
 

 

 

 

 

 

Planlagt fremdrift: 

Oppstart:   Tilrigging vil starte 29. januar 2018 (uke 5) 

Fra og med 5.februar vil veien være stengt for kjøretøy mellom kl 0800-1700 på 

hverdager. Første stengte etappe vil være ved kommunegrensen og ca. 200m 

sørover. 

Ferdig:    Desember 2018 (rest istandsetting våren 2019) 

Status fremdrift: iht. plan 

Arbeidene med bygging av fortau har nå vært ute på anbudsregning. Viva IKS har inngått kontrakt med 

Hagen Maskin AS. 

Innenfor anleggsområdet vil vinterdrift utføres av Hagen Maskin AS.   

Fortau Underlandsveien (Røyken)  
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15.januar 2018 



 

 

 

 

Entreprenørens drift- og gjennomføringsplan  

Arbeidene vil i hovedsak skje etappevis, hvor ca. 150-250 meter vil bli berørt under hver etappe.  

 

Trafikkavvikling – fotgjengere og syklister 

Fotgjengere kan passere anleggsområdet (stengt etappe) når det graves i nordre del av Underlandsveien. 

 

Trafikkavvikling – kjøretøy 

Stengt etappe vil være stengt for kjøretøy mellom kl. 0800-1700 på hverdager. Inn- og utkjøring til 

Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden.  Utrykningsetater informeres om stenging før 

oppstart.   

 

Mellom kl. 0800-1700 på hverdager vil omkjøring være via Mølleveien. Infoskilt settes ut i uke 3.  

 

Shuttlebus – Hallenskog stasjon til Heggedal stasjon 

Tilbakemeldingen fra NSB er at tilbudet opprettholdes i anleggsperioden. NSB vil komme med ytterligere 

informasjon vedrørende kjøreplan m.m.  

 

Skolekjøring- Oslo Taxi Buss AS   

Fra og med mandag 5.februar 2018 (uke 6) vil det bli endringer i skolebussens rute. Kjøring til skolen på 

morgningen før kl 0800 vil gå som normalt.  

 

Mellom kl. 0800 og 1700 vil elevene måtte bruke krysset Underlandsveien/ Plankedalsveien for 

avstigning. Skoleelever som bor i Underlandsveien mellom nevnte kryss og kommunegrense vil bli levert 

her. Skolekjøring vil gå som normalt i Plankedalsveien og Øvre Hallenskog. 

Ved retur fra skolen vil barn som bor i Tangenveien ble ledet over planovergangen av en representant fra 

entreprenør/prosjektet. 

Informasjon  

Prosjektet distribuerer naboinformasjon løpende gjennom hele anleggsperioden. Primært vil 

naboinformasjon distribueres til grunneiere i nærheten av anleggsområdet. Naboinformasjon blir også 

lagt ut på VIVA IKS sine hjemmesider:  http://www.viva-iks.no/prosjekter/gangvei-heggedal-stasjon-

underlandsveien-royken/ 

 

I tillegg vil naboinformasjonen sendes til Nedre- og Øvre Hallenskog vel for publisering på hjemmeside og 

Facebook-side.  

Spørsmål kan rettes til Prosjekt og Utbygging, Asker kommune ved: 

Simen Lødøen, simen.lodoen@asker.kommune.no  

Kontaktperson Hagen Maskin AS: 

Anders Hagen, anders@hagen-maskin.no 

Steffen Brevik, steffen@hagen-maskin.no 
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