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.
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Støy
Som en del av Harstadpakken jobber vi med å redusere trafikkstøyen 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.
Vi utfører tiltak på den enkelte eiendom
Tiltakene har ulikt omfang avhengig av hvor
eiendommene ligger. En del boliger kan få nye,
lydisolerende vinduer og verandadører. I tillegg
kommer tetting eller utskifting av gamle ventiler,
og montering av nye lydventiler.
Noen boliger kan få tilbud om innvendig/
utvendig tilleggsisolering av fasader
og noen kan få tilbud om lokal skjerming
av uteplasser.
Kostnaden dekkes av Statens vegvesen
Dersom boligen din har krav på støytiltak vil
kostnadene bli dekket av Statens vegvesen.
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Kontaktinformasjon
Dersom
du har spørsmål om støy i forbindelse med
Dersom
du kan
har spørsmål
om støy
Harstadpakken
du ta kontakt
medi forbindelse med
Harstadpakken kan du ta kontakt med
KnutStatens
Abrahamsen,
vegvesenbyggeleder
Mobil:
95899714
Steinar Rask, byggeleder
Epost: knut.abrahamsen@vegvesen.no
Mobil: 476 16 808
Epost: steinar.rask@vegvesen.no
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Lydnivå for ulike aktiviteter (desibelskala).
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Harstadpakken
Trafikksikkerhet, klimaog miljøarbeid

