
Vi starter byggingen 
ved Kanebogen
Nå starter vi opp byggingen ved Kanebogen – på det som er et av de aller største 
delprosjektene i Harstadpakken. 

Det er et stort arbeid som skal i gang og det omfatter bygging av blant annet kjøreveg, holdeplasser for 
buss, to rundkjøringer, sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg, undergang for gang- og sykkel, land-
skapsarbeider og veglysanlegg.

Delprosjektet omfatter også omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger, strøm-, tele- og fiberka-
bler og etablering av nytt overvannssystem.

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
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Harstadpakken skal bidra til at vegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet, bidra til et bedre miljø og utviklingsmuligheter i sentrum, og bedre vilkårene for 
gående, syklende og kollektivtransporten. Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.



Fremdrift
I april begynte entreprenøren å rigge seg til i området. Ganske 
raskt vil det etableres en midlertidig rundkjøring som erstatning 
for dagens lyskryss, og ellers vil de i løpet av våren rydde skog, 
legge om gangveger og begynne med annen tilrettelegging. 
Først i løpet av sommeren starter selve arbeidet med å lage 
undergangen for gang- og sykkel og arbeidet med det som til 
slutt skal bli den nye store rundkjøringen i Kanebogen-krysset 
og rundkjøringen ved Shell.  

Trafikkavvikling
Alle trafikanter og naboer langs rv. 83 inn og ut av Harstad vil 
merke at det foregår mye anleggsarbeid i byen de neste årene, 
og alle må være forberedt på at det vil ta lengre tid å komme seg 
fra A til B. 

Dette gjelder spesielt Kanebogen-krysset, som er det mest 
trafikkerte krysset i Harstad. 

Her vil all omkjøring bli på stedet og det vil lages midlertidige 
rundkjøringer som skal ta unna trafikken. Rundkjøringer gir mer 
flyt i trafikken, men når det er mye trafikk må trafikantene likevel 
regne med redusert fremkommelighet i dette området.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å kjøre flere i samme bil eller 
benytte seg av bussen. Har du mulighet for å gå eller sykle oftere, 
vil dette også redusere trafikken gjennom krysset. 

Fartsgrensen gjennom kryssområdet reduseres til 30 km/t – hele 
døgnet.

For å ivareta sikkerheten til trafikantene når vi sprenger og ryd-
der, vil det være behov for å stanse trafikken i korte perioder. Vi 
sprenger ikke på de mest trafikkerte tidspunktene. 

Vær tålmodig og vis hensyn til dine medtrafikanter, respekter 
skiltingen og den reduserte fartsgrensen. Det handler om sik-
kerheten både for dere som ferdes på eller langs vegen og for 
anleggsarbeiderne på stedet.  

Arbeidstider
Vi legger stor vekt på at anleggsaktiviteten skal bli til minst mulig 
heft og bry. Likevel vil aktiviteten gi økt trafikk, støv og støy. 
Entreprenøren skal følge de statlige reglene som gjelder for slikt 
arbeid, og spesielt støyende arbeider skal kun foregå på hverdager 
mellom kl. 0700–1900 og lørdager kl. 0900–1900. Utover disse 
tidspunktene vil det kunne foregå arbeid på kveldstid. Det jobbes 
normalt ikke på søndager/helligdager og heller ikke om natten. 

KONTAKT

Arnt-Børge Jensen,
byggeleder Kanebogen
Mobil: 934 58 972
E-post: arnt-borge.jensen@vegvesen.no

Gang/sykkelveg

P-plass 
Kanebogen
senter

Rv. 83 Rv. 83

Fv. 848

Fv. 848

Midlertidig
rundkjøring

Rundkjøring
bygges ut i faser

Mer informasjon om prosjektet: 
http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken eller følg prosjektet på facebook: https://www.facebook.com/Harstadpakken

15-0722 . grafisk.senter@
vegvesen.no  

Steinar Rask, 
byggeleder støytiltak
Mobil: 476 16 808
Epost: steinar.rask@vegvesen.no

Sentralbord 
Statens vegvsen

            02030

Unntaket er de gangene vi må gjøre større omlegginger av ve-
gen. Dette vil i hovedsak bli gjort på natten, slik at vi ikke hindrer 
trafikken unødig.

Støytiltak på boliger
Som en del av Harstadpakken jobber vi med å redusere trafikk-
støyen i forbindelse med de vegene vi skal bygge og utbedre. 
I alle delprosjektene i Harstadpakken blir det vurdert i hvor stor 
grad de nærliggende eiendommene vil påvirkes av støy når vi 
er ferdige å bygge. I noen tilfeller vil vi bygge støyskjermer og i 
tillegg vil vi utføre støydempende tiltak på en del eiendommer/
boliger. Aktuelle boligeiere i området er allerede kontaktet og vil 
følges opp direkte.

ÅPENT MØTE 4.  MAI

Mandag 4. mai kl. 18 inviterer vi til åpent møte på 
Kanebogen skole der vi informerer om bygge-
prosessen og svarer på spørsmål. Møtet vil rette 
seg spesielt til de som bor i området, men er åpent 
for alle.  

arnt-borge.jensen@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken
https://www.facebook.com/Harstadpakken?fref=ts
steinar.rask@vegvesen.no

