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Faseplan Langeland  

Fase 1 

Det er inneværende fase. I denne fasen er det viktig å få etablert veien ut til rundkjøringen i Fv454 igjen, og 

på denne måte flytte anleggstrafikken tilbake til opprinnelig utkjøring til Fv454. Dette arbeidet har gått noe 

tregere enn forventet, dette grunnet problematikk vedrørende avklaring i forbindelse med tiltak Ullensaker 

kommune ønsket utført på eksisterende vannledning (PVC 315). Denne fasen er forventet ferdig medio 

Desember. 

Vi håper å kunne jobbe inn tiden noe i fase 1, og dermed klare oppstart av fase 2 ila. uke 48.  

 
Fase 2 

I fase 2 vil Gamle Trondheimsveg fortsatt bli  benyttet som omkjøringsvei for beboere (tredje part) på 

Langeland. Det er laget en omforent arbeidsvarslingsplan som er sendt inn via geomatikk. Vi snakker rundt 

denne og ble enige om nytt kjøre- og gang-mønster og at dette asfalteres. Videre ble det enighet om 

montering av midlertidig belysning festet til vario/mini-guard. Vario/mini-guard blir utplassert etter 

midlertidig asfaltering er utført.  

Arbeider som skal utføres i denne fasen med innvirkning på faseplanen (arbeidsområde/r markert med 

rosa): 

• Etablere VA fra «tilkoblingspunkt Kløfta» og sammensette dette med resten nordover.  

• Videre arbeider på veistrekk mellom kryss Gamle Trondheimsveg og rundkjøringen i Fv454.  

o Lyspunk 

o Kabelgrøfter 

o GSV 

o Veitrau  

o Tilkobling Fv454 (Filterfelt og rundkjøring?) 

o Asfaltering (ett lag?)  
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Fase 3 

I fase 3 vil vi midlertidig istandsette Gamle Trondheimsveg ut til rundkjøringen på Fv454 sånn at beboere 

(tredje part) på Langeland benytter denne veien. Kjøremønsteret som vist på oversiktstegningen (markert 

med rødt). GSV vil imidlertid bli omdirigert, se oversiktstegning (markert med blått). Denne omleggingen 

forventes utført ila. uke 49, 2022. Samtidig vil bakken forbi PST stenges av for å utføre arbeid her.   

I denne fasen vil veistrekningen til Langelandsfjellet også bli etablert sånn den skal være ved ferdigstillelse 

av veianlegget, (markert med rosa).  

Arbeider som skal utføres i denne fasen med innvirkning på faseplanen (arbeidsområde/r markert med 

rosa):  

• Etablering av VA mellom PST (spillvannspumpestasjon) og tilknytningspunkt i veien ved TS 

(trykkøkningsstasjon).  

• Omlegging av spillvann fra dagens system til nytt anlegg (strøm til PST kan være en faktor her).  

• Etablering av nytt veistrekk til langelandsfjellet, samt deler av GSV. 

• Videre arbeider på veistrekk mellom kryss Gamle Trondheimsveg og rundkjøringen i Fv454.  

o Ferdigstille GSV 

o Veilys 

o Rekkverk 

o Grønt areal 
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Fase 4 

I fase 4 må beboere (tredje part) på Langeland, sammen annen trafikk, ledes ut på Fv454 som vist på 

oversiktstegning (markert med rødt). GSV vil forbli som i fase 3. Oppstart av denne fasen blir mest trolig 

april-mai 2023.  

Bakken i Gamle Trondheimsveg, forbi PST, vil i denne fasen forbli stengt. Dette for å rive og bygge opp igjen 

denne veibiten sånn den skal etablere i.f.m ferdigstillelse av veianlegget. Samt. GSV langs veien til 

Langelandsfjellet vil ferdigstilles (arbeidsområde markert i rosa).  
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