
På oppdrag for Statens vegvesen starter Isachsen Anlegg AS mandag 6. februar et  
omfattende arbeid i Jessheim sentrum. Isachsen Anlegg AS skal blant annet bygge  
rundkjøring i krysset Trondheimsveien-Ringveien, nytt kommunalt vann- og avløps- 
nett og en oppgradert parkerings- og snuplass ved Nordby skole. Arbeidet ferdig- 
stilles i 2018. 

FEBRUAR 2017 Trondheimsveien – Ringveien

Vi starter anleggsarbeider  
i Jessheim sentrum 

Illustrasjon: Statens vegvesen

ISACHSEN ANLEGG AS SKAL:  
• Dagens lyskryss i krysset Trondheimsveien-Ringveien  
 skal bygges om til oval rundkjøring. 
• Trondheimsvegen sør for krysset får nye sykkelfelt i  
 kjørebanen og ny 2-sidig gang- og sykkelveg med  
 rabatt med trær.  
• Nord for krysset blir det ny bred gang- og sykkelveg   
 på vestsiden av Trondheimsvegen opp til Nordby  
 ungdomsskole, hvor den kobles på eksisterende  
 gang- og sykkelveg.  

• Busslommer skal oppgraderes tiluniversell standard.  
 Det settes opp leskur på holdeplassene.  
• Gangfeltkryssingen nord i Trondheimsvegen ved  
 Nordby ungdomsskole blir oppgradert med ny  
 trafikkøy og forsterket belysning. 
• Ringvegen vest for krysset får nye gang- og  
 sykkelveger på begge sider og ny beplantning. 
• Hele anlegget vil får ny vegbelysning. 

INFORMASJON



For Ullensaker kommune vil Isachsen Anlegg AS skifte 
det kommunale vann- og avløpsnettet som krysser  
gjennom området. Kommunen skal også oppgradere 
plassen ved Nordby ungdomsskole, med ny parkering 
og bussoppstillingsplass. 

Endret trafikkmønster
Trafikantene må regne med endringer av kjøremønsteret 
og redusert fremkommelighet i løpet byggeperioden. 
Allerede tidlig i byggefasen vil lyskrysset i krysset  
Trondheimsveien-Ringveien bli demontert og erstattet  
av en midlertidig rundkjøring. 

Traseene for myke trafikanter vil også legges om i  
anleggsperioden. Vegvesenet understreker at uved- 
kommende ikke har adgang til anleggsområdet. Av  
hensyn til egen og anleggsarbeidernes sikkerhet bes 
myke trafikanter derfor benytte de nye traseene.

Pass på barna! 
Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke  
spennende på nysgjerrige små barn som elsker å ut- 
forske, sier byggeleder Ole Kristian Krogh. Anleggs- 
området skal til enhver tid være forsvarlig avsperret,  
men vi ber allikevel foreldre om å være spesielt  
oppmerksomme og holde barna på trygg avstand. 

Byggeleder i Statens vegvesen  
Ole Kristian Krogh på telefon 976 36 657 eller  
e-post ole.krogh@vegvesen.no

Kontrollingeniør i Statens vegvesen  
Per William Tandberg på telefon 993 53 100 eller  
e-post per.william.tandberg@vegvesen.no. 

KONTAKT

Bakgrunn for prosjektet
Backe Prosjekt AS (Jessheim Park) bygger flere nye  
sentrumsnære blokker med leiligheter og lokaler for  
næringsvirksomhet der Jessheim stadion tidligere lå.  
I tillegg bygger de nye adkomstveger, gang- og sykkel-
veger og fortau. Slike utbygginger innenfor planområdet 
utløser krav om rundkjøring i krysset Trondheimsvegen/
Ringvegen for å sikre en god trafikkavvikling som følge  
av økt trafikk i området.

Samarbeidsprosjekt
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus 
fylkeskommune, Ullensaker kommune og private ut- 
byggere hvor Statens vegvesen har byggeledelse på  
vegne av Akershus fylkeskommune på Trondheims- 
vegen og Ringvegen. Ullensaker kommune skifter  
ut kommunalt vann- og avløpsnett, samt oppgradere  
parkeringsplass og snuplass ved Norby ungdomsskole.  
Kommunen dekker kostnadene for dette. Akershus  
fylkeskommune og utbyggerne (Jessheim Park og Bekke- 
bakken) dekker 50 % hver av tiltakene i Trondheimsvegen 
og Ringvegen. Kostnadsanslaget for hele prosjektet er på 
53 mill. kr (kostnadsrammen er 58,3 mill.kr) – fordelt med 
18,8 mill. kr på fylkeskommunen, 18,8 mill. kr på de private  
utbyggene (i hovedsak Jessheim Park) og 15,4 på  
kommunen.
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