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1 Sammendrag 

Reguleringsplan for rv. 83 tunnel og rundkjøringer Seljestad-Sama ligger nå klar til vedtak. Det er 
kommet inn 26 uttalelser til planen, 6 fra offentlige etater og 20 fra private og andre aktører. 
Nedenfor er hver enkelt uttalelse oppsummert, med Statens vegvesen sine kommentarer.  En del 
merknader har vi tatt hensyn til, andre er det vanskelig å komme i møte. Begrunnelse finnes i våre 
kommentarer. 
 
Det er i stor grad grunneiere og naboer som blir mest berørt som har uttalt seg, mange er bekymret 
for inngrep på egen eiendom som svekker trivsel og forringer eiendommens verdi. Det er også 
bekymringer til støy og støvproblemer, både i anleggsperioden og fra tunnelen når tiltaket står 
ferdig. 
 
Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget, men Troms Fylkeskommune vil bli delaktig i 
byggeplanperioden for å sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til Harstad-kirka og kirkeparken når 
nordre nødutgang skal bygges. 
 
Det er foreslått en mindre justering av reguleringsgrensen og formålsgrensen til hensynssone over 
tunnel der nordre nødutgang tar av fra hovedløpet. Nødutgangen må legges noe lenger sør for å 
oppnå kravet om 500 meter mellom nødutgangene. Grunneiere som blir berørt av denne endringen 
er tilskrevet, men vi har ikke mottatt innvendinger mot forslaget. 
 
Det er ikke behov for nytt offentlig ettersyn. 

2 Høringen 

2.1 Reguleringsplanprosessen  

Reguleringsplanen var til 1. gangs behandling i planutvalget i Harstad kommune den 2. oktober 2013. 
Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.10 – 15.11.13. 
 
I høringsperioden har det vært møter med en rekke grunneiere og næringsdrivende på Sama og 
Seljestad (23-24.10, 06.11 og 20.11) og det har vært et åpent informasjonsmøte på rådhuset den 
23.10. Innspill fra møtene er tatt inn i de vurderingene vi har gjort, og de fleste grunneierne og 
næringsaktørene vi har vært i møte med har også gitt uttalelse til planen. 

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

3.1.1 Reindriftsforvaltningen i Troms, 18.10.13  

Reindriftsagronomen har ingen reindriftsfaglige merknader til reguleringsplanen.  
Uttalelse gis i medhold av områdestyrets fullmakt gitt i sak ST 07/12. 
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3.1.2 Troms Fylkeskommune, kulturetaten, 11.11.13  

 
 

 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas til følge.  
Bestemmelsene i planen suppleres som foreslått. 

 

 

3.1.3 Helsehuset, miljørettet helsevern i  Harstad kommune, 13.11.13 

 Lekeareal som går tapt når barnehagene innløses må søkes erstattet. 

 Luftkvalitet for bebyggelse nært tunnelportalene må utredes. Målinger av No2 
konsentrasjoner gjort i Harstad sentrum viser høye konsentrasjoner (30,9 ug/m3) ved 
Seljestad barnehage. Konsentrasjonen vil stige ytterligere ved tunnelportalene. 

 Savner beskrivelse av tiltak for å redusere støy- og støvulemper i byggefasen, spesielt i 
Seljestad-området hvor tunnelen skal drives fra. 

 Det må tenkes sikkerhet og ulykkesforebygging for alle typer trafikanter også i 
byggeperioden. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
Det var i utgangspunktet meningen å reetablere barnehagen i området, men geologiske forhold 
tilsier at tunnelportalen må komme lenger bak enn det som opprinnelig var planlagt. En del av 
barnehagens lekeområde ligger allerede i dag innenfor regulert trafikkareal. Harstad kommune skal 
finne erstatning for barnehagen som må innløses, selv om det ikke blir innenfor denne 
reguleringsplanen. 
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Det er foretatt beregning av luftkvalitet utenfor tunnelen. Beregningene viser at konsentrasjonen av 
svevestøv og NO2 vil kunne overskride anbefalte grenseverdier i en sone utenfor tunnelmunningene. 
Tiltak for å få ned konsentrasjonen til akseptabelt nivå vil bli vurdert i byggeplan og iverksatt i 
forbindelse med bygging og drift av tunnelen. 
  
Beboerne vil bli holdt orientert om anleggsarbeid og hva som kan forventes av ulemper i 
byggeperioden. I forbindelse med byggeplan skal det gjennomføres risikoanalyse med forslag til tiltak 
for å fremme sikkerhet og forebygge ulykker i byggeperioden. Reguleringsbestemmelsene vil bli 
supplert med at det vil bli iverksatt tiltak for å begrense ulemper i byggeperioden. 
 

 

3.1.4 Troms fylkeskommune, samferdsels - og miljøetaten, 15.11.13 

 
Begrepsavklaring: Det brukes begrep som «gangsti og sykkelbane». Ingen av disse begrepene er 
brukt i håndbøkene fra Statens vegvesen. Vi forstår begrepet «gangsti» brukt som kun fortau og ikke 
som gang- og sykkelvei. Begrepet «sykkelbane» brukt enten som sykkelfelt, sykkelvei, sykkelvei med 
fortau eller gang- og sykkelvei. I Statens vegvesens håndbøker nr 233, «Sykkelhåndboka. Utforming 
av sykkelanlegg» og 017 «Veg- og gateutforming» er disse begrepene definert. 
 
Rundkjøringen ved Sama, basert på tegning O001 datert 04.10.2013: 
For å gjøre undergangen under rundkjøringen på Sama attraktiv, og hindre «lekkasje» over riksvegen, 
er lyssetting, fargevalg, oversiktlig utforming, godt skille mellom gående og syklende, riktig underlag, 
godt renhold, samt effektiv drenering av regnvann og snø viktige faktorer. Naturlig lys er spesielt 
viktig å få inn i undergangen. For å gi nok lys inn i undergangen vil Fylkeskommunen be om at 
rundkjøringen vurderes prioritert med lysåpning i hele sentrum av rundkjøringen. Det kan gjerne 
brukes glass for å hindre snø ned i gå arealet (pkt. 2 i kartet). 
 
To-veis sykkelveg med fortau bør planlegges fra rundkjøringen mot Sama i tråd med planen fra 
Breivika via Kanebogen og til Byskillet. 
 
Fotgjengerovergangene på begge sidene av rundkjøringen er planlagt som opphøyde overganger. 
Dette er et godt trafikksikkerhetstiltak som får ned farten ved overgangene. Det er utmerket å bruke 
smågatestein / brostein som oppbygging av overgangen. Det forteller kjørende at overgangen er 
opphøyd. Disse steinene må IKKE brukes som dekke der fotgjengerne går. Overflaten må være jevn 
og ha vanlige «sebrastriper». Feks opplæres førerhunder for blinde å følge sebrastripene.  
 
Busstoppet er et «knutepunkt» busstopp, hvor det er planlagt omstigningsmulighet. Det er behov for 
sikker kryssing av vegen ved busstoppene. Den ideelle løsning med busstoppene lar seg ikke 
gjennomføre her, derfor bør det lages en ny fotgjengerovergang på sentrumsiden av busstoppene i 
tillegg til den foreslåtte mellom busstoppene og rundkjøringen. 
 
Rundkjøringen ved Seljestad, basert på tegning O002 datert 04.10.2013: 
Planlagte trær mellom riksvegen og sykkelvegen inn og ut av rundkjøringen må ikke hindre sikt 
mellom kjørende og syklende. Det er foreslått at sykkelvegen på lik linje med riksvegen er en 
forkjørsveg. Da må kjørende både fra og til M. Jørgensens veg ha vikeplikt for kryssende syklister.  
Fotgjengerovergangen bør også her være opphøyd slik som på Sama. Det samme gjelder sykkelveien 
over M. Jørgensens veg. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
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Det vil bli ryddet opp i begrepsbruken. 
Sama: Undergangen vil bli utformet på en måte som gjør den lys og oversiktlig slik at den blir 
attraktiv å bruke. Det er planlagt to-veis sykkelfelt med fortau fra rundkjøringen mot Bergseng. 
Merknad om opphøyd gangfelt og materialbruk og fotgjengerfelt på sentrumssiden av buss-stoppene 
tas til etterretning og følges opp i reguleringsplan og byggeplan. På grunn av stigning/bakketopp, er 
det uheldig å etablere fotgjengerovergang øst for buss-stoppene.  
 Seljestad: Det er tatt hensyn til sikt og det er planlagt opphøyd gangfelt.  
 

3.1.5 Fylkesmannen i Troms, 15.11.13 

Ingen merknader til planforslaget. 
 

3.1.6 Harstad Havn KF, 15.11.13 

 Rundkjøringen må dimensjoneres i forhold til dagens og fremtidens lastebiler og vogntog for 
å ivareta havnas brukere. 

 Massehåndtering: Det vises til intensjonsavtalen med Statens vegvesen og forutsetter av 
storparten av massene kjøres til området i sentrum for utfylling i sjø mellom Larsneset og  

 kai 1. 

 Transporten må medføre minst mulig ulemper for havnas brukere og leietakere. 

 Det må legges til rette for omlegging av trafikk også fra kaia på Seljestad gjennom Margrethe 
Jørgensens vei både til/fra byen og sørover langs rv. 83, samtidig som rigg- /logistikk- og 
deponiområde kan driftes på en effektiv og formålstjenlig måte på Seljestad.  

 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
Rundkjøringen er tilstrekkelig dimensjonert. Det er laget faseplan for transport i byggefasen slik at 
trafikken skal avvikles på en god måte for alle brukere/trafikanter.  
 
Deponering av masser: Masser skal transporteres til deponi som er regulert til formålet. Her er det 
avtalt en egen prosess. 

3.2 Merknader fra private aktører 

3.2.1 Hålogaland kraft, 08.10.13 

Hålogaland kraft har et betydelig antall kabler i jorden ved alle innslag og rundkjøringer.  
På Seljestad er det også en nettstasjon svært nær grensen for planen.  
Flytting/endring av el.anlegg som er i drift, vil være forbundet med betydelige kostnader.  
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Må tas hensyn til i byggeplan/byggefasen 

 

SAMA 

3.2.2 Gregus Stornes, Mona Gregusdotter Stornes og Stein Bornø, 06.10.13  

Av kartet ser vi at nødutgangen skal legges fra tunnelen og østover under Åsveien 11 for å munne ut 
sør for Barnely barnehage, og vil med dette påpeke at det mellom Åsveien 11 og 13 er boret en 
energibrønn som er 200 meter dyp.  Vi er svært bekymret for at arbeidet med tunnelen og 
nødutgangen vil ødelegge denne energibrønnen, og at vi dermed mister vår energikilde (oppvarming 
og varmtvann). Dette forholdet er også blitt gjort kjent for vegvesenet ved planstart. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas til følge. 
Energibrønnen ivaretas gjennom planens bestemmelser. Eventuell skade på brønnen, vil bli 
behandlet etter gjeldende regelverk.  

 

 

3.2.3 Johnsen Eiendom AS, 25.10.13 

 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
Av trafikksikkerhetsmessige grunner må det være en mur mellom fortau og internveg. Ved 
justeringer på planen vil den interne adkomstveien få tilstrekkelig bredde. På det smaleste er det i 
tillegg tilpasningsmuligheter ved at muren inne på eiendommen kan flyttes noe. 

 

3.2.4 Vebjørn Kleiving, Jonas Lies gate 5 gnr /bnr 61/168, 29.10.13 

I forbindelse med at det skulle gjøres undersøkelser om det var fornminner i området ble det fjernet 
et stort antall trær på området hvor Åsveien skal omlegges (G3 - G4). Dette førte til støynivået fra 
trafikken på riksvegen blei betydelig økt for vår del. Vi ber derfor om at det grønne området (G4) på 
plankartet blir beplantet med høye og tette trær sånn at vi igjen får en effektiv støydemping mot 
riksvegen. 
 
I planforslaget er det lagt inn fortau langs en del av Jonas Lies gt. Dette er positivt. Vi ber om at det 
legges inn en fartsdemper f.eks. opphøyet gangfelt ved Aktivitetssenteret inn i planen i tråd med 
kommunens trafikksikkerhets plan. 
  

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
Det skal utarbeides landskaps- og vegetasjonsplan for grønt-områdene i forbindelse med byggeplan. 
Her vil trær bli vurdert. Gangfelt over Jonas Lies gate vil bli vurdert i forbindelse med bygging fortau i 
Jonas Lies gate. Det vil bli langt mindre trafikk i gata nå som den stenges for gjennomgangstrafikk. 
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3.2.5 CBRT Artium, 30.10.13  

 

 
 

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas ikke til følge. 
Esso-stasjonen må innløses for å få bygd veg mellom ny rundkjøring og tunnel. Vi har ikke 
funnet plass til ny bensinstasjonstomt med annen lokalisering innenfor planområdet. Dette skyldes 
først og fremst at det måtte reguleres et stort areal til ny rundkjøring på Sama med planfri kryssing 
for myke trafikanter. Statens vegvesen har hatt møte med Esso 17. januar 2013 med senere 
oppfølgende kontakt om grunnervervet. Denne diskusjon har hatt som forutsetning at Esso ikke 
tilbys erstatningstomt. 

 

3.2.6 Ottar Olaussen, gnr/bnr 62/308 i Løvstien 3, 08.11.13 

Jeg ber om at en kan vurdere å flytte snuplassen som er regulert inn på min eiendom 62/308 Løvstien 
3 9403 Harstad. Dette fordi der er koblingsskap for Hålogaland kraft og Telenor der snuplassen er 
tegnet inn. Det er bygget en garasje på eiendommen som ikke er med på reguleringsplanen slik at en 
ikke kan flytte snuplassen ut mot Samagata uten å sperre innkjøringen til garasjen. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas ikke til følge. 
Krysset vil bli stengt jf. gjeldende plan, men snuplassen ligger ikke innenfor denne planens 
reguleringsgrense. En omregulering her må ev. gjennomføres i en egen prosess/revisjon av gjeldende 
reguleringsplan for området.  
 

3.2.7 Nikolai Nilsen, Samagata 8, 11.11.13 

1. Tilsendte kart har eiendomsgrenser som ikke samsvarer med vårt kart/målebrev. Det må 
gjennomføres grenseoppgang. 
2. Vår eiendom er innenfor støysone. Det må derfor gjennomføres støyskjerming, isolering og 
vindusskifte. 
3. Dersom krysset Samagata/Skolegata skal stenges, vil det gi vår eiendom problemer, gamle 
Samagata/ Bj. Erlingsensgate er ikke egnet for gjennomkjøring, krysset Skolegt/ Bj. Erlingsens gate 
mangler oversikt og er i en bratt bakke. Samagata er smal og det er svært mye parkering i gata. Tør 
ikke tenke på hvordan det vil bli trafikalt med utrykningskjøretøy. Vi vil svært sannsynlig miste 
leietaker Glassmester Kjetil Martinsen, og det er fare for at 3-5 arbeidsplasser vil forsvinne. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas til følge. 
Oppmålingsforretning vil bli bestilt. Støytiltak vil bli vurdert i forbindelse med byggeplan. Krysset vil 
bli åpent for trafikk fra øst (sentrum) og for utkjøring i Samagata mot vest (mot høyre). 

 

3.2.8 Trine Steien og Frank Terje Åstrøm, 12.11.13  

24 oktober kom det frem på befaring av vår eiendom Trondenesveien 1 at vi må gi fra oss tomt til 
bygging av gang og sykkelvei langs rv. 83. Vi ønsker å bemerke at langs hele tomten står i dag en mur 
med gjerde oppå. Ved tap av tomt med støpt mur må denne erstattes med tilsvarende støpt mur. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
Areal avsatt til annen veggrunn/grøft (AVG) er redusert fra 2 til 1 meter. Erstatningsspørsmål og 
anleggstekniske forhold vil vi komme tilbake til i forbindelse med grunnerverv og byggeplanlegging 
før planen skal gjennomføres forbi denne eiendommen. 

 

3.2.9 Roger Liavik, Samagata 34, 12.11.13 

 Hvordan skal eventuelle skader på hus/eiendom meldes og hvem står ansvarlig for å utbedre 
ev. skader? 

 Vil det bli begrensning i tilgang til egen bolig i arbeidsperioden? 

 Hvem er ansvarlig for å erstatte ett ev. verditap på hus og/eller eiendom som følge av de 
inngrep som gjøres foran huset? 

 Ber om å bli varslet før igangsetting av arbeidet foran huset. 

 Ber om at det vurderes å ikke lage gangvei på begge sider av Samagata da en utvidelse av 
gangvei foran dette huset vil presse gående og syklister helt opp til husvegg og inngangsdør. 

 Ber om få vurdert å flytte inngangsdør fra nåværende plassering til røstvegg. Slik den er 
plassert nå vil man stå direkte ute på sykkel og gangvei i det man går ut av huset hvis den 
planlagte utvidelse blir slik den er skissert. 

 Ber om ett møte med Statens Vegvesen gjerne kombinert med en befaring. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
Areal avsatt til annen veggrunn/grøft (AVG) er redusert fra 2 til 1 meter. Tiltaket vil dermed følge 
eksisterende eiendomsgrense. Anleggstekniske forhold vil vi komme tilbake til før planen skal 
gjennomføres forbi denne eiendommen. 
 

3.2.10 Hålogaland Plankontor as, på vegne av Samasenteret as, 13.11.13  

 
Ber om tiltak for å redusere inngrepet i parkeringsarealene: 
Ved å redusere annet trafikkareal/fjerne tre-rekken som er tegnet inn her og erstatte dette med en 
mur som skiller gangvegen fra parkeringsplassen, vil man vinne noen flere parkeringsplasser (ca. 4). 
En slik mur vil samtidig ta opp høydeforskjellen langs gangvegen på denne strekningen til inn under 
rundkjøringen og gi et trygt skille mellom gangvegen og parkeringsplassen. Likedan vil en 
innskrenkning av arealet merket VG2 kunne gi større rom for ferdsel på parkeringsplassen. 
 
To adkomster til Flåtenvegen: 
Av hensyn til varetransport med vogntog er det helt nødvendig med to adkomster til Flåtenvegen, jf. 
vedlagte kart som viser parkeringsplassen med vogntog inntegnet ved   
varemottak. To adkomstpiler bes inntegnet på plankartet slik som angitt med rødt på vedlegget. 
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Fotgjengerforbindelse rv. 83 – Hagebyvegen: 
Det er lite ønskelig med ukontrollert fotgjengertrafikk over parkeringsplassen for fotgjengere som 
ferdes mellom sentrum og Hagebyen. Avgrensning med mur som angitt i pkt. 2 vil avhjelpe dette. 
  
Parkeringsplass mellom aktivitetssenteret og rv. 83, omr. G3 og G4 på plankartet: 
I gjeldende reguleringsplan er dette arealet avsatt til parkering. Dette bør opprettholdes fordi det er 
stort behov for parkeringsplasser i området rundt Harstad stadion med tre idrettshaller 
Det er vel ikke her, inntil denne trafikkmaskinen med støy og eksos, at man har stort behov for 
grøntareal. Forøvrig viser vi til e-post av 07.11.2013 og vegvesenets svar av samme dato. 
 

 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas delvis til følge. 
Tre-rekken: Vi må avsette dette arealet til annen veggrunn av hensyn til snørydding langs riksvegen. 
Forslag om tre-rekke vil derfor bli videreført i byggeplanen.  
 
Det legges inn to avkjørsler fra Flåtenveien i tråd med innspillet.   
 
Planforslaget legger opp til at parkeringsplassen til Samasenteret AS kan utvides inn på dagens 
kommunale parkeringsplass. I så tilfelle blir ikke det totale antall parkeringsplasser redusert.   
 
De kommunale parkeringsplassene flyttes til området PP1. VG2 og stien opprettholdes for å ta opp 
høydeforskjell og for å ivareta en viktig snarveg fra Hagebyveien.  
 
Når det gjelder G3 og G4 er det foreslått grøntområde her for å gi skjerm mot bebyggelsen bak og for 
å mye opp et stort trafikkareal.  



 
 

10 
 

 

3.2.11 Per Mikal Eriksen på vegne av Gyda -kiosken, 11.11.13 

Odd Arne Olsen, eier Gnr 62 Bnr 113 Samagata 30, 8 utleieenheter. 
JTP Drift AS, Gyda Harstad, leietaker kioskforretning Samagata 30. 
Fotterapeut Irene Isaksen, leietaker forretning Samagata 30. 
 
Parkering / stopp for kundene til forretning i vegplan blir i realiteten helt borte når det etableres 
sykkelveg med fortau. Grunneier eier i dag 5,5 m i bredde av arealet mellom bygget og vegen. Det lar 
seg i dag parkere/stoppe på dette arealet. Plassen foran forretningsgården tar opp til 10 biler i 
parkering/stopping. Forretningene er helt avhengig av denne for sine kunder. Kraftig forringelse av 
markedsverdien av forretningseiendommen. Det vil bli vanskelig / umulig å få leietakere til 
forretningene i gateplan. Ombygging til leiligheter vil være veldig kapitalkrevende. 
 
 
I anleggsfasen:  
Omkjøringsveg kommer helt inntil bygget både på nedsiden og langs forretningene. Det vil bli umulig 
å parkere i denne perioden. Mye anleggstrafikk medfører mye støy og forurensing. Leietakerne vil få 
veldig mye ekstra belastning i form av renhold. 
 
Behov som blir borte under og etter reguleringsendringene: Parkering til ansatte, 4-5 biler og 
parkering for kunder, 10 biler. I tillegg støv / støy i anleggsfasen. 
 
Forslag til løsning: 
Bygging av parkeringsplass på oversiden av bygget opp mot Trondenesvegen, se vedlagt kart. 
Parkering i byggets bredde fra bygg helt opp til Trondenesvegen. Dette krever en mur i bakkant av 
bygget og opp til Trondenesvegen samt innfylling av masse i arealet i 1 – 1,5 m høyde. Dette vil gi 
plass til 7-8 biler i kundeparkering. Dette må være gjort FØR omkjøringsveg blir anlagt. 
Ny parkering på nedsiden av bygget, se vedlagte tegning, eller anvist/merket område på den 
kommunale parkeringen med plass for 6-7 biler i parkering til ansatte/leietakere/kunder. 
Kompensasjon for ekstra ulemper/kostnader i byggeperioden. 
Kompensasjon for nedgang markedsverdi på bygget. 
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Kommentar fra Statens vegvesen.  
Merknaden tas delvis til følge.  
Parkering skjer i dag delvis på kommunal eiendom. Areal avsatt til annen veggrunn/grøft (AVG) er 
redusert fra 2 til 1 meter, og formålsgrensen for nytt vegtiltak legges dermed delvis i eksisterende 
eiendomsgrense. På grunn av flytting av Vinkelstien, vil det bli noe mer areal til disposisjon på 
byggets øst-side enn i dag. Det vil ellers være mulig for ansatte å parkere på areal regulert til offentlig 
parkering, på lik linje med ansatte i de øvrige næringsbedriftene i området. Erstatning, inkludert 
eventuelt avbøtende tiltak, vil vi komme tilbake til i grunnervervsfasen, før planen skal gjennomføres 
forbi denne eiendommen. 
 
 

3.2.12 Ann-Rita Rørvoll, gnr/bnr 61/540, Jonas Lies gate 3c, 10.11.13  

Eiendommen blir hardt berørt av forslag til plan. De parkeringsplassene eiendommen har i dag er 
nødvendig for bedriftens eksistens (frisørsalong). Buss-skur er foreslått plassert rett foran salongen, 
noe som blir feil både for utsikt og utseende. Behovet er å kunne kjøre drosje til inngangsdøren og 
beholde 4 parkeringsplasser som nå. Tomtebytte kan være en akseptabel løsning. (kommunen eier 
areal på andre siden av Jonas Lies gate). Ny parkeringsplass må opparbeides som en del av 
tomtebytte. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen.  
Merknaden tas til følge. 
Det er gjort justeringer i veglinje som medfører at dagens antall p-plasser på egen tomt kan 
beholdes. Buss-skuret er flyttet noe lenger mot øst. 

 

3.2.13 FAU ved Harstad skole v/ Ove Holand, 14.11.13  

Mange av de forhold vi har pekt på i vårt innspill er tatt hensyn til og er innarbeidet i planforslaget.  
Vi vil likevel påpeke en del forhold og detaljer som er viktige å få på plass for at trafikkløsningen for 
de myke trafikanter, særlig med tanke på skoleelevene, skal bli fullstendige og sammenhengende:  
 
Fortau langs rv. 83 fra Meieriveien og gang- og sykkelveg langs Skogveien: 
Planområdet må forlenges vestover slik at det også omfatter riksvegen fram til og med krysset med 
Meieriveien.  Det er viktig å få sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg helt fra Meieriveien til 
Samakrysset og Åsveien, på sørsiden av riksvegen. Dette har betydning for de elevene som bor i 
Sama/Skogveien/Blåbærhaugen og som skal gå/sykle til skolen. Det er bra at det er foreslått fortau 
på strekningen fra Samakrysset, forbi Johnsen Bil og opp til kommunens anlegg, men uten den siste 
strekningen forbi kommunens anlegg til Meieriveien må skoleelevene likevel krysse riksveien ved 
Meieriveien for å komme ned mot Sama. Det er i dag ikke fortau eller gang- og sykkelveg langs 
Skogveien, noe som gjør at det ikke er trygt å gå/sykle der. Det må etableres fortau/gang-sykkelveg 
også der slik at hele strekningen mellom Blåbærhaugen og Harstad skole skal ha et trygt tilbud til 
skoleelevene. Det er viktig at det ikke blir stående igjen korte strekninger uten tilbud til de myke 
trafikanter. Slik vi har forstått det skal Bjørnebåsen (vegen over Skaret) stenges. Dette vil gi økende 
trafikk på Skogveien, Meieriveien og i krysset Meieriveien/riksveien. Dette forsterker behovet for 
sammenhengende løsning også på sørsiden av riksvegen.   
 
Etablering av trafikklys i krysset Meieriveien-rv. 83: 
Dette har vært etterspurt i mange år. Begrunnelsen for ikke å etablere dette har vært at trafikken er 
for liten. Omleggingen av adkomsten til Meieriet for noen år siden, nye etableringer i Blåbærhaugen-
området og ikke minst kommende stenging av Bjørnebåsen gir grunn for på nytt å vurdere trafikklys. 
I tillegg antar vi at det har vært og vil bli en generell økning i trafikken på selve riksvegen. 
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Gangstier: 
Det er i planforslaget, på «O-tegningen», angitt gangsti fra fortauet sør for undergangen under 
Samakrysset og opp til Åsveien og over tomta foran Rimi. En gangsti vil være for smal til at den blir 
brøytet/strødd om vinteren. Det er ikke godt nok. Det må her etableres en gangveg eller gang- og 
sykkelveg i full bredde. Forbindelsen er veldig viktig for skolelever fra både 
Sama/Skogveien/Blåbærhaugen og Hagebyen/Trondenes, og den må fungere hele året. Dette 
begrunnes med at det skal være en enkel og logisk forbindelse mellom undergangen under 
Samakrysset og de tryggere “bakgatene” (Jonas Lies gate m.v.). Vi ønsker at skolelevene skal bruke 
denne traséen i stedet for at de skal sykle/gå langs riksvegen. Har elevene først gått eller syklet ned 
til krysset med Åsveien tror vi mange vil fortsette nedover riksvegen i stedet for å gå/sykle tilbake 
igjen og oppover Åsveien. 
 
Opphøyde gangfelt: 
Det må anlegges opphøyd gangfelt over Åsveien ved kryss Jonas Lies gate. Det bør være opphøyd 
gangfelt over Jonas Lies gate i området ved avkjørsel til Harstad Stadion. Vi viser i den anledning til 
Harstad kommunes trafikksikkerhetsplan og de tiltak som er beskrevet i Jonas Lies gate. 
Det angis at det skal være opphøyd gangfelt over Hagebyveien ved kryss Flåtenveien. I tillegg bør det 
være opphøyd gangfelt over Flåtenveien. 
 
Fortau langs Hagebyveien: 
Det reguleres fortau med 3m bredde i Hagebyveien og på begge sider av riksvegen vest for 
rundkjøringen. Av hensyn til de minste barna/minste syklistene som skal gå og sykle til skolen, må det 
både langs riksvegen og i Hagebyveien settes av nok areal til at det kan settes opp et fysisk skille 
mellom kjørebanen og arealet innenfor.  
 
Gangvei nedenfor Rimi: 
Bør utbedres med bedre belysning, skikkelig asfaltdekke og gjøres bredere. Denne gangvegen er en 
del av en trasé som blir brukt av elever fra både Hagebyen/Trondenes og Samasjøen. 
 
Fartsgrense: 
Fartsgrensen på riksvegen forbi Samakrysset bør settes ned til 40 km/t, eller helst 30 km/t fordi 
vegen nå har blitt skoleveg for enda flere enn tidligere. Fartsgrensen i Hagebyveien bør settes ned til 
30 km/t, alternativt beholdes på 40 km/t som i dag. Det er viktig å signalisere for bilistene at denne 
vegen skal ha lav fart da den har blitt skoleveg for mange flere skolebarn enn tidligere, dvs. før 
skolestrukturendringen som ble gjennomført i 2012. 
 
Med de endringer og tillegg vi har angitt i dette brevet mener vi at reguleringsplanforslaget har gode 
trafikale løsninger med god trafikksikkerhet.  Vi håper at de angitte løsninger blir bygd og at det ikke 
under videre planlegging eller under bygging gjøres reduksjoner i omfang som får negative 
konsekvenser for trafikksikkerheten for skoleelevene. Sikker skoleveg må ha største prioritet i dette 
arbeidet. Eventuelle reduksjoner må heller tas på tiltak i forhold til biltrafikken. 
 
Vi vil til slutt minne om at det også i byggeperioden må etableres trygge forbindelser for de myke 
trafikanter. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Merknaden tas til orientering. 
Områder som ligger utenfor planens avgrensning kan vi ikke gjøre noe med på dette tidspunktet. 
Behovet for fortau fra krysset Meieriveien vil bli vurdert i ev. ny reguleringsplan for dette området.  
Spørsmål om lysregulering i krysset er spilt inn til vegavdelingen. 
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Ønske om utvidelse av stier til gang- og sykkelveger tas ikke til følge. Hensikten med planen er å få 
mest mulig av gang- og sykkeltrafikk under riksvegen. Dersom det legges for godt til rette for 
alternativt ferdselsmønster vil målet undergraves, og vi frykter at mer av gang- og sykkeltrafikken vil 
krysse riksvegen i plan. Vi velger derfor å opprettholde stiene som stier, og at hovedferdselen skal 
følge planlagt gang- og sykkelvegsystem. Ved buss-stoppet er det mulighet å komme seg inn i Jonas 
Lies gate og følge smågatene mot skolen. Gang- og sykkelsti vil også ta mye av grøntområde i G4.  
 
Opphøyde gangfelt: Det vil ikke bli etablert gangfelt i bakker med dårlig oversikt. I Åsveien er det 
bakke og det er et gangfelt rett sør for krysset Jonas Lies gate. Også Flåtenveien er bratt. Gangfelt 
over Jonas Lies gate vil bli vurdert i forbindelse med bygging fortau i Jonas Lies gate. Det vil bli langt 
mindre trafikk i gata nå som den stenges for gjennomgangstrafikk. 
 
Hagebyveien: Spørsmålet om fysisk skille mellom fortau og kjørebane vil bli tatt opp i byggeplan og 
må sees i sammenheng med reguleringsplan for Hagebyveien. 
 
Fartsgrense: Innspillet tas til orientering og bringes videre til vegavdelingen som er skiltmyndighet.   
 

 

3.2.14 Randi Stenersen, Jørns gt. 39, og eier av gnr./bnr  61/102, 15.11.13 

(muntlig innspill)  

Aktivitetssenteret 
Stenersen er bekymret for atkomsten til Aktivitetssenteret når Jonas Lies gt. skal stenges. Hun tenker 
spesielt på personer med funksjonsnedsettelser som i dag stopper med buss utenfor senteret, og 
som med planforslaget vil få en lengre veg å gå fra bussholdeplass til aktivitetssenteret. Hun er 
bekymret for at kjøreatkomsten til Aktivitetssenteret blir stengt.  
 
Tunnel 
Hun er bekymret for fjellkvaliteten ved tunneldriving, og opplyste om at hennes bolig i Jørns gt. 39 
står på skiferfjell. Hun var videre bekymret for hvordan sprengningsarbeid vil påvirke mur på egen 
bolig, samt hvordan sprengning vil påvirke VA-anlegget. Etter utskifting av private ledninger er hun 
kjent med at kommunalt ledningsnett er av dårlig kvalitet i dette området.  

 
Kommentar fra Statens vegvesen.  
Merknaden tas til orientering. 
Adkomst til aktivitetssenteret vil ikke bli stengt, men det er rett at bussen ikke lenger vil stoppe rett 
utenfor senteret, og at det dermed vil bli noe lenger å gå. Ny ruteplan for buss er underutarbeidelse.  
Tunneloverdekning ved boligen er ca. 30 meter. Det vil bli foretatt befaring på eiendommen før 
tunnelen drives, og ev. skade vil bli behandlet etter gjeldende regelverk. 

 

3.2.15 Studentsamskipnaden i Harstad, 15.11.13  

Det må tas hensyn til ulemper som studentene (43 boenheter) påføres: 

 Ber primært om at rundkjøringen flyttes 20-25 meter lenger sør og vest og at påkjøring fra 
Hagebyvegen justeres slik at dagens friområde kan bevares. 

 Dersom prosjektet gjennomføres slik planen er, må det gjennomføres omfattende tiltak for å 
dempe støy- og støvplager for beboerne; både tiltak for å skjerme uteområdet og 
bygningsmessige tiltak. Støy og støv bør overvåkes i årene etter for å ev. avdekke om 
ytterligere tiltak er påkrevet. 

 Det blir nesten umulig for større kjøretøy å kjøre ned Flåtenvegen sørfra. Det bør etableres 
begrensning for hvilke typer kjøretøy som får lov å benytte nedkjøring fra Hagebyvegen til 
Flåtenvegen. Ber om at det etableres autovern eller tilsvarende for å minimalisere risiko. 
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 Behov for snøopplag må løses. 

 SiHa ber om å få tildelt 5 p-plasser på den planlagte p-plassen mellom Hagebyveien og 
Samagata. 

 Ber om at Statens vegvesen alternativt vurderer å innløse studentboligene, og inviterer til 
dialog om dette.  

 

Kommentar fra Statens vegvesen.  
Merknaden tas delvis til følge. 
Rundkjøringen kan ikke flyttes uten at dette får store konsekvenser for andre aktører på Sama. 
Støytiltak skal utredes i samarbeid med Studentsamskipnaden. Studenter kan parkere på regulert 
offentlig parkeringsplass på lik linje med andre i området. Begrensning på kjøretøy i Flåtenveien tas 
opp med vegavdelingen som er skiltmyndighet. . Etter planforslaget skal det ikke avstås grunn fra 
denne eiendommen, og vi ser det ikke som aktuelt å innløse studentboligene.   

 

3.2.16 Kirsti Nikolaisen, Samagata 36, 15.11.13  

 Ny sykkelveg (grøft) vil gå over nederste trappetrinn på hustes hovedinngang.  

 Tiltaket vil få store konsekvenser for tilgang til hustes hovedinngang. Inngang bak huset 
brukes kun som for-rom til kjøkken og kjellernedgang. 

 Store steiner i grunnen rundt huset fungerer som drenering. Er redd dreneringen ødelegges 
dersom det graves nært huset. 

 Det ble i 2010 gravd ned 1200 l oljetank på husets østside, i umiddelbar nærhet til regulert 
grøft. Oljetanken må sannsynligvis flyttes.   

 Er avhengig av fortsatt avkjørsel rett ut på Samagata fra boligen. Stikkveien blir for smal. 

 Hekk og gjerde fungerer som effektiv skjerming mot trafikken. Dette må fjernes i ny 
reguleringsplan, og vil få konsekvenser for trivsel og eiendommens verdi. Det vil bli økt 
forurensning i form av støy og støv og grus ved brøyting, og vi mister skjerming mot gående 
og syklende som presses helt opp til husvegg og trapp/inngangsdør. 

 Vi ber om at det gjøres en verdivurdering av eiendommen før og etter ev. utvidelse av gang- 
og sykkelvegen. 

 Dersom plan gjennomføres kreves det erstatning for følgende: Ev. skader på hus/eiendom, 
verditap, drenering rundt huset, flytting av ny oljetank, nytt gjerde, hekk/beplantning og 
kjøp/erverv av grunn. 

 Vi ber om at utvidelse av gang- og sykkelvegen ikke gjennomføres. 
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Kommentar fra Statens vegvesen.  
Merknaden tas delvis til følge. 
Areal avsatt til annen veggrunn/grøft (AVG) er redusert fra 2 til 1 meter. Tiltaket vil dermed følge 
eksisterende eiendomsgrense. Anleggstekniske forhold vil vi komme tilbake til før planen skal 
gjennomføres forbi denne eiendommen. 

 

3.2.17 Advokatkontoret FINN på vegne av Stig Gabrielsen gnr/bnr 62/356, 

14.11.13 

Planforslaget gir store uheldige konsekvenser for eiendommen: 
Eiendomsgrensen blir avkortet med 5,5 meter og avstand mellom hus og rv. 83 blir kort. 
Eiendommen mister nåværende parkeringsplass på forsiden av huset, og inngangspartiet kan ikke 
nyttes slik som i dag. I tillegg blir det ulemper med støy fra nærgående trafikk. 
Ulempene blir mindre dersom eiendommen 62/45 eksproprieres og det anlegges parkering og 
inngangsparti på baksiden av huset. Det må i tillegg gjennomføres støyisolerende tiltak.  

 
Kommentar fra Statens vegvesen.  
Merknaden tas delvis til følge. 
Areal avsatt til annen veggrunn/grøft (AVG) er redusert fra 2 til 1 meter. Erstatningsspørsmål vil vi 
komme tilbake til i forbindelse med grunnerverv, før planen skal gjennomføres forbi denne 
eiendommen. 
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SELJESTAD 

3.2.18 Jonny Karlsen og Yvonne Hansen, Storgata 71, 9406 Harstad (58/470), 

30.10.13 

 

 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Se kommentar til 3.2.19. 

 

 

3.2.19 Naboer til tunnelinnslag Seljestad v/ Jonny Karlsen, 30.10.13  

 Nabolaget får den belastningen andre slippe unna; økt støy- og støvproblemer som følge av 
tunnelinnslag og økt trafikk. 

 Krever at det bygges overbygg fra tunnelinnslag og mor Margrethe Jørgensens vei for å 
skjerme nabolaget mot støy og støvplager. 

 Krever bedre og grundigere støymålinger og at det i reguleringsplanen går frem hva som er 
planlagt av støyskjerming. 

 Krever begrunnelse for at planen ikke er konsekvensutredet. 

 Krever at Sara Hauges vei og Gate 10 blir asfaltert som kompensasjon. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen til uttalelsene 3.2.18 og 3.2.19 
Merknaden tas delvis til følge. 
I forbindelse med byggeplan vil boligene bli vurdert for å avklare behov for støytiltak. Beregninger vil 
bli gjort for å avklare hvilke støytiltak som ev. skal gjennomføres. Det er viktig at f.eks. støyskjerm 
settes opp der det gir best effekt, her spiller blant annet topografien en rolle. I denne vurderingen vil 
det tas hensyn til at boligen på gnr/bnr 58/470 skal innløses.   Det er foretatt beregning av luftkvalitet 
utenfor tunnelen. Beregningene viser at konsentrasjonen av svevestøv og NO2 vil kunne overskride 
anbefalte grenseverdier i en sone utenfor tunnelmunningene. Tiltak for å få ned konsentrasjonen til 
akseptabelt nivå vil bli vurdert i byggeplan og iverksatt i forbindelse med bygging og drift av 
tunnelen. 
 
Det vil ikke bli aktuelt å bygge lokk over veien som foreslått, men andre tiltak for å dempe støy- og 
støvulemper vil bli vurdert i byggeplan. 
 
Kommunen har vurdert spørsmål om KU. Begrunnelsen for at det ikke er utarbeidet KU er at 
planarbeidet er i tråd med overordnet planverk og gjeldende reguleringsplan. Hovedtrekkene i 
planen videreføres, så § 12-3 tredje ledd kommer ikke til anvendelse. 
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Dette betyr imidlertid ikke at konsekvenser av planforslaget ikke er vurdert. Konsekvenser for ulike 
interesser er beskrevet i planbeskrivelsen. Vi har ikke fått tilbakemelding fra regionale etater om at 
KU-plikten ikke er oppfylt, hverken i oppstartsfasen eller under offentlig ettersyn. 
 
Når det gjelder asfaltering av Sara hauges vei og Gate 10, har ikke det noe med reguleringsplanen og 
gjøre, og merknaden tas ikke til følge. 
 

3.2.20 Asbjørn Hamstad, gnr/bnr 58/511, 14.11.13  

Vi protesterer på utvidelsen som berører vår eiendom. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Det ble gjennomført møte og befaring på eiendommen 20.11. Adkomst til eiendommen vil bli 
opprettholdt, og grunneier hadde ikke innvendinger mot planen for øvrig. 

4 Endringer etter offentlig ettersyn 

Det er ingen endringer som medfører nytt offentlig ettersyn. De endringene/justeringene som er 
gjort holder seg innenfor formålsgrense, eller formål går tilbake til formål i eksisterende 
reguleringsplan. I ett tilfelle (ved nordre nødutgang) er reguleringsgrensen og formålet hensynssone 
noe utvidet. Grunneiere er orientert om dette i brev, men vi har ikke fått innvendinger mot forslaget. 
 
Justeringer og endringer på plankart og beskrivelse etter høring: 

 Kryss Løvstien reguleres i tråd med eksisterende plan.  

 Del av annen veggrunn over tunnelpåhugg Sama reguleres tilbake til gult (følger 
eiendomsgrensen til gnr/bnr 61/137 – B2).  

 Justeringer av veglinje og mur for å sikre parkeringsplass for K1. 

 Justeringer på planen for å sikre tilstrekkelig bredde (min 3,5 meter) på intern adkomstveien 
hos Johnsen Bil. 

 Det vises to avkjørsler fra Flåtenveien til området F1.  

 Justere noe på F1 slik at gangsti i sin helhet ligger inne på annen veggrunn.  

 Redusere annen veggrunn/grøft på begge sider langs rv. 83 til 1 meter (fra rundkjøring til 
planens avgrensning i vest).  

 Stamme opp krysset Rv. 83–Skolegata: Krysset vil bli åpent for trafikk fra øst (sentrum) og for 
utkjøring i Samagata mot vest (høyresving). Tas også med i planbeskrivelsen. 

 Eksisterende enrgibrønner/jordvarmeanlegg: Det t tas med i bestemmelsene til planen at 
eksisterende brønner tillates innenfor hensynssonen.  

 Endre noe på nordre nødutgang så kravet om 500 meter mellom nødutgangene blir ivaretatt. 
Dette innebærer en liten utvidelse av planområdet og formålet hensynssone. 

 Støytiltak for boliger på Seljestad. Det fremgår av planbeskrivelsen at tiltak skal vurderes 
også for disse boligene. Her må vi se på det totale støybildet, ikke bare fra tunnelen.  
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Reguleringsbestemmelsene: 

 Bestemmelsene supplert etter innspill fra Troms fylkeskommune (landskaps- og 
vegetasjonsplan for VT2 og P1 skal godkjennes av antikvarisk myndighet). 

 Supplement: Det skal iverksettes tiltak for å redusere ulemper i byggefasen. Tiltak vil bli 
foreslått i forbindelse med risikoanalyse som skal gjennomføres i byggeplan. 

 Det tas inn bestemmelse om vurdering og iverksetting av tiltak for å redusere 
luftforurensning utenfor tunnelmunningene. 
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