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Journalposter
S 18.05.2015 2. gangs behandling detaljreguleringsplan gang-

og sykkelveg Mestervik
I 20.03.2013 Reguleringsplan FV 858 - gang og sykkelveg 

Meistervik - Balsfjord kommune
Asplan Viak AS

I 15.04.2013 Reguleringsplan for FV 858 - gang og sykkelveg 
på Meistervik

Randi H. Lakseide

I 17.04.2013 Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan 
for FV 858 gang- og sykkelveg Meistervik

Fylkesmannen i Troms

I 17.04.2013 Uttalelse til oppstart av planarbeid for gang- og 
sykkelvei langs FV 858 i Meistervik

NVE Region Nord

U 02.09.2013 Avtaledokument mellom Balsfjord kommune og 
Multiconsult - grunnundersøkelse

Multiconsult AS

I 18.11.2013 Gang og sykkelveg - Meistervik - oversendesle 
av rapport

Multiconsult
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I 28.10.2014 Innsigelse til planforslag - gang og sykkelvei 
Meistervik

Johnny Johansen

I 04.11.2014 Uttalelse til gang og sykkelsti Meistervik Andreas Jernberg
I 10.12.2014 Gang og sykkelsti på Meistervik Anne-Marie Løvlid
I 02.01.2015 Vedrørende planstart for gang og sykkelveg -

Meistervik - Balsfjord kommune - Troms fylke
Kystverket Troms og Finnmark

I 12.01.2015 Høringsuttalelse - Reguleringsplan FV 858 -
gang og sykkelveg Meistervik

Fylkesmannen i Troms

I 13.01.2015 NVEs uttalelse - Gang og sykkelveg Meistervik 
i Balsfjord kommune

NVE v/Kanstad Stian Bue

I 14.01.2015 Merknad - detaljreguleringsplan for gang og 
sykkelveg langs Fv 858 Meistervik

Statens Vegvesen

I 15.01.2015 Uttalelse til detaljreguleringsplan for gang og 
sykkelveg Meistervik

Troms fylkeskommune

I 09.04.2015 Gs-veg Meistervik tegninger Asplan Viak
I 09.04.2015 Gs-veg Meistervik: plan- og profiltegninger Asplan Viak
I 09.04.2015 Oversendelse av plandokument gs-veg 

Meistervik
Asplan Viak

I 09.04.2015 Gs-veg Meistervik: høringsliste Asplan Viak
I 09.04.2015 Regulering GS-vei Meistervik - oversendelse av 

planforslag
Asplan Viak

I 09.04.2015 Gang- og sykkelveg Meistervik - oppdaterte 
tegninger til godkjenning

Asplan Viak

I 09.04.2015 Gs-veg Meistervik: reviderte 
reguleringstegninger samt plan- og 
profiltegninger

Asplan Viak

I 09.04.2015 G/S anlegg Fv 858 Meistervik Troms Fylke v/Øystein Olav Miland
I 09.04.2015 Gs-veg Meistervik merknadsbehandling Asplan Viak

Saksopplysninger:

Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikker ferdsel for gående og syklende på 
strekningen, legge til rette for bussholdeplass, samt å gi en bedre og mer trafikksikker adkomst 
til boligfeltet i Mestervik.

Gang-/sykkelvegen er planlagt nord for fylkesvegen i en strekning på om lag 1550 m fra krysset 
fv. 858/fv. 286 til boligfeltet i Mestervik. Leirbogelva krysses. Det er planlagt nytt kryss og ny 
adkomstveg til boligfeltet i Mestervik. Det settes opp rekkverk mellom fylkesvegen og gang-
/sykkelvegen. 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Balsfjord kommune.
Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 20. mars 2013 i avisa Nordlys. Planforslaget ble sendt 
på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 4.9 – 20.9 2014 og i tiden 1.12.2014 – 13.1.2015. 
Grunnen til at det ble lagt ut i to omganger er fordi det i første runde ikke ble sendt ut til 
offentlige instanser. 

Det kom inn 7 merknader i høringen/det offentlige ettersynet. Merknader vurderes fortløpende.
- Fylkesmannen i Troms
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- Troms fylkeskommune
- Statens vegvesen
- NVE
- Jonny Johansen
- Andreas Jernberg
- Anne Marie Løvlid

Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms er positivt innstilt til prosjekter som bidrar til økt trafikksikkerhet. 
Fylkesmannen fremmer ingen innsigelse til reguleringsplanen. Fylkesmannen fremmer følgende 
merknad:

- Adkomst fra fv. 858 og inn til landbruksarealer må innarbeides i planen der det er behov 
for det.

Rådmannens kommentar:
Merknaden tas til etterretning. 
Alle berørte landbrukseiendommer på nordsiden av fv. 858 har tilgang til dyrket areal. Gang-
/sykkelvegen vil ikke gjøre at noen mister adkomsten til landbruksareal.

Troms fylkeskommune
Samferdsels- og miljøetaten i Troms fylkeskommune vil påpeke at en må forsikre seg om at det 
blir tilfredsstillende løsning for snørydding og snø deponi. Videre forutsetter de at universell 
utforming av holdeplass og gangfelt blir viet spesiell oppmerksomhet. Samferdsels- og 
miljøetaten kan hjelpe til med å se over byggetegningene.
Kulturetaten skriver at ingen av Sefrak-registrerte bygninger blir direkte berørt av tiltaket. De har 
derfor ingen merknader til planen.

Rådmannens kommentar:
Merknaden tas til etterretning. 
Det er tilstrekkelig plass til lagring av snø. Statens vegvesen har ikke hatt noen merknader om 
dette. Det blir tatt med i konkurransegrunnlaget for gang-/sykkelveg og holdeplass at anlegget 
skal være universelt utformet.

Statens vegvesen
Statens vegvesen(SVV) har følgende merknader til planen:

- Profil 0: planområdet bør utvides slik at fortauet føres i kurve gjennom krysset mot 
Malangseidet for å gi bedre forhold for gående.

- Profil 300-370: reguleringsplanen bør utvides slik at begge busslommene kan 
oppgraderes til å tilfredsstille dagens krav til utforming. 

- Profil 650-900: rabatt mellom gang-/sykkelveg og fv. 858 må utvides til minimum 1,5 m 
bredde.

- Profil 900-1020: Statens vegvesen vil neppe godkjenne trebru som gang-/sykkelvegbru.
- Profil 1150: boligadkomst bør stenges og tilknyttes ny kommunal veg til boligfelt.
- Profil 1250: det bør etableres fortau langs busslommen, fra gang-/sykkelveg til 

plattformen.
- Profil 1400: boligadkomst må stenges og tilknyttes bakenforliggende kommunal veg. 

Adkomsten vil bli svært bratt og vil ikke tilfredsstille SVVs håndbøkers krav til 
utforming og sikt.
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- Videre forutsetter de at alle opprettholdte adkomster til fylkesvegen innenfor planområdet 
tilfredsstiller krav til utforming og sikt. SVV forutsetter også at prinsippene for universell 
utforming legges til grunn for all videre planlegging

Rådmannens kommentar:
SVVs merknader til planen er innarbeidet i endret planforslag, bortsett fra punktet om at 
boligadkomst ved profil 1440 (gbnr. 91/12) skal tilknyttes bakenforliggende kommunal veg. Det 
ligger en eiendom mellom den kommunale boligvegen og eiendommen med gbnr. 91/12. For å 
slippe og legge adkomsten over en annen eiendom er avkjørselen til 91/12 flyttet mot vest. Det 
blir da lengre strekning å ta opp høydeforskjellen, og avkjørselen blir slakere enn dagens 
situasjon. 
Det blir i konkurransegrunnlaget for gang-/sykkelvegen beskrevet at Leirbogelva skal krysses 
med betongbru/-kulvert, og ikke trebru.

NVE
NVE registrerer at grunnforholdene er vurdert og at tiltaket ikke innebærer fare for 
kvikkleireskred. Til orientering viser www.skrednett.no og NGIs aktsomhetskart for 
snøskred/steinsprang at den vestre delen av planområdet ligger i et område med potensiell 
skredfare.
Vannressursloven § 11 slår fast at langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig 
vegetasjonsbelte. NVE forutsetter at dette er lagt til grunn ved planlegging av gang-/sykkelveg 
langs og ved kryssing av Leirbogelva. Vi anbefaler at det bygges en bru som fundamenteres godt 
inne på land slik at nye inngrep direkte i vassdraget unngås. Vi registrerer at det er vurdert at det 
ikke er flomfare knyttet til Leirbogelva.
Vi har ellers ingen merknader til planen.

Rådmannens kommentar:
Merknaden tas til orientering.
Brua planlegges med fundament på land, slik at direkte inngrep i elva unngås.

Johnny Johansen, grunneier gnr/bnr 91/15
Johansen ønsker å beholde sin avkjørsel til fylkesvegen. Han mener at avkjørsel mot lokal veg er 
smal og bratt, og at den ikke sikrer adkomst til eiendommen med henger og liten lastebil.
Han ønsker videre at kommunen kommer på befaring for å se på saken.

Rådmannens kommentar:
På grunn av trafikksikkerhet er det et ønske om å redusere antallet avkjørsler ned på fylkesvegen. 
Ved bygging av gang-/sykkelveg vil dagens avkjørsel til eiendommen bil brattere enn i dag. 
Gang-/sykkelvegen er 3,5 m bred og i tillegg kommer grøft og 3 m avstand mellom fv. 858 og 
gang-/sykkelveg. Den beste løsningen vil derfor være å ha adkomst fra kommunal veg.
Grunneier, representanter for Balsfjord kommune og Statens vegvesen har vært på befaring for å 
se på avkjørselen. Det ble på befaringen enighet om at avkjørsel fra fylkesvegen skal stenges og 
at eiendommen 91/15 skal ha avkjørsel fra den kommunale vegen.

Andreas Jernberg, grunneier gnr/bnr 91/44
Jernberg ser positivt på regulering for bygging av gang-/sykkelveg på Mestervik. Han ønsker å få 
laget en støyvoll/-gjerde ned mot fylkesvegen/ny bussholdeplass. Dette vil være en rimelig og 
miljøvennlig måte å bli kvitt overskuddsmassene.
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Rådmannens kommentar:
Det er ikke krav til støyvoll/-gjerde etter gjeldende regelverk. Det vil ikke bli regulert inn 
støyvoll i reguleringsplanen. Hvis det i byggeplanleggingen eller under bygging blir vurdert som 
aktuelt kan eventuelle overskuddsmasser lagres som en voll mot eiendommen. Det vil måtte 
vurderes under bygging/byggeplanlegging.

Anne Marie Løvlid, gnr/bnr 90/9
Løvlid skriver i sin merknad at hun ikke ønsker at noen av hennes grantrær skal hugges i 
forbindelse med bygging av gang-/sykkelveg. Så fremt alle hennes grantrær blir bevart, så er 
vegvalget i orden for hennes del. Videre skriver Løvlid at det fortsatt må være mulig å komme 
gjennom porten i «myra» med traktor eller storbil.

Rådmannens kommentar:
Det vil bli forsøkt å bevare trærne mellom boligen og fylkesvegen så godt som mulig. Hvis et 
eller flere grantrær må hugges kan de erstattes ved at det plantes nye trær.

Vurdering:
Bygging av gang-/sykkelveg vil gi gjøre det mer trafikksikkert for myke trafikanter langs fv. 858 
i Mestervik, og det gir en trygg kobling mellom boliger, idrettsbane og knutepunkter. Dette vil 
øke kvaliteten på bygda, og gjøre området mer attraktivt for bosetting.

Ved at eksisterende adkomst til boligfeltet i Mestervik stenges for biltrafikk, og at ny 
adkomstveg etableres, vil også gi et sikrere kryss. Ny adkomst vil gi bedre sikt enn dagens 
situasjon.

Ensidig busslomme vil gi tryggere samlingspunkt for kollektivbruk, og bedre flyt for trafikanter 
langs fv. 858.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord kommune godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-
12 detaljreguleringsplan for fv. 858 Gang- og sykkelveg Mestervik, datert 10.02.2015 
med tilhørende planbeskrivelse datert august 2014 og reguleringsbestemmelser datert 
august 2014.

Behandling i Formannskapet - 27.05.2015:

Tilrådning fra Formannskapet - 27.05.2015:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Behandling i Kommunestyret - 10.06.2015:

Vedtak i Kommunestyret - 10.06.2015:

Formannskapets tilrådning enstemmig vedtatt.

Etter fullmakt

Torunn Guleng
Sekretær

Intern kopi til:
Tommy Furumo, Plan og næring
Einar Nøstvik Guleng Rådmannens stab


