
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.

Kryssområdet på Sama er uoversiktlig og ulykkesbelastet. Nå starter vi  
jobben med å lage en trafikksikker løsning for myke trafikanter og bilister.

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
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Nytt kryss på Sama

Det skal bygges en rundkjøring på Sama, noe som vil 
redusere risikoen for alvorlige trafikkulykker kraftig. 
Myke trafikanter skal ledes trygt under rundkjørin-
gen, slik at de slipper å krysse trafikkert veg. I tillegg 
til rundkjøringen og undergangen skal det gjøres et 

omfattende arbeid med gang- og sykkelveger, vann- 
og avløpsledninger, landskapsarbeider, veglysan-
legg og nytt overvannsystem. Det skal også gjøres 
forberedende arbeid for tunnelen, som skal komme 
ut der den tidligere Esso-stasjonen lå. 
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Fremdrift 
I mars begynner entreprenøren NCC å rigge seg til i områ-
det. Ganske raskt vil de starte med å grave grøfter for vann 
og avløp og kabler, og deretter fortsetter jobben med å 
etablere nye veger og rundkjøringen. Hele delprosjektet 
skal være ferdig sommer/høst 2017. 

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 også kryssområdet på 
Sama, der det er mye trafikk. 

Hovedsakelig vil all omkjøring bli på stedet, og i de perio-
dene det er mye trafikk må trafikantene regne med redusert 
fremkommelighet gjennom Sama. 

Åsvegen stenges for trafikk i første del av prosjektet. Dette 
skiltes og trafikken vil da midlertidig ledes gjennom Jonas 
Lies gate. Fartsgrensen gjennom kryssområdet reduseres til 
30 km/t – hele døgnet.

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

Kontaktinformasjon
Telefon: 77 61 70 77 (hverdager 08.00 - 15.30)
E-post: Harstadpakken@vegvesen.no
Sentralbord telefon: 02030

Myke trafikanter
I starten av prosjektet kan myke trafikanter bruke dagens 
gang- og sykkelveger gjennom Sama som normalt. Likevel 
er det slik at anleggsarbeidet krever mye plass, og for å få 
avviklet trafikken gjennom Sama, må vi etter hvert slippe 
bilene inn på deler av gang- og sykkelvegen. Så lenge dette 
er nødvendig vil vi sperre gang- og sykkelvegen for myke 
trafikanter og heller lede de inn på en midlertidig omgåings-
rute, slik at de kan passere trygt forbi Sama. Vi kommer til å 
informere godt om dette, når det blir aktuelt.  

Arbeidstider
Selv om vi legger vekt på at anleggsaktiviteten skal bli til minst 
mulig heft og bry, 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 
mandag – lørdag mellom kl. 0700–1900. Utover disse tids-
punktene vil det kunne foregå arbeid på kveldstid, så lenge 
det ikke støyer spesielt. Det jobbes normalt ikke på sønda-
ger/helligdager og heller ikke om natten. 

Unntaket er de gangene vi må gjøre større arbeid på eksis-
terende veg. Dette vil i hovedsak bli gjort på natten, slik at vi 
ikke hindrer trafikken unødig.

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