ikke
utformet etter dagens krav, hverken i bredde eller lengde.

Stigningen på strekningen varierer mellom ca. 3 og 10 %. Gjennomsnittlig stigning, over
650 m er 5,6 %.

Strandgata. Nordgående retning.

Strandgata ved Vidkuns gt. Nordgående retning.
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E.) Kryss rv. 83/St. Olavs gate - kryss rv. 83/Samagata (Skolegata)

Bebyggelsen består av boliger, enkelte med næringsaktivitet i 1. etasje beliggende tett inntil
gaterommet. Avstand mellom kryss varierer mellom 50-150m. Eiendomsgrensene følger
delvis fasadelivene.

En mindre del av Skolegata har gateparkering. Stigningen på strekningen varierer mellom
ca. 3 og 10 %.

Skolegata ved Bjarne Erlingsøns gate. Nordgående retning.
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5

Presentasjon av alternative sykkelløsninger

I notatet presenteres, og drøftes systemskifter og tre ulike sykkelløsninger for
hovedsykkelvegnett gjennom Harstad sentrum.
1. Blandet trafikk

2. Sykkelfelt

3. Sykkelveg med fortau

5.1

Systemskifter

Skifte mellom for syklister har vist seg krevende å håndtere for syklister. Sykkelhåndboka

anbefaler færrest mulig systemskifter. Det etterstrebes å etablere en gjennomgående løsning
for sykkel i parsell sentrum.

Strekning A.) M. Jørgensens veg – 6.divisjonsgate

For strekning A.) M. Jørgensens veg – 6. divisjonsgate foreslås det sykkelveg med fortau.

Løsningen foreslås uavhengig av hvilken løsning som velges for sentrumsgatene.
Systemskiftet foreslås lagt ved 6.div gate.

Løsningen sykkelveg med fortau er planlagt på strekningen Kanebogen - M. Jørgensens veg.
Systemet følger innfarten til byen og et eventuelt systemskiftet vil være naturlig å ta der

området endre karakter og forholdene ligger til rette. Som tidligere beskrevet har området

fra M.Jørgensens veg og til Byskillet karakter av å være en innfart, noe som samsvarer med
området sør for M. Jørgensens veg. Det vil derfor være naturlig å ta systemskiftet når man

har passert Byskillet og hvor områdekarakteren har endret seg. Sykkelvegen med fortau er

mellom M. Jørgensens veg og 6. Divisjonsgate adskilt med en rabatt på 0,5 m.

For strekningen M. Jørgensens veg – 6.divisjonsgate foreslås sykkelveg med fortau.
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Sama

Ved Samakrysset avsluttes sykkelveg m/fortau like sør for rundkjøringen, ved krysset rv. 83
– J.Lies gt. Videre mot sentrum kan flere sykkelløsninger være aktuelle.

Sama: sykkelveg med fortau avsluttes ved Jonas Lies gate.
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5.2 Blandet trafikk

Grønn og rød strek markering undersøkte traseer for blandet trafikk gjennom sentrum.
Blå linje markerer sykkelveg med fortau.
Sykkelveg med fortau på strekningene kryss rv. 83/M. Jørgensens veg – kryss rv.

83/6.divisjonsgate og rv. 83/Skolegata – rv. 83/Samagata.

Kjørende og syklende deler kjørearealet på strekningen rv. 83/6.div.gate – rv. 83/Skolegata.
Konsekvenser ved løsningen:
•
•

Gateparkering i Storgata kan opprettholdes.

Gateparkering i Sjøgata og Skolegata fjernes.

Aktuelle tiltak kan være:
•
•
•
•

Skilting av hovedtrasé for sykkel.

Maling av oppstillingsbokser for sykkel i forbindelse med kryss.

Signalregulering for sykkel.

Fortau kan gjøres om til gang- og sykkelveg ved hjelp av skilt.

I kapittel 6.2 drøftes to mulige traseer for blandet trafikk. Alternativ trasé langs kommunale

gater følger H. Egedes gate/Hvedingsgate/Normanns gate/Erlingsgate/Håkonsgate.
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5.3

Sykkelfelt

Aktuell strekning for sykkelfelt.
Syklende kjører på eget sykkelfelt på strekningen 6. divisjonsgate – Samagata.
Konsekvenser ved løsningen:
•
•

All gateparkering i Storgata, Sjøgata, og Skolegata må saneres.

Det er behov for å endre kantsteinplassering langs hele traseen og på begge sider av
gata.

Normalprofiler, sykkelfelt.
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Skisse som viser utkiling ift. eksisterende gatetverrsnitt.
Aktuelle tiltak er:
•
•
•

Skilting av hovedtrasé for sykkel.

Flytte kantstein og endre disponering av gatetverrsnittet.

Oppmaling av separat areal for syklende, inkl. oppstillingsbokser i forbindelse med
kryss.

•

Egen signalregulering for syklende kan vurderes.
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5.4

Sykkelveg med fortau

Aktuell strekning for sykkelveg med fortau
Syklende kjører på egen sykkelveg på vestsiden av rv. 83, skilt fra kjøreveg med kantstein på
strekningen M. Jørgensens veg – Samagata.
Konsekvenser ved løsningen:
•
•

All gateparkering i Storgata, Sjøgata, og Skolegata må saneres.

Det er behov for å endre kantsteinplassering langs hele traseen og på begge sider av
gata.

•
•

Løsningen innebærer sideforskyvning av rv. 83.

Skille mellom sykkelveg og sykkelveg kan gjøres med smal rabatt på strekningene
M. Jørgensens veg – 6.div.gate og St. Olavs gt. – Samagata.

•

For strekningen 6.div.gt – St. Olavs gt. vil sykkel og kjøredel være skilt med

kantstein.
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Normalprofiler, sykkelveg med fortau

Skisse som viser utkiling ift. eksisterende gatetverrsnitt.

Aktuelle tiltak er:
•
•
•
•

Skilting av hovedtrasé for sykkel.

Flytte kantstein og endre disponering av gatetverrsnittet.

Etablering av ikke avvisende kantstein mellom fortau og sykkelveg.
Egen signalregulering for syklende kan vurderes.
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6

Vurdering/drøfting

6.1 Systemskifter
Systemskifte ved 6.div. gate

Det foreslås at sykkelveg med fortau bygges for hele strekningen Kanebogen – Byskillet, og

at systemskifte for videre løsning i sentrum legges ved kryss rv. 83/6.div. gt.

Systemskiftet er foreslått plassert nær Byskillet som danner en topografisk «port» til

sentrum. Bebyggelsens områdekarakter endres i dette området. Her starter «sentrum» med
sin tette kvartalsstruktur, bygningene kommer tettere på gata, og gatebildet endres fra

innfartsåre til sentrumsgate. Systemskifte for syklister kan her bidra til å markere innfarten
til sentrum ytterligere. Systemskifte ved 6. divisjonsgate er gjennomførbart uavhengig av
hvilken sykkelløsning som velges på strekningen 6. divisjonsgate – Samagata.

Plassering av systemskifte er lagt til et naturlig krysningspunkt for myke trafikanter.

Systemskifte ved 6. divisjonsgate er også gunstig med tanke på bussholdeplass mellom 6.
divisjonsgate og T-kryss ved Byskillet.

Sykkelveg m/fortau mellom M. Jørgensensveg og Byskillet.
Sama

Ved Sama avsluttes sykkelveg m/fortau like sør for rundkjøringen, ved krysset rv. 83 – J .Lies

gate. Videre mot sentrum kan flere sykkelløsninger være aktuelle.
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6.2 Blandet trafikk

Ved blandet trafikk nytter syklende og kjørende det samme arealet. Syklister følger ordinære

trafikkregler som kjørende.

Målsettinger i Harstadpakken

Løsningen vil oppfylle målsetting i Harstadpakken om etablering av hovedtrasé for syklende
hvor det er mulig å sykle i hastigheter opp til 25-30km/t. Målsetting om sammenhengende

sykkeltrasé vil for strekningen 6.divisjonsgate – Samagata skje vha. skilting av traseen.

Løsningen er ikke i samsvar med KVU som beskriver separat løsning for syklende i form av
sykkelfelt.

Kommunedelplan for sentrum

Blandet trafikk er ikke i samsvar med Kommunedelplan for sentrum som beskriver separat
system for syklister i form av sykkelveg med fortau på vestsiden av rv. 83.

Løsningen er heller ikke i samsvar med Handlingsplan for sykkel som beskriver
sykkelfelt/sykkelveg med fortau.
Håndbøker evt. fravik

Rv. 83 er i kommunens Hovednett for sykkel definert som hovedtrasé for sykkel gjennom

sentrum. Håndbok N100 stiller krav til separat system for hovedtrasé sykkel i gater når
fartsgrensen er >50km/t eller trafikkmengden er >4000 ÅDT. Etter åpning av

Harstadåstunnelen vil ÅDT i sentrum variere mellom om lag 7000-11000 kjøretøy.

Trafikkmengden langs rv. 83 vil også etter åpning av Harstadåstunnelen være langt høyere

enn håndbok N100 tillater for blandet trafikk.

En løsning med blandet trafikk langs rv. 83 vil fordre fravik fra håndbok N100. Unntaket er
strekningen rv. 83/Strandgata – rv. 83/St. Olavs gt. som stedvis er for smal til å etablere

fortau, sykkelløsning og kollektivlommer med korrekte bredder ihht. N100. I slike tilfeller
tillates blandet trafikk selv om trafikkmengden er >4000 kjøretøy (ÅDT).

Andre tiltak som kan vurderes innført ved blandet trafikk er merking av oppstillingsbokser
for syklister i forbindelse med kryss. Egen signalregulering for syklende i blandet trafikk
fordrer fravik fra håndbok N100.

En foreløpig muntlig tilbakemelding fra regionen tilsier at blandet trafikk langs rv. 83 i
Storgata, Fjordgata og Sjøgata vil være krevende å få fravik for.

Et alternativ for blandet trafikk som vil være i samsvar med N100 er å legge sykkeltrasé i

lavtrafikkerte gater på strekninger der dette er mulig. Eksempelvis sykketrasé gjennom H.

Egedes gt./Hvedings gt./Erlings gt./Håkons gt. Løsningen kan kombineres med separat

system for syklister på strekningene rv. 83/M. Jørgensens veg-rv. 83/6.div gt. og rv.

83/Samagata-rv. 83/St. Olavs gate.

27

Brukbarhet / attraktivitet

Ved små trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge kjøretøy kan sykkeltrafikk og
motorkjøretøy benytte samme kjørefelt.

Blandet trafikk er den vanligste løsningen i gater. På hovednettet kan det være aktuelt å
skilte med visningsskilt for sykkel for å synliggjore syklistenes plass i gatetverrsnittet. I slike
gater vil fjerning av kantparkering bidra til a bedre fremkommelighet og sikkerhet for
syklende. (Sykkelhåndboka, pkt. 3.2)

Langs rv. 83 vil ÅDT gjennom sentrum i 2040 variere mellom om lag 7000 – 11000 kjøretøy.

N100 stiller krav til separat system for syklende ved ÅDT>4000 kjøretøy. Trafikkmengden er
dermed av en slik størrelse at blandet trafikk langs riksveg 83 frarådes.

Dersom hovedtrasé for sykkel blir lagt i kommunale gater må traseen som et minimum

skiltes. Av hensyn til syklisters sikkerhet bør gateparkering saneres. Aktuell trasé for sykkel
langs kommunale gater har en del høydeforskjeller og innebærer kryssing av flere gater.

Dette gjør aktuelle kommunale gater til en brukbar, men mindre attraktiv trasé for syklister.

Dersom gateparkering blir sanert vil dette kunne gi rom for separat sykkelfelt langs

kjørebanen.

Sammensetningen av sykkeltrafikk antas i all hovedsak å være arbeidsreisende i ukedagene.
Få skolebarn har deler av rv. 83 som naturlig skoleveg. Unntaket er strekning E fra rv. 83/

St. Olavs gate – rv. 83/Samagata. I helgene er det potensiale for flere syklende barn i
sentrum.

Trolig vil en del mindre trenede syklister velge å sykle på fortau. Dette gjelder både barn, og

voksne syklister som kan oppleve det utrygt å dele kjørebane med ordinær kjøretrafikk.
Dette kan gi konflikter mellom gående og syklende.
Kollektivknutepunkt Sjøgata

Fjordgata/Sjøgata planlegges med gateterminal for kollektivtrafikk. Sykling i blandet trafikk i

disse gatene fordrer ekstra oppmerksomhet da buss har forkjørsrett i forhold til annen

trafikk ved fartsgrense 60km/t eller lavere. Syklister vil kunne komme i bussens blindsone

ved utkjøring fra holdeplass. Med relativt høy trafikkmengde i Sjøgata, kombinert med
kollektivtrafikk, anbefales det ikke å planlegge for blandet trafikk i disse gatene.
Varelevering/parkering

Gateparkering i Sjøgata må fjernes for å gi plass til gateterminal for buss. Det er ikke
nødvendig å foreta endringer i forhold til dagens parkeringssituasjon i Storgata. Når

kommunen har etablert parkeringshus i sentrum, bør gateparkering vurderes fjernet som et

tiltak for å bedre syklisters trafikksikkerhet. Dette gjelder både om hovedtrasé for sykkel blir

lagt langs rv. 83 eller i kommunale sentrumsgater.

Varelevering til virksomheter i Sjøgata må undersøkes nærmere. Foreløpig vurdering er at
tilgangen til sidegater og gårdsrom ser ut til å være god.

28

Reguleringsbehov

Det vil være reguleringsbehov knyttet til strekningen M. Jørgensens veg – 6.divisjonsgate,
samt i Fjordgata/Sjøgata.

Konsekvenser for kjøreveg/fortau
Storgata, strekning A:

Mulig konflikt mellom ulike trafikantgrupper på strekningen mellom Byskillet-

6.Divsjonsgate, dagens fortau brukes som adkomst til bedriftene i området og vil mest
sannsynlig gjøre det etter at sykkelvegen er etablert.
Sjøgata, strekning C:

Det er lagt opp til at dagens rabatt på nordsiden av Sjøgata danner senter i ny veg. Dette gir
i utgangspunktet plass til brede busslommer og god bredde på plattformer tilknyttet
busslommene. Det vil da være tilstrekkelig bredde til etablering av leskur ved alle

busslommer. Busslommene kan etableres med bredde 4,5 m for å lette bagasjehåndtering
på begge sider av bussene. Det må avklares om det er behov for brede busslommer og
leskur ved alle holdeplasser.

Dagens kantsteinslinjer, med unntak av kantstein langs rabatten, må endres. Rabatten må
forlenges vestover mot rundkjøringen.
Strandgata, strekning D:

Nye krav gir endret utforming av bussholdeplasser. Dette kan gi konsekvenser for kjørefelt
og fortau i tilknytning til holdeplassene.
Konsekvenser for grøntstruktur

Små endringer av dagens grøntstruktur.
Konsekvenser for VA

For strekning A (Borggata) og E (Skolegata) tilstrebes å tilpasse kjøreveg til dagens høyder i

størst mulig grad. Dette for å minimere behovet for omlegging av VA. Det vil være behov for

endret slukplassering på vestsiden av kjøreveg. I strekning C (Fjordgata/Sjøgata) vil det være
behov for store endringer av VA-system.
Konsekvenser for elektro

Løsning med blandet trafikk har små konsekvenser med få omlegginger/flytting av
eksisterende elektriske anlegg eller etablering av nye elektriske anlegg.
Investeringskostnad

Investeringskostnad for alternativ med blandet trafikk kombinert med separat system for
syklister på strekningene rv. 83/M. Jørgensens veg-rv. 83/6. divisjonsgate og

rv. 83/Samagata-rv. 83/St. Olavs gate er estimert til å ligge rundt 55 mill. Usikkerhet er

beregnet til +/- 20 %

Kostnadene inkluderer tiltak for syklende og kollektivreisende, og er inklusiv
distriktsruteterminal.
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6.3 Sykkelfelt

Sykkelfelt er sykling på eget areal for syklister, på samme nivå som kjørebanen. Syklister
følger vanlige trafikkregler for biltrafikken. Sykkelfelt kan være aktuell løsning for
strekningen rv. 83/6. divisjonsgate - rv. 83/Samagata.
Målsettinger i Harstadpakken

Løsningen vil oppfylle målsetting i Harstadpakken om etablering av hovedtrasé for syklende
hvor det er mulig å sykle i hastigheter opp til 25-30 km/t.

Løsningen er i samsvar med løsning beskrevet i KVU.
Kommunedelplan for sentrum

Sykkelfelt er ikke i samsvar med Kommunedelplan for sentrum som beskriver separat system
for syklister i form av sykkelveg med fortau på vestsiden av rv. 83.

Løsningen er i samsvar med Handlingsplan for sykkel som beskriver sykkelfelt som en mulig
løsning for separat sykkelløsning.
Håndbøker evt. fravik

Rv. 83 er definert som hovedtrasé for sykkel gjennom sentrum.

Sykkelfelt er beskrevet som en løsning med følgende bruksområde:

Sykkelhåndboka tabell 3.1. Bruksområde for gate med sykkelfelt.
Sykkelfelt er i samsvar med anbefalinger i sykkelhåndboka.

I forbindelse med kryss kan det males opp oppstillingsbokser for syklister, samt egen
signalregulering for syklende kan etableres. Begge tiltak er i samsvar med N100.
Brukbarhet/attraktivitet

Sykkelfelt er en løsning som anbefales for tett by med kvartalsstruktur og kort avstand

mellom kryss, samt ved fartsgrense opp til 50 km/t. Sykkelfelt anbefales når ÅDT>4000 i

gater med fartsgrense 30 eller 40 km/t.
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Løsningen vil gi en god kobling til tilstøtende gater som heller ikke har særskilt
tilrettelegging for syklende.

Aktuell bredde på sykkelfelt vil være 1,25 m. Ankepunkt mot sykkelfelt er bekymring for om
løsningen gir tilstrekkelig trygghet for mindre trenede syklister. Det er sannsynlig at en del

mindre trenede syklister velger å sykle på fortau. For sykling på fortau gjelder trafikkregler
om at fotgjengere skal hensyntas. Sykling i middels til høy fart vil måtte skje i sykkelfelt.

Det kan stilles spørsmålstegn ved om sykkelfelt vil bli oppfattet som tilstrekkelig attraktivt,
jf. Harstadpakkens effektmål.

Sammensetningen av sykkeltrafikk antas i all hovedsak å være arbeidsreisende i ukedagene.
Få skolebarn har deler av rv. 83 som naturlig skoleveg. Unntaket er strekning E fra kryss

rv. 83/St. Olavs gate – rv. 83/Samagata. I helgene er det potensiale for flere syklende barn i

sentrum både fra nord- og sørsiden.

I Storgata (strekning B) vil sykkelfeltet måtte opphøre flere steder langs østsiden av gata for
å gi plass til kantstopp for buss ved Sigurdsgate, samt varelevering for virksomheter langs
Storgata. Ulempen for syklistene er et oppstykket sykkelfelt på strekningen.

I Fjordgata/Sjøgata (strekning C) vil den mest arealeffektive løsningen være å legge

sykkelfeltet til venstre for busslommer. Syklister i bevegelse vil kunne havne i blindsonen for
busser på veg ut fra bussholdeplassen. Løsningen fordrer oppmerksomme
sjåfører/syklende.

Sjøgata med sykkelfelt lagt til venstre for kollektivholdeplasser.
I Strandgata (strekning D) er gateromsbredden begrenset. Av plasshensyn vil sykkelfelt

(delvis) måtte opphøre i forbindelse med holdeplasser for buss i retning Sama (Lorry og

Harstad skole). Løsningen må være kantstopp for buss i den ene retningen dersom separat
sykkelløsning skal kunne etableres.

Strandgata har flere punkt/områder hvor gateromsbredden ikke er bred nok til å gi plass for

sykkelfelt og fortau i full bredde. Her vil det måtte være flere korte strekninger med «blandet
trafikk», i praksis formet som et fortau.

Alternativt må en akseptere at fortausbredden i enkelte punkt blir sterkt redusert. Ved
Scandic 1,2 m, ved Nordlændingen 0,9 m, ved Strandgata 32 til 2 m.
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Et annet alternativ for strekning D kan være blandet trafikk i retning sentrum, kombinert
med sykkelfelt i retning Sama.

For strekning E kan full bredde på sykkelfelt og fortau etableres.

Kartutsnitt som viser steder med liten gateromsbredde i Strandgata.

Kollektivknutepunkt Sjøgata

Sykling i Fjordgata/Sjøgata som planlegges for gateterminal for kollektivtrafikk fordrer

ekstra oppmerksomhet da buss har forkjørsrett i forhold til annen trafikk ved fartsgrense 60

km/t og lavere. Syklister langs kjørebanen vil kunne havne i blindsonen for kollektivtrafikk
på veg ut av busslomme. Løsningen er beskrevet i sykkelhåndboka, og er således
forhåndsgodkjent av SVV.
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Sykkelfelt lagt til høyre for busslommer gir trygg trasé for syklende, men øker totalbredden
til trafikkformål.

Varelevering/parkering

Gateparkering i Storgata, Skolegata og Sjøgata må fjernes for å gi plass til sykkelfelt og

kollektivterminal i Fjordgata/Sjøgata.

Det er ikke tillatt å parkere i sykkelfelt. På strekninger med sykkelfelt hvor det er behov for
varelevering, er varelevering fra sidegater eller bakgater å foretrekke. I Storgata kan

løsningen være å avslutte sykkelfelt og sette av minimum 15m til felles gateareal som

reserveres for varelevering. Dette vil kunne være aktuelt i flere kvartaler i Storgata. Ulempen
for syklister er et oppstykket sykkelfelt.
Reguleringsbehov

Det vil være reguleringsbehov knyttet til:
•
•

Strekningen M. Jørgensens veg – rv. 83/6.divisjonsgate.
Strekning rv. 83/Hvedingsgate. - rundkjøring i Sjøgata.

Konsekvenser for kjøreveg/fortau
Storgata, strekning A

Mulig konflikt mellom ulike trafikantgrupper på strekningen mellom

Byskillet - 6. Divisjonsgate, dagens fortau brukes som adkomst til bedriftene i området og

vil mest sannsynlig gjøre det etter at sykkelvegen er etablert.
Storgata, strekning B

For å kunne etablere sykkelfelt langs strekning B må dagens kantstein flyttes på store deler
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av strekningen, men minste bredde på fortau langs vestsiden av strekning B vil ikke være

under 2,6 m, noe som tilsvarer dagens situasjon på vestsiden av rv. 83 mellom Eriksgt og

Generalhagen. På østsiden av rv. 83 vil man med unntak av et punkt (utenfor gamle Gründer)
ha en minimumsbredde på fortau på 2,75 m.

Utenfor Gründer vil fortauet ha en minimumsbredde på 1,45 m ved inngangen/trappen.

Dagens bredde er 2,70 m. Optimalisering av fortausbredde kan gjennomføres.
Sjøgata, strekning C:

Det er lagt opp til at dagens rabatt på nordsiden av Sjøgata danner senter i ny veg. Dette kan
gi plass til brede busslommer og tilstrekkelig bredde på plattformer til oppsetting av leskur.
Busslommene kan etableres med bredde 4,5 m for å lette bagasjehåndtering på begge sider
av bussene.

Dagens kantsteinslinjer, med unntak av kantstein langs rabatten, må endres. Dagens rabatt

må forlenges vestover mot rundkjøringen. Forlengelse av rabatten medfører at utkjøring fra
avkjørsler på strekningen kun kan skje mot Larsneset. De første 20 m av dagens rabatt
nærmest Larsneset må fjernes.

Sykkelfelt kan legges bak busslommene, med plattform mellom sykkelfelt og busslomme.
Leskur kan plasseres på fortau bak sykkelfelt eller på plattform dersom den bygges med
tilstrekkelig bredde.

Dagens nivå på rabatt, kjørefelt og fortau beholdes i størst mulig grad ved at tverrfall på
kjørefelt, sykkelfelt og fortau tilpasses. Det antas at det bør være fall mot kantstein i
busslommer av hensyn til drenering.
Rundkjøring:

Rundkjøringen i krysset Sjøgata/Strandgata kan sannsynligvis beholdes som i dag, men noe
justering av kantsteinslinjer langs fortau rundt rundkjøringen må påregnes for tilpasning til
sykkelfeltene.

Strandgata, strekning D:

Senterlinje i vegen og kantsteinslinjer må justeres/flyttes for å optimalisere plassering og
bredde på de ulike trafikkarealer. Det er lagt opp til følgende standard bredder:
•

kjørefeltbredde 3,0 m + breddeutvidelse i kurver (som dagens veg) og skuldre
0,25m, sykkelveg 2,5 m + skulder 0,25 m

•
•

fortau 1,5 m + skulder 0,25 m på vestsiden

fortau 2,5 m + skulder 0,25 m på østsiden

Bredden på fortauene vil variere noe. Se også tabell (vedlegg) med angivelse av bredder ved

smale partier.

Holdeplasser ved Lorry bør utgå pga. lite tilgjengelig plass og pga. nærhet til

kollektivterminalen i Sjøgata/Fjordgata.
Skolegata, strekning E:

Bredder på trafikkarealer er som i Strandgata.

Holdeplass ved Harstad skole etableres med busslomme for retning mot sentrum og

kantstopp for retning fra sentrum/mot Sama. Sykkelfelt forbi busslommen kan løses på to
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måter. Feltet kan legges utenfor busslommen eller det kan føres inn bak busslomme og
perrong. Førstnevnte løsning gir mulighet for tilstrekkelige bredder på fortau/plattform

mellom busslomme og skolen. Sistnevnte løsning medfører at plattform mellom busslomme
og sykkelfelt, og fortau innenfor sykkelfelt oppnår bredde på ca. 2,0 og ca. 2,25 m.

Kantparkering langs Skolegata 11 A-C må fjernes for å gi plass til fortau og sykkelfelt.

Vegens senterlinje og kantsteinslinjer må tilpasses til den nye løsningen på Sama, øverst i
Skolegata. Utkjøring fra nyetablert busslomme i retning sentrum må forlenges.

Kjørefeltbreddene utvides til 3,25 m og tilpasses mot de etablerte breddene øverst i
Skolegata

Konsekvenser for grøntstruktur

Ved realisering av separate løsninger for sykkel langs rv. 83 gjennom sentrum vil det ha

alvorlige konsekvenser for de etablerte grøntanleggene og gatetrærne langs denne.

Trær og buskfelt langs rv. 83 i sentrum vil bli helt eller delvis sanert. Dette representerer
beplantning som har fått bra størrelse, representerer en betydelig verdi, og som vil være
vanskelig å erstatte med tilsvarende. For detaljert beskrivelse vises det til vedlegg 1.
Konsekvenser for VA

Det tilstrebes å tilpasse kjøreveg til dagens høyder i størst mulig grad. Dette for å minimere
behovet for omlegging av VA. For strekning A vil det være behov for endret slukplassering

på vestsiden av kjøreveg. For strekning B, D og E er det aktuelt å beholde eksisterende sluk,
samt supplere med toppring på kum og ekstra hjelpesluker. I strekning C
(Fjordgata/Sjøgata) vil det være behov for store endringer av VA-system.
Konsekvenser for elektro

Løsning med sykkelfelt vil medføre en kostnadsøkning for

endring/flytting/omlegging/fjerning av eksisterende elektriske anlegg som varmekabel,
veglys og trafikksignalanlegg samt rør og kummer i grunn. Det vil også påløpe

investeringskostnader i nye elektriske anlegg som veglys og trafikksignalanlegg.
Investeringskostnad

Investeringskostnad for sykkelfelt på strekningen rv. 83/6. divisjonsgate – rv. 83/Samagata,

kombinert med sykkelveg med fortau på strekningen rv. 83/M. Jørgensens veg-rv. 83/6.

divisjonsgate er estimert til å ligge rundt 100 mill. Usikkerhet er beregnet til +/- 20 %
Kostnadene inkluderer tiltak for syklende og kollektivreisende, og er inklusiv
distriktsruteterminal.
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6.4 Sykkelveg m/fortau

Sykkelveg med fortau er sykling på eget areal for syklister, fysisk skilt fra kjørebanen, samt
skilt med ikke avvisende kantstein med minimum 2 cm høydeforskjell mot fortau.
Målsettinger i Harstadpakken

Løsningen vil kunne oppfylle målsetting i Harstadpakken om etablering av hovedtrasé for

syklende. Løsningen er ikke i samsvar med løsning beskrevet i KVU som beskriver sykkelfelt
gjennom sentrum.

Kommunedelplan for sentrum

Sykkelveg med fortau på vestsiden av rv. 83 er i samsvar med Kommunedelplan for sentrum.
Kommunens Handlingsplan for sykkel beskriver sykkelveg med fortau som en mulig løsning
for separat sykkelløsning.
Håndbøker evt. fravik

Sykkelveg m/fortau er en variant av g/s-veg med separat system for syklende.

Sykkelveg m/fortau er en uvanlig løsning for sykling i sentrumsstrøk. Løsningen anbefales i

innfart til sentrum og områder med høy fart og stor trafikk. Løsningen følger vegens logikk,
og er i N100 beskrevet under kapittel om veg, mens sykkelfelt og blandet trafikk sorterer
under kapittel om gater.

Løsningen er innenfor krav beskrevet i håndbok N100.
Brukbarhet / attraktivitet

Løsningen vil kunne gi god opplevd trygghet for både voksne og barn, siden løsningen er
skilt fra kjøregate med kantstein. For å øke syklisters fremkommelighet kan det innføres
trafikkregulerende tiltak i tilstøtende gater som prioriterer sykkeltrafikk.

Sammensetningen av sykkeltrafikk antas i all hovedsak å være arbeidsreisende i ukedagene.
Få skolebarn har deler av rv. 83 som naturlig skoleveg. Unntaket er strekning E fra kryss rv.

83/St. Olavs gate – rv. 83/Samagata. Skolebarn vil trolig finne det attraktivt å sykle langs rv.

83 mellom Sama og Harstad skole. En videreføring av sykkelveg m/fortau på strekningen
Sama-Harstad skole vil oppleves som en forlengelse av sykkelveg med fortau ved Sama

kryssområde.

I helgene er det potensiale for flere syklende barn i sentrum.
Separat system for syklister fjerner konflikter mellom gående og syklende langs rv. 83.

Syklistene må være ekstra oppmerksomme på fotgjengere som skal krysse gaten, da disse

vil krysse sykkelveg en rekke steder langs traseen. I Storgata (strekning B) vil kundetrafikk til

Esso måtte krysse sykkelveg.

Sykkeltrasé er skilt fra kjøreveg og kollektivholdeplasser i Sjøgata (strekning C), noe som vil
kunne gi en trygg sykkelveg for syklister.
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I Strandgata (strekning D) er gateromsbredden begrenset.

Ved kollektivholdeplasser vil bussreisende i retning sentrum måtte krysse sykkelveg med

fortau. Dette anses som svært uheldig for syklistenes trafikksikkerhet. Av plasshensyn må
det etableres kantstopp for buss i retning Sama.

I Strandgata er flere konfliktpunkt grunnet smal gateromsbredde registrert. Langs Strandgt

og deler av Skolegata vil systemet, grunnet mangel på tilstrekkelig gatebredde, bli avbrutt av

flere områder med blandet trafikk mellom syklende og gående, i praksis et fortau. Dersom

sykkelvegbredden skal opprettholdes må det alternativt aksepteres at fortausbredden
enkelte steder blir sterkt redusert:

Ved Scandic 1,1 m, ved Nordlændingen 0,7 m, ved Strandgata 32 til 2 m.

Generelt er det lagt opp til minimum fortausbredde på 2,75 m inkludert «skulder» på
østsiden og 1,75 m inkl. «skulder» på vestsiden.

Av driftshensyn bør bredden være min 3,0 m på østsiden. Dette oppnås på store deler av
strekningen.

Kartutsnitt som viser steder med liten gateromsbredde i Strandgata.
En annen mulighet for å opprettholde korrekte bredder på sykkelveg og fortau er å innsnevre
kjørebanebredden. Dette tiltaket må vurderes nøye opp mot fremtidig trafikkmengde i
Strandgata.
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Kollektivknutepunkt i Sjøgata

Med etablering av holdeplass for 9 busser i Fjordgata/Sjøgata vil sykkeltrasé kunne legges i

en egen trasé skilt fra kjørende. Dette vil være en trygg løsning for syklister. Løsningen

medfører at det vil bli et krysningspunkt mellom syklende og gående.

Sykkelveg med fortau foreslås lagt bak bussperrong.
Varelevering/parkering

Gateparkering i Storgata, Sjøgata og deler av Skolegata må fjernes for å gi plass til separat

system for syklende og gateterminal for buss.

Det er av vesentlig betydning for valg av denne løsningen at varelevering kan skje fra
sidegater og gårdsrom. Bedrifter som må ha sin varelevering fra gata vil måtte stå i

kjørefeltet. Om det er akseptabelt med varelevering i gata til visse tidspunkt på døgnet må

vurderes nærmere.

Varelevering til bedrifter på vestsiden av rv. 83 må skje ved at vareleveranse krysser
sykkelveg.

Både varelevering og avfallshåndtering/renovasjon må kartlegges og vurderes før valg av
type separat sykkelløsning kan foretas.
Reguleringsbehov

Det vil være reguleringsbehov knyttet til:
•
•

Strekningen M. Jørgensens veg – rv. 83/6.divisjonsgate.
Strekning Rv. 83/Hvedings. - rundkjøring i Sjøgata.
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Konsekvenser for kjøreveg/fortau
Storgata, strekning A:

Mulig konflikt mellom ulike trafikantgrupper på strekningen mellom Byskillet-

6.Divsjonsgate, dagens fortau brukes som adkomst til bedriftene i området og vil mest
sannsynlig gjøre det etter at sykkelvegen er etablert.
Storgata, strekning B:

Gjennomgående sykkelveg med fortau fra 6. Divisjonsgate til Sjøgata på vestsiden av rv. 83.

På østsiden vil man i all hovedsak opprettholde eller øke dagens fortausbredde (min 3,75 m

inkl. skulder), men ta bort utposinger ved dagens gangfelt.

Fortau utenfor gamle Gründer berøres ikke og vil ha 2,7 m bredde som i dag.
Sjøgata, strekning C:

Det er lagt opp til at dagens rabatt på nordsiden av Sjøgata danner senter i ny veg. Dette kan
gi plass til brede busslommer og tilstrekkelig bredde på plattformer til oppsetting av leskur.
Busslommene kan etableres med bredde 4,5 m for å lette bagasjehåndtering på begge sider
av bussene.

Dagens kantsteinslinjer, med unntak av kantstein langs rabatten, må endres. Dagens rabatt

må forlenges vestover mot rundkjøringen. Forlengelse av rabatten medfører at utkjøring fra
avkjørsler på strekningen kun kan skje mot Larsneset. De første 20 m av dagens rabatt
nærmest Larsneset må fjernes.

Sykkelveg legges på sørsiden av Sjøgata. Sykkelvegen kan legges bak busslommene, med
plattform mellom sykkelfelt og busslommer.

Leskur kan plasseres på fortau bak sykkelfelt eller på plattform dersom den bygges med
tilstrekkelig bredde.

Dagens nivå på rabatt, kjørefelt og fortau beholdes i størst mulig grad ved at tverrfall på
kjørefelt, sykkelfelt og fortau tilpasses. Det antas at det bør være fall mot kantstein i
busslommer av hensyn til drenering.
Rundkjøring:

Rundkjøringen i krysset Sjøgata/Strandgata må flyttes ca. 1,5 m i nordøstlig retning, dvs.

mot Havnepaviljongen, for å gi plass til sykkelvegen. Dersom fortauet skal beholdes forbi
Havnepaviljongen må terrassen reduseres noe i størrelse.

Alternativt kan rundkjøring reduseres noe i størrelse. Det vil sannsynligvis være akseptabelt
med tanke på at trafikken reduseres og andelen tungbiltrafikk vil gå ned etter at
Harstadåstunnelen settes i drift.
Strandgata, strekning D:

Senterlinje i vegen og kantsteinslinjer må justeres/flyttes for å optimalisere plassering og
bredde på de ulike trafikkarealer. Det er lagt opp til følgende standard bredder:
•

kjørefeltbredde 3,0 m + breddeutvidelse i kurver (som dagens veg) og skuldre
0,25m, sykkelveg 2,5 m + skulder 0,25 m

•
•

fortau 1,5 m + skulder 0,25 m på vestsiden

fortau 2,5 m + skulder 0,25 m på østsiden
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Se også tabell (vedlegg) med angivelse av bredder ved smale partier.

Holdeplasser ved Lorry bør utgå pga. lite tilgjengelig plass og pga. nærhet til

kollektivterminalen i Sjøgata/Fjordgata.
Skolegata, strekning E:

Bredder på trafikkarealer er som i Strandgata.

Holdeplass ved Harstad skole etableres med busslomme for retning mot sentrum og

kantstopp for retning fra sentrum/mot Sama. Sykkelveg forbi busslommen kan løses på to

måter. Sykkelvegen kan legges utenfor busslommen eller det kan føres inn bak busslomme
og perrong. Førstnevnte løsning gir mulighet for tilstrekkelige bredder på fortau/plattform

mellom busslomme og skolen. Sistnevnte løsning medfører at plattform mellom busslomme
og sykkelveg, og fortau innenfor sykkelfelt, får bredder på hhv. 2,0 m og ca. 2,25 m.

Kantparkering langs Skolegata 11 A-C må fjernes for å gi plass til sykkelveg med fortau. Det
kan vurderes å etablere parkering på eiendommen nedenfor (61/155).

Vegens senterlinje og kantsteinslinjer må tilpasses til den nye løsningen på Sama, øverst i
Skolegata. Utkjøring fra nyetablert busslomme i retning sentrum må forlenges.
Konsekvenser for grøntstruktur

Ved realisering av separate løsninger for sykkel langs rv. 83 gjennom sentrum vil det ha

alvorlige konsekvenser for de etablerte grøntanleggene og gatetrærne langs denne.

Trær og buskfelt langs rv. 83 i sentrum vil bli helt eller delvis sanert. Dette representerer
beplantning som har fått bra størrelse, representerer en betydelig verdi, og som vil være
vanskelig å erstatte med tilsvarende. For detaljert beskrivelse vises det til vedlegg 1.
Konsekvenser for VA

Det tilstrebes å tilpasse kjøreveg til dagens høyder i størst mulig grad. Dette for å minimere
behovet for omlegging av VA. Det vil være behov for endret slukplassering på vestsiden av
kjøreveg. I strekning C (Fjordgata/Sjøgata) vil det være behov for store endringer av VAsystem.

Konsekvenser for elektro

Løsning med 2-veis sykkelfelt med fortau vil være den desidert mest kostnadskrevende ift.
endring/flytting/omlegging/fjerning av eksisterende elektriske anlegg som varmekabel,
veglys og trafikksignalanlegg samt rør og kummer i grunn. Det vil også påløpe

investeringskostnader i nye elektriske anlegg som veglys fra lyskryss Storgata 5 til

rundkjøringen ved Grand hotell og trafikksignalanlegg fra Esso bensinstasjon til Harstad

skole. Det må også påregnes betydelige investeringer i nytt elektrisk anlegg i grunn grunnet
betydelig mer gravearbeider for flytting og etablering av nye skiller mellom trafikk og
gående/syklende.

Investeringskostnad

Investeringskostnad for sykkelveg med fortau på strekningen rv. 83/MJ veg – rv.

83/Samagata, er estimert til å ligge rundt 105 mill. Usikkerhet er beregnet til +/- 20 %.

Kostnadene inkluderer tiltak for syklende og kollektivreisende, og er inklusiv
distriktsruteterminal.
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7 Oppsummering
Vektlegging av vurderingsfaktorer

I valg av løsning for syklende gjennom parsell sentrum er det en rekke forhold som må veies

opp mot hverandre. Samtlige løsninger har sine fordeler og ulemper knyttet til ulike faktorer.
Hvordan styringsgruppen velger å balansere ulike faktorer opp mot hverandre vil være
vesentlig for valg av løsning.

Det er viktig å komme frem til en løsning som vil oppleves trygg for brukerne, som er
sammenhengende og helhetlig, med få systemskifter, og hvor hensynet til flere

brukergrupper i sentrum blir balansert. Utredningen viser at flere sykkelløsninger er mulige.

Prioritering av kostnader til parsell sentrum kontra andre delprosjekter i Harstadpakken er et
vesentlig valg som legger premisser for videre løsning.
Sykkeltrasé gjennom sentrum

Sentrum er i stor grad et sted man sykler til, ikke et sted man sykler gjennom. De fleste

syklister vil dermed bruke deler av sykkeltraseen i sentrum for å nå sine målpunkt.

En sykkeltrasé som i all hovedsak følger rv. 83 er beskrevet både i KVU for Harstadpakken, i
sentrumsplanen og i Hovedsykkelnett for Harstad. Både Sentrumsplanen og

Hovedsykkelvegnett beskriver hovedsykkeltrasé over Rikard Kaarbøs plass. En løsning

administrasjonen i Harstad kommune ikke ønsker. En alternativ sykkeltrasé langs H. Egedes

gt./Hvedings gt./Normanns gt./Erlings gt. og Håkons gt. vil grunnet høydeforskjeller og

flere gatekryssinger trolig bli oppfattet som mindre attraktiv av syklister, men vil kunne bli

en lavtrafikkert, sammenhengende hovedsykkeltrasé.
Systemvalg og sykkelhåndboka

Sykkelveg med fortau er en uvanlig løsning for sentrumsstrøk, og i sykkelhåndboka

beskrevet som en løsning til bruk langs høytrafikkerte innfartsårer. Sykkelfelt er løsningen
som beskrives for separat sykling i tett bystrøk med kvartalsstruktur. Håndboka beskriver
både kombinasjonen kollektiv/sykkel, varelevering/sykkel og gateparkering/sykkel.

En løsning med blandet trafikk langs rv. 83 fordrer fravik fra håndbok N100 grunnet

trafikkmengde >4000 kjøretøy pr. døgn.
Trygg sykkelløsning

Både konsept med blandet trafikk og sykkelfelt vil trolig gjøre at en del mindre trenede

syklister vil velge å sykle på fortauet. Jo mer utrygg sykkelløsningen blir oppfattet, jo flere vil
velge å sykle på fortau, eller velge andre transportmidler.

Sykkelveg med fortau er trolig den løsningen som vil bli oppfattet som tryggest av syklister,
hvor også mindre trenede syklister velger å bruke sykkelvegen. Det vi kunne etableres en

trygg sykkelløsning ved kollektivknutepunktet hvor sykling blir fysisk skilt fra kjørebanen.

Sykkelveg med fortau løsningen har sine utfordringer knyttet til busslommer i Strandgata og
Skolegata.
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Kollektivknutepunkt

Sykkelfelt har sine utfordringer i Fjordgata/Sjøgata med blindsoner ift. kollektivtrafikk.

Løsningen er dog beskrevet i sykkelhåndboka, og i prinsippet forhåndsgodkjent av SVV.

Regionens ressurspersoner på sykkel har kommentert at sykkel ikke bør blandes inn i et
stort kollektivknutepunkt med relativt høy trafikkmengde. Dette forholdet taler mot alle
løsningskonsept for sykkel i eller langs kjørebanen i Fjordgata/Sjøgata.

Denne utredningen viser at sykkel kan skilles fysisk fra kollektivtrafikk i Sjøgata/Fjordgata
både med sykkelfelt lagt til høyre for kollektivholdeplasser, og ved sykkelveg m/fortau
adskilt fra kjøreveg.
Gateparkering

Gateparkering langs hovedsykkeltrasé bør utgå når erstatningsparkering er etablert, for alle

tre løsningskonsept. Dersom et separat system for syklende blir valgt gjennom sentrum vil
fjerning av gateparkering være en arealmessig nødvendighet. Ved hovedtrasé for sykkel i

blandet trafikk langs rv. 83 bør gateparkering fjernes for å øke syklistenes trafikksikkerhet.
Strandgata

Strandgata står med sin svært begrensede gateromsbredde i en særstilling. Sykkelhåndboka
åpner for at i gater der det ikke er plass korrekte bredder for fortau, sykkel og kjøreveg kan
trafikk blandes selv om trafikkmengden er høyere enn ÅDT=4000 kjøretøy.

I Strandgata kan blandet trafikk i retning sentrum, kombinert med sykkelfelt i retning Sama

være en løsning som håndterer begrenset gateromsbredde. Alternativt kan en ved valg av

separat sykkelløsning for strekningen akseptere enkelte punkt med blandet trafikk mellom
gående og syklende.
Varelevering

Dersom konsept med blandet trafikk blir valgt vil vareleveringen bli som den er i dag. Ved
valg av sykkelfeltløsning vil varelevering skje ved at areal for sykling og varelevering blir

kombinert. Sykkelfelt opphører og areal for varelevering merkes. Dersom sykkelveg med

fortau blir valgt vil varelevering skje ved at varebil står i kjørefeltet. Både varelevering og

avfallshåndtering/renovasjon må kartlegges og vurderes før valg av type separat
sykkelløsning kan foretas.
Grøntstruktur

For å opprettholde et grønt preg i sentrum bør det ved valg av separat løsning for syklende
utvikles plan for reetablering av grøntstruktur i sentrum.
Kollektiv

Separat sykkelløsning fordrer at tre holdeplasser formes som kantstopp. Det pågår

trafikktelling av myke og harde trafikanter i sentrale kryssingspunkt. Sammen med data fra
automatiske tellepunkt vil dette gi grunnlag for å vurdere om kantstopp er en akseptabel
løsning.
Gående

Separat løsning for syklende vil stedvis medføre innsnevringer i areal som i dag er tilrettelagt
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for gående. Ved valg av sykkelløsning må de ulike brukergruppene i sentrum veies opp mot
hverandre.
Vinterdrift

Samtlige sykkelløsninger er avhengig av god vinterdrift for å være brukbare. Fokus på god

vinterdrift hvor snø er ryddet tidlig om morgenen, og etter normalarbeidstid er vesentlig for
at sykkel skal være et attraktivt transportalternativ gjennom vinterhalvåret. Begrenset
lagringsplass gjør at snø vil måtte kjøres bort.

Langs sykkelveg med fortau vil snø bli langt i ranker mellom kjørefelt og sykkelveg med

fortau. I praksis innebærer dette en innsnevring av sykkelveg med fortau i perioder. Dette

vurderes som akseptabelt siden erfaring viser at antallet syklister reduseres i vinterhalvåret.

Sykkelfeltløsningen er mer sårbar for snø. Grunnet total bredde må kjørefelt og sykkelfelt bli
snøryddet i to omganger. I praksis innebærer dette at snø fra kjørefelt i perioder vil ligge i
sykkelfeltet, inntil brøytebilen får kjørt en tur til og fjernet snøen.
Veien videre

For areal det er nødvendig å regulere vil medvirkningsprosesser beskrevet i plan- og

bygningsloven bli nyttet. For areal der sentrumsplanen åpner for omdisponering av gaterom
til trafikkformål uten forutgående regulering, vil det være behov for å utvikle en prosess for
medvirkning av interessenter som blir direkte, og indirekte, berørt av løsningskonseptet.
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8 Anbefaling
Faggruppas anbefaling
Sykkelløsning:

Ideelt sett, fra syklistens ståsted, vil en optimal løsning være sykling separert fra

kjøretrafikk. Løsningen som gir best opplevd trygghet for syklisten er en separat løsning for
sykling fysisk atskilt fra kjøretrafikk, beskrevet i alternativ 3: sykkelveg med fortau. Dette er

samtidig den separate løsningen for sykkel som vil fungere best ift. vinterdrift, hvor

snøranker lagt mellom kjørebane og sykkeltrafikk periodevis vil gi begrenset vegbredde for

syklende. Sykkelveg med fortau vil kunne appellere både til barn og mindre trenede voksne

syklister, og slik være et virkemiddel for å få flere personer til å velge sykkel som

transportmiddel.

Før løsningen kan realiseres, må det sikres at næringsdrivende får en fornuftig løsning for
varelevering. Dette må utredes nærmere. Løsningen fordrer også at trafikkmengdene i
sentrum, etter åpning av tunnelen, er av en slik størrelse at kantstopp for buss er

akseptabelt. Fortausbredder må gjennomgås, slik at sykkelløsningen som blir valgt
balanserer behovene til både gående og syklende.

Av økonomiske årsaker har faggruppen utredet en «godt nok» løsning, beskrevet i alternativ

1: blandet trafikk, hvor sykkeltraseen delvis følger kommunale gater. Ved å spre trafikken på
flere gater muliggjøres etablering av sykkeltrasé uten store investeringer i de mest sentrale
bygatene. Løsningen vil grunnet høydeforskjeller og gatekryssinger sannsynligvis bli

oppfattet mindre attraktiv enn en separat sykkelløsning gjennom hele sentrum, men vil være
fullt ut brukbar. Mindre trenede syklister og barn vil trolig velge å sykle på fortau. Løsningen
kan realiseres i flere steg, hvor en først skilter trasé langs kommunale gater, og senere

fjerner gateparkering og omdisponerer gaterommet til en separat løsning for syklende.

I alternativ 1 kombineres blandet trafikk i de mest sentrale bygatene med sykkelveg med

fortau på strekningen M.J veg – 6 div. gt og Harstad skole – Samagata. Kombinasjonen sikrer
at løsningen er i samsvar med vegvesenets håndbøker.

Dersom den økonomiske rammebetingelser muliggjør videre investeringer i sykkelløsninger,
ut over alternativ 1, anbefales det å prioritere tiltak i Strandgata, hvor håndboka grunnet

manglende gateromsbredde tillater blandet trafikk.

En annen fordel med alternativ 1 er at eksisterende grøntstruktur i sentrale bygater kan
opprettholdes.
Sykkeltrasé

Sentrumsplanen og Hovednett for sykkel beskriver en sykkeltrasé i Storgt og Strandgata over
Rikard Kaarbøs plass. Dette er en optimal trasé for syklister hvor syklistene kommer seg

frem på en kort, effektiv trasé med så små høydeforskjeller som mulig. Denne traséen vil

være optimal for syklister, men har en hake med sykling i gågater. Sykling i gågater bør skje
på de gåendes premisser.

Utredningen viser at en trasé som følger rv. 83 vil kunne fungere, og føre syklisten innom en

rekke målpunkter i sentrum. Ulempen er at traseen med separat sykkelløsning langs rv. 83

kan oppleves som en omveg for syklende som skal gjennom sentrum.
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En annen ulempe er kostnader. Grunnet trafikkmengder fordrer en sykkeltrasé langs rv. 83
en separat løsning for syklister. Dette er kostbart å realisere.

Prosjektgruppas anbefaling

Prosjektgruppa for Harstadpakken har behandlet rapportutkast for «Utredning av sykkel- og
kollektivløsninger» i Harstad sentrum og konkludert med følgende:

Prosjektgruppa anbefaler at alternativ 1, blandet trafikk, legges til grunn for videre
planlegging av sykkelløsninger i sentrum. I sentrale bygater nyttes kommunale,

lavtrafikkerte gater som trasé for syklende. Dette er en løsning som ivaretar trafikksikkerhet
og fremkommelighet for syklister, samtidig som den balanserer økonomiske hensyn og
brukbarhet for flere brukergrupper. Brukbarhet omhandler hensynet til fotgjengere,

fremkommelighet for øvrige trafikantgrupper, samt næringslivets behov for varelevering og
kundeparkering.

Prosjektgruppa mener det kan være en bedre løsning å stoppe sykkeltrasé ved krysset

H. Egedes gate/Hvedingsgate, samt ved Strandgata/Sjøgata, og tillate sykling over Rikard

Kaarbøs på de gåendes premisser.

Prosjektgruppas anbefaling av konsept «blandet trafikk». Sykling på de gåendes premisser tillates i
gågater.
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9 Konklusjon

Utredning av sykkel- og kollektivløsninger i sentrum ble behandlet av prosjektets

styringsgruppe, sak 22/18, 26.06.18.

Styringsgruppen fattet følgende vedtak:

Styringsgruppa for Harstadpakken har behandlet rapportutkast for «Utredning av sykkelog kollektivløsninger» i Harstad sentrum og konkluderte med følgende: Prosjektgruppa
anbefaler at alternativ 1, blandet trafikk, legges til grunn for videre planlegging av
sykkelløsninger i sentrum. I sentrale bygater nyttes kommunale, lavtrafikkerte gater som
trasé for syklende. Dette er en løsning som ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet
for syklister, samtidig som den balanserer økonomiske hensyn og brukbarhet for flere
brukergrupper. Brukbarhet omhandler hensynet til fotgjengere, fremkommelighet for
øvrige trafikantgrupper, samt næringslivets behov for varelevering og kundeparkering.
Styringsgruppa mener det kan være en bedre løsning å stoppe sykkeltrasé ved krysset H.
Egedes gate/Hvedingsgate, samt ved Strandgata/Sjøgata, og tillate sykling over Rikard
Kaarbøs på de gåendes premisser. Det forutsettes tydelig skilting over Rikard Kaarbøs
plass.
Harstad kommune får ansvar for å utrede løsninger for sykkelparkering i sentrum, og det
fremlegges egen sak om dette for styringsgruppa.
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Vedlegg 1
Konsekvenser for grøntstruktur

Ved realisering av løsninger for sykkel langs rv. 83 gjennom sentrum vil det ha alvorlige

konsekvenser for de etablerte grøntanleggene og gatetrærne langs denne.
Følgende grupper av trær og buskfelt blir helt eller delvis berørt:

I Storgata: Store lønnetrær i Fredriksenhagen/Generalhagen. Trærne kan bli berørt ved
graving i fortausonen. Disse har svært stor verdi og vil være vanskelig å erstatte.

Området Storgata-Torvet/foran F2: Hybridasal og søyleosper, buskfelt med diverse

prydbusker. Her vil alt måtte fjernes. Trærne har etter hvert fått bra størrelse og
representerer en betydelig verdi sammen med buskfeltene.

Søyleospene på motsatt side (mot Bertheussenteret og De fire Roser) kan beholdes.
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Ved bussterminalen Fjordgata-Sjøgata: Rabatt med fire store hybridasal, buskfelt med

prydbusker og bed for sommerplanter må fjernes. Trærne har også her etter hvert fått bra
størrelse og representerer en betydelig verdi sammen med buskfeltet.

På sjøsida av Sjøgata: Trerekke må fjernes dersom en ikke endrer på hvor kjørefeltene

legges. Her må 16 kuleasaler fjernes. På landsida av gata (mot Nobelbygget) må 4 søyleosper
samt bed for sommerplanter fjernes. Trærne har etter hvert fått bra størrelse og

representerer en betydelig verdi.

Her er imidlertid skissert en løsning der trerekken i Sjøgata står mellom kjørefeltene noe
som kan bevare trerekken. Også søyleospene ved Nobelbygget kan bevares med denne
løsningen.
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Området foran Grand Scandic: Buskfelt med store syriner og diverse andre prydbusker på,

mellom Strandgata og Sjøgata må fjernes helt dersom fortau skal legges langs kjørefeltene.

De store syrinene sammen med buskfeltet med mindre prydbusker representerer en stor
verdi.

Dersom man i stedet opprettholder gangsonen langs byggene på vestsida så kan
beplantningen bevares.

Det er ikke gjort en nøyaktig verdivurdering av vegetasjonen, men alle plantingene er mer

enn 20 år gamle og trær og busker har etter hvert fått en størrelse som ikke uten videre kan
la seg erstattes med tilsvarende. Det vil i så måte være en betydelig forringelse av bymiljøet
dersom disse trærne helt eller delvis blir berørt og/eller fjernet.
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Vedlegg 2
Sykkelfelt – konsekvenser for fortausbredder i Strandgata /Skolegata
Eiendom

Adresse etc

Bredde
Fortau vest
B >= 2,75

Merknad

Fortau øst

B >= 2,75

60/248

Sjøgt 5 (?)

2,41

Hushjørne v/rundkjøring

60/273

Strandgt 9

1,17

Trapp/repo – kan ombygges

60/278

Strandgt 14B

61/364

Strandgt 20B

31/366

Strandgt 21

61/367

Strandgt 22

61/376

Strandgt 31

DNB

Hotel Scandic

1,73

Hushjørne

2,04

Trapp

1,66
1,83

Fasade – utstikkende inngangsparti
2,03

1,07

Strandgt 30

fortau kan økes noe. Evt bygge om
inngangsparti

61/378

Strandgt 33B

2,32

61/382

Strandgt 37

1,94

61/377

Strandgt 32C

61/291

Fasade
0,86

Giævergården

Trapp
Trapp – trinn ned i fortauet. Bredde på

2,31
61/375

Trapp

61/3825

Hushjørne
Fasade

2,44

Hjørne inngangsparti

Hål.gt 12

1,76

Trapp

61/147

Skolegt 2A

2,55

Fasade

61/152

Skolegt 6A

2,47

Fasade

61/154

Skolegt 8

2,27

Fasade

61/153

Skolegt 7

61/156

Skolegt 10

61/186

Skolegt 9

2,06

2,45

Fasade
2,72

2,19

Eiendomsgrense

Fasade
Fasade
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Sykkelveg med fortau – konsekvenser for fortausbredder i Strandgata /Skolegata
Eiendom

Adresse etc

Bredde
Fortau vest
B>=1,75

Merknad

Fortau øst
B>=2,75

60/248

Sjøgt 5 (?)

(2,14)

Hushjørne v/rundkjøring

60/273

Strangt 9

1,13

Trapp/repo – kan ombygges

60/278

Strandgt 14B

61/364

Strandgt 20B

31/366

Strandgt 21

61/367

Strandgt 22

61/376

Strandgt 31

DNB

Hotel Scandic

2,12

Hushjørne

2,51

Trapp

1,90
1,63

Fasade – utstikkende inngangsparti
1,95

0,71

Strandgt 30

fortau kan økes noe. Evt bygge om
inngangsparti

61/378

Strandgt 33B

1,69

61/382

Strandgt 37

1,55

61/377

Strandgt 32C

61/291

Fasade
1,0

Giævergården

Trapp
Trapp – trinn ned i fortauet. Bredde på

(1,94)
61/375

Trapp

Hushjørne
Fasade

(2,76)

Hjørne inngangsparti

Hål.gt 12

2,27

Trapp

61/147

Skolegt 2A

2,56

Fasade

61/152

Skolegt 6A

2,47

Fasade

61/154

Skolegt 8

2,29

Fasade

61/153

Skolegt 7

61/156

Skolegt 10

61/186

Skolegt 9

2,35

(2,75)

Fasade
2,47

2,01

Eiendomsgrense

Fasade
Fasade
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