
 

 
Viken viser vei. 

 

Det er usikkert hvor lenge fylkesvei 120 Byvegen gjennom Ask vil være stengt, som følge av jordraset. For å 

sikre at gang- og sykkelveien langs Gjerdrumsvegen kan ferdigstilles og tas i bruk, starter vi nå arbeidet 

igjen. I tillegg er det viktig å få ferdig vann- og avløpsarbeidet for Ullensaker kommune, for blant annet å 

sikre tilgang på brannvann i området. 

 
Redusert fremkommelighet 

Det vil pågå arbeid med gang- og sykkelveien i følgende tidsrom: 

• Mandager, tirsdager og onsdager fra kl. 09.00 til 15.00 og fra kl. 17.00 til 23.00. 

• Torsdager fra kl. 09.00 til 15.00.  

Mens arbeidet pågår vil kun ett kjørefelt være åpent for trafikk, og trafikken dirigeres manuelt eller ved 

lysregulering. Når det ikke pågår arbeid, er begge kjørefeltene åpne for trafikk. Det arbeides ikke på 

anlegget fredager, lørdager og søndager.  

- Vi gjør vårt beste for å opprettholde fremkommeligheten, men det kan forekomme noen mindre 

forsinkelser som følge av arbeidet. Vi vil gjøre løpende vurderinger av trafikkavviklingen, sier Anders Mjell, 

prosjektleder i Viken fylkeskommune. Vi skal sørge for at utrykningskjøretøy til en enhver tid kan passere, 

og vi prioriterer å slippe bussene fram så godt det lar seg gjøre.  

 

Gjerdrumsvegen vil fortsatt fungere som omkjøringsvei for de som kommer sørfra og skal videre til Ask 

sentrum. Derfor er arbeidet med gang- og sykkelveien lagt utenom rushtidsperiodene.  

 

Hovedarbeider som gjenstår på gang- og sykkelveiprosjektet mellom Tveiterhellinga og 

Ånnerudvegen:   

- Cirka 50 meter med vann- og avløpsgrøft for Ullensaker kommune mellom Gamlevegen og 

Ånnerudvegen. 

- Cirka 100 meter gang- og sykkelvei, inkludert kabelgrøft mellom Ånnerudvegen og Nyvegen. 

INFORMASJON, MARS 2021 
Fv. 1542 Gjerdrumsvegen 

Gjenopptar arbeidet med ny gang- og sykkelvei langs 
Gjerdrumsvegen 
Mandag 8. mars starter vi arbeidet med gang- og sykkelveiprosjektet langs fylkesvei 1542 
Gjerdrumsvegen igjen. Siden raset i Ask har Gjerdrumsvegen vært omkjøringsvei, og arbeidet 
med gang- og sykkelveien har vært innstilt. 



- Et fortau ved Dørresvingen for kryssing over til gang- og sykkelveien. 

- Asfaltarbeider 

- Gatebelysning fra Nyvegen og østover.  

Hvis alt går etter planen, kan den nye gang- og sykkelveien tas i bruk sommeren 2021.

 

Sikkerheten for skolebarna prioriteres 
Vi setter inn trafikkvakter for å ivareta trafikksikkerheten til skolebarna. Ved skoledagens start og slutt vil 

vaktene stå ved fotgjengerfeltet i krysset Gjerdrumsvegen/Dørresvingen, Gjerdumsvegen/Nyvegen og 

Gjerdrumsvegen/Gamlevegen. 

 

Redusert hastighet i Gjerdrumsvegen 
Trafikksikkerheten prioriteres høyt. Trafikkmengden i Gjerdrumsvegen har økt siden veien ble omkjøringsvei 

for trafikken sørfra inn mot Ask sentrum. Hastigheten er derfor skiltet ned til 30 km/t. Vi har registrert at 

flere har betydelig høyere hastighet. Vi ber dere som kjører bil i området om å respektere fartsgrensen og 

være ekstra oppmerksomme nå når anleggsarbeidet gjenopptas. 

 

 

 

Les mer om prosjektet på:  viken.no/fv1542gjerdrumsvegen  

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

 

Les mer om prosjektet på:  viken.no/fv1542gjerdrumsvegen 
 

Entreprenør Åge Haverstad AS: 
 

Christopher Haverstad, prosjektleder 

mobil: 900 20 926, e-post: christopher@aage-haverstad.no     

Steinar Monsen formann                

mobil: 951 00 372, e-post: steinarmonsen1980@hotmail.com 

 

Entreprenør Åge Haverstad AS: 

 

Christopher Haverstad, prosjektleder 

mobil: 900 20 926,  

e-post: christopher@aage-haverstad.no     

Steinar Monsen formann                

mobil: 951 00 374,  

e-post: steinarmonsen1980@hotmail.com 

 

Byggherre Viken fylkeskommune: 

 

David Pöntinen, byggeleder samferdsel 

mobil: 922 88 170,  

epost: davidp@viken.no 

Anders Mjell, prosjektleder samferdsel 

mobil: 907 44 210,  

e-post: andersmj@viken.no 
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