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Del I – Innledende del  

1.0 Formål 
 

1.1 Målsetting med planen/tiltaket 

 
Målsetting med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av leilighetsbygg ved 
Søsterstien, ny atkomst til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), utvidelse av eksisterende 

sykehus, etablering av busstopp i St. Olavs gate, samt omregulere fra eksisterende regulerte 
formål «offentlige bygninger» til boligformål og bolig-/parkeringsformål ved UNN.  
 
Deler av reguleringsområdet er tidligere regulert.  

1.2 Beskrivelse av planen/tiltaket 

 

Det er ønskelig å legge til rette for oppføring av leilighetsbygg på begge sider av Søsterstien, 

samt rive eksisterende bygg på sørsiden av Søsterstien. Man ser for seg en mulig utbygging av 
ca 83 boenheter.  
 
Dagens atkomst til sykehuset er lite hensiktsmessig, og det er ønskelig å etablere ny atkomst 
fra St. Olavsgate 
 

UNNs ansatteboliger bak sykehuset er i dag regulert til «offentlige bygninger». Dette området 
ønskes regulert til boligformål.  
 
Planen skal legge til rette for riving av eksisterende boliger på eiendommene gnr/bnr 59/206-
209. Det er ønskelig å legge til rette for oppføring av nye bygg, eventuelt å benytte arealet til 
parkering.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for eventuell parkering i flere plan på eksisterende 
parkeringsplass ved UNN, eventuelt mulig utvidelse av sykehuset.  
 
Planen legger også til rette for etablering av busstopp for nord- og sørgående buss i St. 
Olavsgate.  

 
Planområdet omfatter totalt ca 47 da. 
 
 
Kontaktinformasjon for tiltakshaver: 
 

Universitetssykehuset i Nord Norge 
v/ Gina Marie Johansen 
E-post: Gina.Marie.Johansen@unn.no 
 

Sak 92/2014 Vedlegg 1

Side 4 av 30



S i d e  | 4 

 

Reguleringsforslag UNN/Kaarbøjordet – St. Olavs gate 

2.0 Overordnede føringer 

2.1 Planstatus 

2.1.1 Kommunedelplanens arealdel 

Kommunedelplanens arealdel ble vedtatt 29.04.2010. Utbyggingsområdet er vist som 
boligområde og offentlige bygninger. 

 

 
Figur 1: Kommuneplanens arealdel (kilde: Harstad kommune) 

 

2.2.2 Reguleringsplan 

Området rundt sykehuset er tidligere regulert gjennom reguleringsplan « Del av 
sykehusområdet, sykehusstien og psykiatrisk senter» vedtatt 26.11.97.  
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Figur 2: Reguleringsplan «Del av sykehusområdet, sykehusstien og psykiatrisk senter» (kilde: 

Harstad kommune) 

 

 
Området bak sykehuset er tidligere regulert til område for offentlige bygninger gjennom 
«Reguleringsplan for sykehusområdet på Kaarbøjordet», vedtatt 24.10.73.  
 

 

Figur 3: Reguleringsplan for sykehusområdet på Kaarbøjordet (kilde: Harstad kommune) 
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3.0 Dagens situasjon – kjent bakgrunnskunnskap 
 

3.1 Dagens bruk og eiendomsforhold 

 
Følgende eiendommer inngår i reguleringsforslaget;  
 

Gnr/bnr Hjemmelshaver/fester 

60/87 UNN 
59/284 UNN 
59/180 Frode Karlsen og Heidi Rapp Nilsen  
59/182 Kåre Eilif Nordgård 

59/181 Jostein Nordgård og Anne Bjørg Olsen 
59/21 UNN 
59/237 Sunanda Katre 
59/171 Kristian Bang Rødseth og Marie Lindsjørn Nordvik 
59/14 UNN 
59/172 Tore Wold 

59/90 Hugo Mohrsen 
59/258 UNN 
59/170 UNN 
59/133 UNN 
59/208 UNN og Harstad kommune / H/TR F SYKEHEIM BORETT AL 
59/207 UNN og Harstad kommune / H/TR F SYKEHEIM BORETT AL 

59/209 UNN og Harstad kommune / H/TR F SYKEHEIM BORETT AL 
59/206 Harstad kommune (H) og F sykeheim Borettslag (F) 
59/205 UNN og Harstad kommune  
59/257 Monica Meyer Isaksen og Rune Simonsen 
59/255 Torbjørn Rugeldal og Berit Klæboe 
Del av 59/21 UNN 

 
Det står i dag et hybelhus og en barnehage på eiendom 59/133, leilighetsbygg på eiendommene 
59/207,208,209 og 206, samt boliger på eiendommene 59/90,172,171,257,255,237,181,182 
og 180. 
 

3.2 Infrastruktur og transport 

 
Sykehuset, hybelbygget i Eineberggata, samt boligene i St Olavsgate 58A, 58B, 58C har i dag 
atkomst fra Eineberggata.   
Boligene nord for sykehuset har atkomst fra Torfinns gate og Grandlund veien.  
 
Det er pr dato ikke etablert busstopp ved sykehuset i St. Olavsgate, hverken for nordgående 

eller sørgående trafikk. 
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4.0 Tiltakets antatte virkning/effekt 
 

4.1 Økonomiske eller administrative virkninger 

 
Tiltaket er av privat karakter, og forventes ikke å gi noen innvirkninger på Harstad kommunes 
økonomiplan, med mindre kommunen ser behovet for å utbedre tilliggende kommunale veier i 
forhold til økt trafikk til og fra planområdet ved Søsterstien.  
 
Det er ikke tatt stilling til om vann- og avløpsnettet i området må bygges ut eller legges om.  

 

4.2 Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning 

 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan og bygningslovens kapittel VII-a 
”Konsekvensutredninger” med tilhørende forskrift. 
 

Tiltaket er vurdert etter § 3 Tiltak og tiltak som skal vurderes etter forskriften, samt § 4 
Kriterier for vurdering av vesentlig virkninger for miljø, naturressurser og samfunn.  
 
Planforslaget vurderes ikke til å sortere inn under § 3. Størrelsen på tiltaket og plassering i 
terreng er ikke av en slik art at det vil få vesentlig innvirkning på miljø, naturressurser eller 
samfunn.  

 
Tiltaket vurderes derfor til ikke å falle inn under forskriftens virkeområde, og skal ikke 
konsekvensutredes. 

 

4.3 Alternativ planforslag 

 
Det er ikke utarbeidet alternativt planforslag.  Alternativt forslag er ingen utbygging, 0-
alternativet.  
 
 

5.0 Prosess/Saksgang 

5.1 Sakshistorikk 

 
Arbeidet med reguleringsplanen sommeren 2012. Oppstartsmøte med Harstad kommune ble 
avholdt 04.05.12. I møtet ble det redegjort for formålet med reguleringen, og det ble framlagt 

skisser på nytt bygg i Søsterstien. 
 
Det ble deretter avholdt et nytt møte med kommunen 09.11.12 hvor man informerte 
kommunen om utvidelse av planen til å omfatte ny atkomst til UNN, samt boliger ved sykehuset 
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tilhørende UNN. 
 
Planoppstart ble varslet i lokale aviser og på kommunens hjemmeside 13.03.13. Se 
nedenstående faksimile. 

 

 
 
 
Informasjon sendt ut til berørte parter og offentlige instanser 25.02.13 med svarfrist 27.03.13. 
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5.5 Merknader og innspill 

 
Følgende innspill og merknader fra offentlige høringsinstanser er mottatt: 
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Avsender/dato Innspill/merknad Kommentar 

Statens Vegvesen, 20.03.13 SVV har ingen innvendinger til varslet reguleringsplan, 
men har følgende innspill: 

- Det er ønskelig at utbyggingsplaner i størst 
mulig grad tilrettelegges og utformes med tanke 

på myke trafikanter. 
- Det er positivt at det legges til rette for 

busslomme i tilknytning til sykehuset. 
- Bygg bør fundamenteres på fjell for å unngå 

setningsskader med tanke på tunnel i 
forbindelse med Harstadpakken. 

- Vegnormalene skal også legges til grunn for 
kommunale veger. 

Tas til etterretning. 

NVE, 27.03.13 Ingen merknader i saken.  

Sivilforsvaret, 02.04.13 Det gjøres oppmerksom på at det er et tilfluktsrom i 
planområdet som huseier er ansvarlig for vedlikehold 

av. Dersom det ønskes endringer av tilfluktsrommets 
status/beskaffenhet, skal søknad sendes sivilforsvaret.  

Tas til etterretning.  

Kystverket, 04.04.13 Ingen merknader i saken.  

Troms Fylkeskommune, 
05.04.13 

Troms fylkeskommune varsler behov for befaring av 
reguleringsområdet, og ber om aksept på oppsatt 

budsjett. 

Aksept vedrørende budsjett er sendt.  

Fylkesmannen i Troms, 

04.04.13 

- Fylkesmannen ønsker at tiltakshaver 

gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 
sårbarhetsanalyse til planforslaget.  

- Vurderinger jfr naturmangfoldsloven bør inngår i 
planforslaget.  

- FM anbefaler at det avsettes areal til 
sykkelparkering for ansatte og besøkende.  

- Universell utforming skal ivaretas.  
- Hensynet til barn og unge skal ivaretas. 

Plassering og utforming av lekearealer 
synliggjøres og beskrives som eget tema i 

- Forenklet ROS analyse vil bli utarbeidet i forbindelse 

med planarbeidet.  
- Vurderinger i forhold til naturmangfoldsloven er 

medtatt i planbeskrivelsen. 
- Arealer til sykkelparkering ved UNN inngår ikke i 

reguleringsforslaget.  
- Universell utforming er ivaretatt ved prosjektering av 

busstopp. Universell utforming av øvrige tiltak 
ivaretas i forbindelse med eventuell byggesak. 

- Se eget kapittel for beskrivelse av lekearealer.  
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planbeskrivelse.  

Marie Lindsjørn Nordvik 
Kristian Bang Rødseth, 
10.04.13 

- Hjemmelshaver stiller spørsmål ved hvorfor 
gnr/bnr 59/171 er innenfor planområdet, og 
hvilke konsekvenser dette får for dem. 

- Det uttrykkes bekymring for trafikksituasjonen 

og trafikksikkerheten ved økt trafikk i området.  
- Det må tas hensyn til terrengmessige forhold og 

eksisterende bebyggelse, spesielt med tanke på 
byggehøyde. Byggehøyde på eventuelt bygg på 
parkeringsplass ved sykehuset bør være 
vesentlig lavere en sykehuset.  Leilighetsbygg i 

Søsterstien bør ikke overstige 5 etasjer.  
- Planen bør konsekvensutredes, spesielt med 

tanke på den trafikale situasjonen.  

- Eiendommen 59/171 er i dag regulert til offentlige 
formål (sykhusformål). I bestemmelsene er det 
angitt at det kan oppføres boliger for sykehusets 
personell. UNN ønsker at disse eiendommene skal 

omreguleres til boligformål. Reguleringen vil ikke gi 
noen praktiske konsekvenser for hjemmelshaver.  

- Reguleringen legger til rette for oppstramming av 
kryss og etablering av fortau. Gatebredder er i hht 
Vegnormalene, og planforslaget legger til rette for 
etablering av fortau langs Eineberggata som binder 

seg opp til fortau langs St. Olavs gate. Det er også 
regulert inn fortau langs Søsterstien.  

- Byggehøyde for ny bebyggelse vil bli vurdert mht 
utsikt og lignende for eksiterende bebyggelse. 
Byggene ligger i en skråning og høyder på 6 etasjer i 
front og 2 etasjer i bakkant vurderes som 

akseptabelt sett i forhold til bestående bebyggelse. 
Høyden er også tilpasset bakenforliggende boliger 
som vil beholde sin utsikt over blokkene.  

- Planen vurderes ikke til å falle inn under forskrift om 
konsekvensutredning.  

Kristin Lindsjørn 
Torgeir Nordvik, 10.04.13 

- En utbygging som skissert vil kreve en 
opprusting av vegnettet i området med 
forsvarlige gang- og sykkelveier enten i regi av 

utbygger eller kommunen.  
- Leilighetsbyggene på sørsiden av Søsterstien 

virker for høye, og bør i større grad tilpasses 
eksisterende bebyggelse.  

- Tilbygg til sykehuset bør underordne seg det 
eksisterende sykehuset både mhp byggehøyde 

og volum. 
- Tiltaket vil få innvirkning på miljø og samfunn 

- Se kommentarer over vedrørende vegnettet og 
høyder på boliger.  

- Høyde på sykehuset må tilpasses UNN sitt 

arealbehov.  
- Se tidligere kommentar vedrørende 

konsekvensutredning.  
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og bør konsekvensutredes.  

Helge Methi 
Tor Woll, 03.04.13 

- Urimelig høy fortetting av boliger i området. 
Ber om at det legges opp til en «fornuftig» 
utnyttelsesgrad slik at byggefeltet ikke oppfattes 
som en «getto» 

- Ønsker at tiltakshaver vurderer byggehøyden 
slik at denne ikke blir for høy i forhold til 
eksisterende bebyggelse.  

- Kommuneplanen sier at Harstad by skal utvikles på 
en bærekraftig måte. Dette innebærer at boliger skal 
bygges nært sentrum og sentrumsnære tomter skal 
utnyttes på en effektiv måte. Utbyggingen er helt i 

tråd med rikspolitiske retningslinjer 
- Se tidligere kommentar vedrørende byggehøyde.  

Heidi Rapp og Frode Karlsen 
Kåre Nordgård og Kirsten 
Nordgård 
Jostein Nordgård og Anne 
Bjørg Olsen, 09.04.13 

- Ber om at utforming og høyde på blokkene 
tilpasses eksisterende bebyggelse med 
maksimalt fire etasjer.  

- Trafikkøkning og trafikale forhold må ivaretas. 
Det uttrykkes bekymring for økt risiko for 

ulykker ved nærbutikken som i dag har lite 
parkeringsplasser.  

- Området ved Søsterstien benyttes i dag som 
lekeområde for barn, og det bes om at det 
avsettes tilstrekkelig med arealer for lek. 

- Ber om at det ved fastsetting av maksimal 

kotehøyder tas hensyn til bakenforliggende 
boliger og deres utsikt.  

- Se kommentarer over vedrørende byggehøyde og 
trafikkavvikling.  

- Forslagsstiller kan ikke ta ansvar for den lokale 
butikken som driver sin virksomhet uten 
parkeringsplasser, og de trafikale problemer som 

dette måtte medføre. Dette er en problemstilling som 
kommunen må rydde opp i.  

- Arealer til lek vil bli avsatt i hht kommunens krav.  
- Se tidligere kommentarer vedrørende byggehøyde. 
 

Eldrerådet, 15.04.13 - Eldrerådet ber om at muligheten for etablering 

av et Helsehus i tilknytning til UNN på området 
for eksisterende parkeringsplass.  

Området reguleres for offentlig bygg, slik at det innenfor 

reguleringsformålet ikke vil bli lagt begrensninger for 
etablering av et Helsehus.  
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5.6 Ivaretagelse av innspill 

 
Det er lagt føringer for oppdeling av terrassebyggene i Søsterstien blant annet for å ivareta 
bakenforliggende naboers utsyn. En oppdeling sikrer gjennomsyn mellom bebyggelsen i retning 
vest-øst. 
 
 

6.0 Dokumentasjon 

6.1 Kartutsnitt  

  
Figur 4: Kartutsnitt (kilde; Harstad kommune) 

 

6.2 Avgrensning av planområdet 

 
Planområdet er totalt på ca 47 da.  
 
Eiendomsgrenser er vist i kapittel 6.3. 
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6.3 Eiendomsgrenser 

 

Figur 5: Eiendomsgrenser i planområdet (kilde: Harstad kommune) 

 

6.4 Bildemateriell 

 

 
Bilde 1: Flyfoto over plan området retning nordvest  
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Bilde 2: Flyfoto over planområdet ved Søsterstien retning nord  

 

 
Bilde 3: Flyfoto av boliger nord for sykehuset retning nord. 
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Bilde 4: Område for ny atkomst til UNN 

 

Bilde 5: Område for etablering av busstopp langs St. Olavsgate.  

Busstopp 
nordgående 

Busstopp 
sørgående 
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Del II – Tematisk kartlegging og verdivurdering 

7.0 Miljø 

7.1 Kulturminner og kulturmiljø  

 
Eksisterende barnehage ved Søsterstien er i et brakkebygg fra 2. verdenskrig. Denne er ikke 
registrert i SEKFRAK eller hos Troms fylkeskommune, og kommunens kulturetat kjenner ikke til 
byggets historie. Det blir ikke tatt spesielle hensyn til bygget i reguleringen.  

 
Troms Fylkeskommune varslet 05.04.13 befaring av området. Venter på tilbakemelding etter 
befaring. 
 

7.2 Landskap  

7.2.1 Landskapstype  

Eksisterende boligområder er opparbeidet med prydbusker og plen.  
Området i øvre del av Søsterstien er opparbeidet med gressplen, og eiendommene langs 
Søsterstien er bevokst med lauvtrær.  
 

7.2.2 Estetikk 

Planlagte bygg langsmed Søsterstien ligger i skrått terreng, og høyder opp mot 5-6 etasjer i 
front med 2 etasjer i bakkant, vurderes ikke til å bli for høyt sett i forhold til eksisterende 

bebyggelse. Høyden på nye bygg er tilpasset bakenforliggende boliger som i all hovedsak ikke 
vil miste noe utsikt.   
 

 

Figur 6: Illustrasjon ny bebyggelse langs Søsterstien, perspektiv mot nord (Arkitekt Jim Myrstad 

AS) 
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Figur 7: Illustrasjon ny bebyggelse langs Søsterstien, perspektiv mot nord-vest (Arkitekt Jim 

Myrstad AS) 

 

 

Figur 8: Illustrasjon ny bebyggelse langs i Søsterstien, perspektiv mot nord-vest (Arkitekt Jim 

Myrstad AS) 
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Figur 9: Illustrasjon utbyggingsområder ved sykehuset (Arkitekt Jim Myrstad AS) 

 

7.3 Naturverdi og biologisk mangfold  

 

Naturmangfoldsloven formål er å bevare sårbar natur og arter i områder som har betydning for 
biologisk mangfold. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på 
Norsk rødliste for arter 2010, eller verdifulle arter i Artskart for de aktuelle eiendommene. Det 
er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede, eller nært truede naturtyper på Norsk 
rødliste for naturtyper 2011, eller verdifulle naturtyper i Naturbasen på de aktuelle 
eiendommene.  

 
Kravet i naturmangfoldsloven om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap anses som  dermed oppfylt.  
 

7.5 Forurensing 

7.5.1 Luftkvalitet/støv/støy 

Luftforurensning er ikke en relevant problemstilling, og omtales ikke planbeskrivelsen.  
 
Støy og trafikk er vurdert i forhold til at planlagte leilighetsbygg i Søsterstien etableres ved en 
gate med lite og rolig trafikk. Fartsgrensen er 30km/t ???. Eiendommene for leilighetsbyggene 

vurderes til ikke å ligge støyutsatt til, og det gjennomføres ikke støyberegninger i forbindelse 
med reguleringen. Det anses heller ikke som nødvendig å utføre støyberegninger for 
eksiterende boliger bakenfor sykehuset som inngår i reguleringen.  
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I reguleringsbestemmelsene er det innarbeidet krav om lavt støynivå i oppholdsrom. 

 

7.5.2 Forurenset grunn/sedimenter 

Temaet er ikke relevant. 
 

7.6 Sol-/skygge 

 
Det er utarbeidet sol/skyggediagram for utbyggingen ved søsterstien for mai, juni og august kl 
09.00,12.00 og 18.00.  
 

Utbyggingen synes kun å kaste skygge på nærmeste bebyggelse øst før Søsterstien om 
ettermiddagen ved vår- og høstjevndøgn (mars og september).  
Klokken 15 ved vår- og høstjevndøgn ligger hele utbyggingsområdet i skygge fra åsen bak. 
Tidligere på dagen er det imidlertid gode solforhold på lekearealene.  
 

8.0 Naturressurser 

8.1 Jord- og skogbruk  

 
Reguleringsområdet har ikke potensial som dyrket mark, beiteområde, produktiv skogbruk.  
Det er ingen nærliggende områder med naturressurser som kan få begrenset tilgjengelighet 
dersom planforslaget vedtas. 
 
 

9.0 Samfunn 

9.1 Risiko og sårbarhet 

 
Utbyggingsarealene synes ikke å være utsatt for ras, flom eller andre farer, og det vurderes 
derfor ikke som nødvendig å gjøre en full ROS-analyse.  
 
Forenklet risikovurderingsskjema for arealplanlegging og byggesak vurderes som tilstrekkelig 
(se vedlegg 1).   
 
Det er på nåværende tidspunkt ikke foretatt grunnundersøkelser. Behovet vurderes i forbindelse 
med prosjektering av tiltaket.  

9.2 Rekreasjon  

9.2.1 Friluftsliv 

Planområdet er ikke benyttet i friluftsøyemed.  
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9.2.2 Hytte-/fritidsbebyggelse 

Planområdet benyttes ikke til fritidsbebyggelse. 

 

9.3 Næringsliv og sysselsetting 

 
Planforslaget får ingen konsekvenser for næringsliv og sysselsetting. 
 

9.4 Parkering 

 
Behovet for parkeringsplasser ved Søsterstien er vurdert i henhold til krav fra kommunen 

jamfør oppstartsmøte med 2 biloppstillingsplasser pr boenhet.  Dette gir til sammen et krav om 
125 parkeringsplasser, som tenkes løst i parkeringskjeller under bakkenivå. 
Gjesteparkering og HC-parkering kan løses ved inngang.  
 
To parkeringsplasser pr enhet vil være svært plasskrevende med det antallet boenheter som 
tiltakshaver ønsker å legge til rette for. Med bakgrunn i sentrale retningslinjer om fortetting av 

sentrum, reduksjon av privatbilismen, samt at Søsterstien ligger sentrumsnært, synes det 
fornuftig å reduserer kravet til parkeringsplasser til for eksempel 1,5. Tiltakshaver ønsker at 
Harstad kommunen kan vurdere å redusere kravet til parkeringsplasser i sin behandling av 
planen.  
 

9.5 Trafikksikkerhet  

 

Gatebredder i Eineberggata er i henhold til vegnormalen, og reguleringsplanen legger til rette 
for oppstramming av kryss langs Eineberggata, samt etablering av fortau i tilknytning til fortau 
langs St. Olavs gate. Det er også regulert inn fortau langs Søsterstien.  
Kommunen har ikke gitt noen tilbakemeldinger om at tilknytningsveger til planområdet ikke har 
tilstrekkelig kapasitet, og dette utredes ikke spesielt.  
 

Belastningen fra Eineberggata vil reduseres i forhold til dagens situasjon i og med at atkomsten 
til sykehuset flyttes til St. Olavs gate.  
 
Det etableres busstopp før nord og sørgående trafikk langs St. Olavs gate nedenfor sykehuset, 
for bedre tilrettelegging for gående. 
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9.6 Minste uteoppholdsarealer/lekeplasser  

 
MUA 
Det kan legges til rette for uteoppholdsarealer på takterrasser, private balkonger, samt felles 
arealer på bakkenivå. Det er medtatt reguleringsbestemmelse om at MUA skal tilfredsstille 
kommunens gjeldende krav. Dette må dokumenteres i byggesaken.  
 

 
Lekearealer 
 
Strøkslekeplass:  minimum 2000 m2, kapasitet 300 boenheter, avstand til bolig maks 500 

meter 
Nærlekeplass:  minimum 1000 m2, kapasitet 100 boenheter, avstand til bolig maks 150 

meter 
Lekeplass v/inngang: minimum 150 m2, kapasitet inntil 25 boenheter, avstand til bolig maks 

50 meter 
 
Illustrert lekeareal i utbyggingsområde 2 er ca 600m2 og i utbyggingsområde 3 ca 400m2. 
Kravene til nærlekeplass og lekeplass ved inngang anses som ivaretatt.  

Jim; Er noen av arealene brattere enn 1:3 ? 
 
Hva med strøkslekeplass ? Vet vi om noen større lekeplasser i avstand maks 500 m? 
 

9.7 Tilgjengelighet/Universell utforming 

Tilgjengelighet og universell utforming er ivaretatt ved prosjektering av busstoppene langs St. 
Olavs gate. Universell utforming ved prosjektering av bygg langs Søsterstiene dokumenteres i 

byggesaken.  

9.10 Klima, energi, vann, renovasjon 

Private stikkledninger for vann og spillvann påkobles kommunale ledninger.  
 
Vurderinger av alternative energikilder er ikke foretatt i forbindelse med reguleringsarbeidet. 
Dette vil eventuelt bli gjort på et senere tidspunkt.  
 

Plassering av renovasjonsløsning og atkomst for renovasjonsbil avklares med Harstad kommune 
i forbindelse med byggesaken. Det skal primært legges til rette for dypoppsamling ved 
Søsterstien. 
 
Det er en nylagt vannledning i øvre del av planområdet ved Søsterstien. Denne må vurderes 
omlagt i forbindelse med prosjektering av tiltaket. Man må også være oppmerksom på at det er 

et overvannsutløp ved eksisterende barnehage som må ivaretas. 
 
 

 
 
 
 

Sak 92/2014 Vedlegg 1

Side 23 av 30



S i d e  | 23 

 

Reguleringsforslag UNN/Kaarbøjordet – St. Olavs gate 

Del III –  Forslag til reguleringsbestemmelser    
  UNN/Kaarbøjordet – St. Olavs gate 

   

§ 1 Avgrensning 

Planområdet er vist med plangrense på plankart merket ”Reguleringsplan UNN 
Kaarbøjordet – St. Olavs gate datert 09.09.13. 

 

§ 2 Formål 

Det er i reguleringsplanen satt av områder med følgende formål: 
 
 
PBL § 12-5, nr.1  Bebyggelse og anlegg 
    - Boligbebyggelse (B) 

    - Parkering kombinert med offentlig tjenesteyting (P/TJ) 
    - Parkering kombinert med boligbebyggelse (P/B) 

 - Veg kombinert med offentlig tjenesteyting (P/TJ) 
 
PBL § 12-5, nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg (KV) 

- Fortau (FTA) 
- Gang-/sykkelveg (GS) 
- Annen veggrunn – grøntareal 
- Parkeringshus/-anlegg (PUH) 
 

PBL § 12-5, nr. 3 Grønnstruktur 

   -Grønnstruktur 
   -Turveg 
 

§ 3 Fellesbestemmelser  

3.1  Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 som vedlegges byggesaken.  
3.3 Det skal i byggesaken redegjøres hvordan det er tilrettelagt for universell 

utforming. 

3.4 Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være i henhold til gjeldende retningslinjer 
fra Harstad kommune. Felles takterrasser og private balkonger kan regnes med 
i MUA. 

3.5 Dersom det i forbindelse med gravearbeidene blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidene straks stanses og melding 
sendes kultmyndighetene. 

3.6 Overvannshåndtering skal skje lokalt ved fordrøyning i henhold til kriterier fra 
NORVAR. Det avklares i byggesaken hvor mange l/s som om tillates inn på 
kommunalt nett.  

 
Hva med krav om tilrettelegging for vannbåren varme ? 
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§ 4 Bebyggelse og anlegg 

 
4.1 Boligbebyggelse 
 

1. Innenfor vist byggegrense tillates oppført leilighetsbygg. Bygningene 
skal ha flatt tak eller pulttak, maksimum tillatt gesimshøyde som vist på 
plankart. Det tillates i tillegg oppført heishus og trapperom i nødvendig 

høyde for installasjonen over tak.  
2. Tillatt bebygd areal som vist på plankart.   
3. Ved behandling av byggesøknad skal bygningsmyndighetene ha for øye 

at bebyggelsen får god form og materialbehandling. Hensynet til miljø 
og estetikk skal vies spesiell oppmerksomhet.  

4. Terrasseenhetene skal ikke bygges sammenhengende.  

5. Det tillates bygd takterrasse på hver enhet.  
6. Det skal innenfor hvert område avsettes tilstrekkelig lekeareal i henhold 

til kommunale krav.  
7. Eksisterende kommunal pumpestasjon på gnr/bnr…………..skal ivaretas 

ved prosjektering av bygg. Kommunens byggegrenseavstand  til 
kommunaltekniske anlegg skal ivaretas.  

 
4.2       Parkering kombinert med offentlig tjenesteyting 
 

1. Signaturen kan benyttet til parkeringsanlegg, eller oppføring av bygg for 
offentlig tjenesteyting.   

2. Bygningene skal ha flatt tak, maksimum tillatt gesimshøyde som vist på 

plankart. Det tillates i tillegg oppført heishus og trapperom i nødvendig 
høyde for installasjonen over tak. 

 
 
4.3       Parkering kombinert med boligbebyggelse 
 

1. Signaturen tillates benyttet til parkering eller oppføring av boliger.   
2.      Maksimum tillatt gesimshøyde som vist på plankart.  

 
  

4.4       Veg kombinert med offentlig tjenesteyting (P/TJ) 
 

3. Signaturen kan benyttet til veg eller oppføring av bygg for offentlig 
tjenesteyting.   

4. Bygningene skal ha flatt tak, maksimum tillatt gesimshøyde som vist på 
plankart. Det tillates i tillegg oppført heishus og trapperom i nødvendig 
høyde for installasjonen over tak. 

 
§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

5.1  Veg 
Signaturen er avsatt til offentlig kjøreveg. 
 

5.2 Fortau 

Signaturen er avsatt til offentlig fortau.  
 

5.3 Gang-/sykkelveg 
Signaturen er avsatt til offentlig gang-/sykkelveg. 
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5.4 Annen veggrunn – grøntareal 

Signaturen er avsatt til annen veggrunn – grøntareal. 
 

5.5 Parkering 
Signaturen er avsatt til privat parkeringshus/-anlegg.  

 
5.6  Avkjørsel 

Felles avkjørsel for gnr/bnr 40/133 og 40/134. 
 

§ 6 Grønnstruktur 
 

 6.1 Grønnstruktur 
   Signaturen er avsatt til grøntstruktur. 
 
 6.2 Turveg 
   Signaturen er avsatt til offentlig turveg. 
  

 
 

§ 6 Rekkefølge 

 
6.1 Uteoppholdsareal for B og P/B ved oppføring av bolig, skal være ferdig 

opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan før det gis brukstillatelse til 

boligene. 
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Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og 
bebyggelsesplaner 
 
Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opp/behandlet i arealplanen. 
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.  
 
Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a. 
være: 
• ”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (DSB 1994) 
• ”Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og 

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen” 
(DSB 1997) 

• Rundskriv GS-1/01 - ”Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet 
på beredskapsområdet” (DSB 2001) 

•  Rundskriv T-5/97 – ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder” (MD 1997) 
 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: 

 

                                  Reguleringsplan UNN Kaarbøjordet – St. Olav sgate 
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Natur- og miljøforhold 
 

 

Forhold / uønsket hendelse 

 

ja/nei 

Vurdering 

 
Jord-/leire-/løsmasseskred 

 
Nei 

 

 
Kvikkleire, ustadige grunnforhold 

 
Nei 

 

 
Steinras, steinsprang 

 
Nei 

 

 
Is-/snøskred 

 
Nei 

 

 
Kjente historiske skred, utbredelse 

 
Nei 

 

 
Flomfare 

Nei  

 
Springflo 

 
Nei 

 

 
Flomsonekart, historiske flomnivå 

 
Nei 

 

 
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  

 
Nei 

 

 
Mye nedbør 

 
Nei 

 

 
Store snømengder 

 
Nei 

 

 
Radon 

Kanskje Målinger foretas før 
prosjektering/oppføring  av bygg 

 
Er det fare for utglidninger (er området 
geoteknisk ustabilt) 

Nei  
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Drikkevann o.a. biologiske ressurser 
 

 

Forhold / uønsket hendelse 

 

ja/nei 

Vurdering 

 
Utbyggingsplaner (boliger, 
fritidsbebyggelse, næring/industri, 

infrastruktur etc.) i nærheten av:  
- drikkevannskilder, nedbørsfelt, 

grunnvann 
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 
� vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

 
 
 

 
Nei 
Nei 
Nei 

 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 

Forhold / uønsket hendelse 

 

ja/nei 

Vurdering 

 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

 
Nei 

 

 

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning 

 

Nei 

 

 
Olje-/gassanlegg 

 
Nei 

 

 
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. 

industrianlegg, havner, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

 
Nei 

 

 

 
Høyspentledninger 

 
Nei 

 

 

Anlegg for deponering og destruksjon av 
farlig avfall 

 

Nei 

 

 
Strålingsfare fra div. installasjoner 

 
Nei 

 

 

Gamle fyllplasser 

Nei  

 
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret 
bruk av gamle industritomter 

 
Nei 

 

 

Militære og sivile skytefelt 

 

Nei 

 

 
Dumpeområder i sjø  

 
Nei 
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Infrastruktur 
 

 

Forhold / uønsket hendelse 

 

ja/nei 

Vurdering 

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 

kan inntreffe på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området? 
- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

 
 

 
 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

 

 
Veger med mye transport av farlig gods 

 
Nei 

 

 
Ulykkesbelastede veger 

 
Nei 

 

Brannberedskap 
- Har området utilstrekkelig brannforsyning 
- Har området bare en mulig atkomstrute for     

   brannbil 

 
Nei 
Ja 

 
 
 

 

Støysoner ved infrastruktur 

 

Nei 

 

Strategiske / sårbare objekter 

Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  

og derfor bør ha en grundig vurdering 

 

Forhold / uønsket hendelse 

 

ja/nei 

Vurdering 

 
Sykehus/helseinstitusjon 

 
Ja 

Ikke behov for vurdering da reguleringen 
legger til rette for tilbygg til eksisterende 
sykehus.  

 

Sykehjem/omsorgsinstitusjon 

 

Nei 

 

 
Skole/barnehage 

 
Nei 

 

 

Flyplass 

 

Nei 

 

 
Viktig vei/jernbane 

Nei  

 
Jernbanestasjon/bussterminal 

 
Nei 

 

 
Havn 

 
Nei 

 

 
Vannverk/kraftverk 

 
Nei 

 

 
Undervannsledninger/kabler 

 
Nei 

 

 
Bru/Demning 

 
Nei 
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