
Nå starter byggingen i 
Hagebyveien
Fylkesveg 6 Hagebyveien er en 
veg med stor trafikk, både av 
bilister, gående og syklende. Nå 
starter Harstadpakken jobben 
med å bygge et fortau langs 
strekningen, noe som vil gjøre 
det tryggere for myke trafikanter å 
ferdes i området. 

I første omgang skal vi bygge ca. 1,6 kilome-
ter fortau langs Hagebyveien, mellom Sama 
og Trondenesveien. Kontrakten omfatter 
også bygging av blant annet betong- og na-

VELKOMMEN TIL 
INFORMASJONSMØTE!

Vi inviterer til åpent møte om 
Hagebyveien. Her får du vite mer 
om prosjektet og arbeidet som 
skal pågå, og svarer på spørsmål.

 Tid: Mandag 26. juni 
  kl. 18:00
 Sted: Hagebyen skole

INFORMASJON Juni 2017 Harstadpakken

tursteinsmurer og nye holdeplasser for buss.

I tillegg skal strøm-, tele- og fiberkabler 
legges om, og det blir etablert et nytt over-
vannssystem med gatesluker, kummer og 
transportledninger for overvann. I enkelte 
områder skal også vann- og avløpsanleg-
get legges om.

VIL GI TRAFIKALE UTFORDRINGER
Anleggsarbeidet vil føre med seg noen 
trafikale utfordringer og ulemper for alle 
som bor og ferdes i området. Sammen med 
entreprenøren skal vi imidlertid gjøre det vi 
kan for at dette skal gå så smidig som mulig.



17-0
978 visuell.kom

m
uikasjon@

veg
vesen.no

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

 facebook.com/Harstadpakken

Har du spørsmål eller innspill?
Kontakt Ole Sollid, byggeleder Hagebyveien
Mobil: 913 58 301
E-post: ole.sollid@vegvesen.no
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Som en del av Harstadpakken skal det bygges ca. 1,6 kilometer fortau langs fv. 6 Hagebyveien, mellom Sama og Trondenesveien. Foto: Force Technology 

Arctic AS/Harstadpakken.

TRAFIKKAVVIKLING
Fartsgrensen gjennom anleggsområdet vil 
være redusert til 30 km/t. Vegen kan også 
bli tidvis helt stengt i inntil 20 minutter av 
gangen, blant annet på grunn av spreng-
ningsarbeid.

Vær tålmodig og vis hensyn til dine medtrafi-
kanter, og respekter skiltingen og den redu-
serte fartsgrensen. Det handler om sikkerhe-
ten både for dere som ferdes på eller langs 
vegen og for anleggsarbeiderne på stedet.  

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du 
på 175.no.   

ADKOMST TIL BOLIGER
Det ligger et stort antall boliger langs strek-
ningen, og de fleste av disse får beholde 
sin vanlige adkomst mens arbeidet pågår. 
Men trolig må vi stenge noen av avkjørslene 
midlertidig; i så fall avtaler vi dette direkte 
med den enkelte grunneier.

FREMDRIFT
Entreprenør Lemminkainen Nord vil nå rigge 
seg til i området. Første del av jobben består 
av graving av grøfter for blant annet vann- og 
avløpsrør. Byggearbeidet starter i begynnel-
sen av juli, og hele delprosjektet skal være 
ferdig høsten 2018.

SIKKERHET
På anleggsplassen er det adgang forbudt for 
uvedkommende hele døgnet, og av hensyn 
til sikkerheten er anlegget inngjerdet. Vi ber 
spesielt alle foreldre forklare dette for sine 
barn. Husk at anleggsområder ofte er trange 
og uoversiktlige, og maskiner og biler i be-
vegelse alltid vil være et faremoment. 

Fokus på sikkerhet er viktig også når det 
ikke er aktivitet på anlegget. Her finnes både 
løse steinblokker, grøfter som kan fylles med 
vann under regnvær og store anleggsmas-
kiner.
Vi ber om din hjelp til å unngå ulykker: For-
klar barna at dette er et farlig område de ikke 
må ta seg inn til.

ARBEIDSTIDER
Selv om vi legger vekt på at anleggsaktivi-
teten skal bli til minst mulig heft og bry, vil 
aktiviteten gi økt trafikk, støv og støy. 

Entreprenøren følger de statlige reglene 
som gjelder for slikt arbeid, og spesielt støy-
ende arbeider skal kun foregå mandag til 
lørdag mellom kl. 0700–1900. Utover disse 
tidspunktene vil det kunne foregå arbeid på 
kveldstid, så lenge det ikke støyer spesielt. 

Det jobbes normalt ikke på søndager/hel-
ligdager og heller ikke om natten. Unntaket 
er de gangene vi må gjøre større arbeid 
på eksisterende veg. Dette vil i hovedsak 
bli gjort på nattestid, slik at vi ikke hindrer 
trafikken unødig.


