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Gjennom sommeren og høsten må vi stenge armene inn mot den nye rundkjøringen vi bygger i krysset Trondheimsvegen/Ringvegen på Jessheim. Vi stenger en
arm av krysset om gangen.
Vi skal arbeide i alle de fire armene til den nye rundkjøringen som erstatter det
gamle krysset Trondheimsvegen/ Ringvegen.
Hva skal bygges?
I løpet av perioden skal vi legge nytt vann- og avløpsnett for Ullensaker kommune, og bygge nye veger og
gang-sykkelveger inn mot krysset. I samme periode
som Trondheimsvegen nord er stengt skal Ullensaker
kommune oppgradere parkeringsplassen ved Nordby
ungdomsskole. For å unngå å stenge krysset helt, vil
arbeidet deles opp i fire faser.
- For å få utført anleggsarbeidene på en rask, effektiv
og trygg måte, velger vi å stenge vegstrekningene helt i
korte perioder. Når vegen stenges helt, vil entreprenøren
få jobbe uavbrutt og under trygge forhold. Ulempen for
trafikantene blir også kortere enn om vi skulle la trafikken
gå samtidig. Vi velger likevel å dele arbeidet i fire faser slik
at vi opprettholder en viss fremkommelighet. Vi legger
også mesteparten av arbeidet til skoleferien så vi berører
trafikken i minst mulig grad, sier byggeleder Ole Kristian
Krogh. Omkjøringsveger og de nye gangvegene vil være
tydelig merket.
Arbeidene er delt inn i fire faser
Alle de fire vegene inn mot fremtidig rundkjøring stenges
hver med 2–5 ukers varighet.
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Informasjon om busser og nye stopp
Busslinjer som normalt kjører Trondheimsvegen og
Ringvegen blir berørt av anleggsarbeidene. Se ruter.no
for mer informasjon.
Pass på barna!
- Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små som elsker å utforske. Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret, men vi
ber allikevel foreldre om å være spesielt oppmerksomme
og holde barna på trygg avstand, sier Ole Kristian.
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 sykkelveger og fortau. Slike utbygginger utløser krav om rundkjøring i krysset Trondheimsvegen/Ringvegen for å sikre en
god trafikkavvikling som følge av økt trafikk i området.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus
fylkeskommune, Ullensaker kommune og private utbyggere hvor Statens vegvesen og Ullensaker kommune er
byggherrer.

Uke 22–24: Trondheimsvegen sør mellom ny
rundkjøringen og Ursins veg.
Uke 25–26: Ringvegen øst mellom ny rundkjøring
og Sjøbergvegen.
Uke 27–31: Trondheimsvegen nord mellom ny
rundkjøring og Nordby ungdomsskole.
Uke 33–36: Ringvegen vest mellom ny rundkjøring
og innkjøringen til Ringvegen 48.
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17-0814 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

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

