
Endring arealbruk for turveger

T 1    Osmarka - forbindelse langs Fosterlågen 

T 2    Øre - Bakk (Strandvegen)

T 3    Harstad - Silset - Bjerkeset (elvavegen)

T 4    Solsida - sentrum (snarveg)

Fargekoder: Farge Konsekvens for miljø og samfunn

Positiv eller nøytral virkning

Noe negativ virkning

Vesentlig negativ virkning

For beskrivelse av tema, se planbeskrivelse.



T -1
Innspill fra: Osmarka bygdelag. Grunneiere:  

Område: Osmarka, Heggem gnr 10 bnr 2 m.fl.

Foreslått formål: Turveg. Dagens formål: LNF

Tema Konsekv. Beskrivelse av konsekvens

Landbruk  Dyrkbart, men lite aktuelt å dyrke pga vernet vassdrag.

Naturmangfold  Berører stransone i verna vassdrag. 

Vannmiljø  Krever tiltak for hådtering av overvann.

Kulturminner og kulturmiljø  Potensiale for fornminner?

Friluftsliv, nærmiljø, grønnstr. Forbindelse mellom to hytte-/naustområder.

Barn og unges interesser Godt egnet.

Folkehelse Ligger til rette for å oppnå god folkehelse.

Universell utforming (UU) Egnet for UU.

Transport/trafikksikkerhet Godt egnet, jf. eget notat/vurderinger.

Teknisk infrastruktur Enkel overvannshåntering. Parkering.

Tjenestebehov Ca 10 km til butikk.

Risiko og sårbarhet Ingen kjente registreringer. 

Forurensning Ingen kjente registreringer. 

Støy Lite støyutsatt. Utbygging gir ikke vesentlig økt støy.

Strategi for arealbruk Samsvarer tilfredsstillende.

Samlet vurdering: Legger til rette for rundtur fra grendesenteret/hytteområder. 

Tiltaket trekkes fra vannkanten av hensyn til vernet vassdrag og for å oppnå mer fastmark. 

Godt egna (23 p).

Konklusjon: Medtas i planforslaget.



T 2
Innspill fra: Øre Bygdalag

Område:Myklebostad, gnr 21 bnr 1 m. fl., turveg lengde ca. 1,7 km.

Foreslått formål: Adkomst til naust/turveg. Dagens formål: LNF.

Tema Konsekv. Beskrivelse av konsekvens

Landbruk  Skog m/ høg bonitet. Ikke dyrkbart.

Naturmangfold Berører ikke viktige registrerte arter eller naturtyper.

Vannmiljø Avrenning antas å få liten virkning på vannmiljøet.

Kulturminner og kulturmiljø  Forutsatt tilpasset kulturmiljø ved elveosen (KULtur).

Friluftsliv, nærmiljø, grønnstr. Tilkomst til sjø og mindre tilgjengelig strandområde.

Barn og unges interesser Godt egnet.

Folkehelse Ligger til rette for å oppnå god folkehelse.

Universell utforming (UU) Noen utfordringer for UU.

Transport/trafikksikkerhet Godt egna, jf. eget notat/vurderinger.

Teknisk infrastruktur Sidehelling setter krav til utforming og drenering.

Tjenestebehov Ca. 5 km til butikk. 

Risiko og sårbarhet Aktsomhetsområder for flom, flomskred m.m. sjekkes.

Forurensning Ingen kjente registreringer.

Støy Lavt støynivå.

Strategi for arealbruk Samsvarer godt. 

Samlet vurdering: KU tilsier at første del av tiltaket kan tilrås. Godt egna (23 p). Utgangspunkt

ved Ørstua medfører at eksisterende parkering kan nyttes de fleste dager. 

Tiltaket kan kombineres med adkomst til eksisternde naustområde. 

Konklusjon: Innarbeides i planforslaget til forbi Farlegpynten. 



T 3
Innspill: Batnfjord il

Område: Batnfjordsøra, Langs elva på begge sider fra Harstad til Bjerkeset / Gaupset. 

Foreslått formål: Tursti. Dagens formål: LNF

Tema Konsekv. Beskrivelse av konsekvens

Landbruk Tilpasses dyrkajord best mulig. 

Naturmangfold Må tilpasses art av stor fovaltningsmesssig interesse.

Vannmiljø  Må sikre vegetasjonssone langs elva.

Kulturminner og kulturmiljø  Må tilpasses kulturmiljø. (KULtur).

Friluftsliv, nærmiljø, grønnstr. Turveg begge sider langs elva. Muligheter for rundtur.

Barn og unges interesser Godt egnet.

Folkehelse Ligger til rette for å oppnå god folkehelse.

Universell utforming (UU) Kan bygges tilpasset UU.

Transport/trafikksikkerhet Svært godt egnet, jf. eget notat/vurderinger

Teknisk infrastruktur Kan bygges sammen med gang-/sykkelveger i sentrum

Tjenestebehov Utgangspunkt nær sentrumsfunksjoner.

Risiko og sårbarhet Flomfare og grunnforhold forutsettes sjekket ut.

Forurensning Mulig avrenning fra landbruksdrift.

Støy Lite støyutsatt. Utbygging gir ikke vesentlig økt støy.

Strategi for arealbruk Samsvarer tilfredsstillende.

Samlet vurdering: Skissert løsning er foreløpig. Forutsatt at tiltaket får nødvendige tilpasninger

ved detaljplanlegging, kan dette bli et godt prosjekt. Godt egna (25 p).

Kan også tilpasses korridor for framtidig E39.

Konklusjon: Medtas i planforslaget.



T 4
Eldre innspill fra: Solsida Vel. Grunneiere: Alma Furset og Egil Harstad

Område: Batnfjordsøra, Harstad gnr 41 bnr 2 

Foreslått formål: Turveg. Dagens formål: LNF

Tema Konsekv. Beskrivelse av konsekvens

Landbruk  Dyrkamark eller stort sett dyrkbart.

Naturmangfold Berører ikke viktige registrerte arter eller naturtyper.

Vannmiljø Vegetasjonssone mot bekk må sikres.

Kulturminner og kulturmiljø  Potensiale for fornminner.

Friluftsliv, nærmiljø, grønnstr. Etterlengtet snarveg. Gir også mulig rundtur. 

Barn og unges interesser Godt egnet.

Folkehelse Ligger til rette for å oppnå god folkehelse.

Universell utforming (UU) Snarveg prioritert foran UU.

Transport/trafikksikkerhet Svært godt egnet, jf. eget notat/vurderinger.

Teknisk infrastruktur Krever overvannshåntering. 

Tjenestebehov Snarveg fra Solsida til sentrumsfunksjoner. 

Risiko og sårbarhet Ingen kjente registreringer. 

Forurensning Ingen kjente registreringer. 

Støy Lite støyutsatt. Utbygging gir ikke vesentlig økt støy.

Strategi for arealbruk Samsvarer tilfredsstillende.

Samlet vurdering: Videre utbygging i Solsida aktualiserer en slik snarveg, selv om den ikke kan 

stigning som tilfredsstiller UU. Løsningen legger til rette for rundturer. Godt egna (25 p).

Det må påregnes midlertidige omlegginger ved bygging av ny E39. 

Konklusjon: Medtas i planforslaget.


