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Oversikt over næringsområdet ved Slettbrekka. Til høyre for industrihuset til Isbjørn-is skal det bygges en omkjøringsveg – før arbeidet langs fv. 212 (t.v.)
begynner.

Statens vegvesen setter til høsten i
gang arbeidet med utbedring av fv. 212
Lindhaugen–Slettebrekka. Det skal bli
fortau og to felts god fylkesvegstandard,
som i Bakarvågen, på til sammen 800
meter.

Omkjøringsveg

I tillegg skal det bygges ny kommunal veg de første 200
metrene av Slettebrekklia, med gang- og sykkelveg. Langs nye
fv. 212 blir det bygt fortau på 2,5 meters bredde. Vegbredden
på ny fv. 212 bli 2 kjørefelt på hver 3 meters bredde. Det blir gul
midtstripe på vegstrekningen.

For strekningene sør og nord for Slettbrekka vil arbeidet
begynne før omkjøringsvegen er ferdig. Her må trafikantene
dermed forvente manuell trafikkregulering. Ellers vil det hele
byggeperioden bli ivaretatt eget felt for gang- og sykkeltrafikk
på strekningen, slik at de myke trafikantene får trygg ferdsel
gjennom anleggsområdet.

Entreprenøren får en forutsetning om at det skal bygges
en omkjøringsveg gjennom næringsområdet i Slettbrekka
FØR vegarbeidet begynner på fv. 212 på denne strekningen.
Da kan gjennomgangstrafikken benytte omkjøringen mens
anleggsarbeidet pågår på det smale partiet på dagens
fylkesveg, uten større hindringer med trafikk her
16-1222 grafisk.senter@vegvesen.no

Trafikkdirigering

Vann- og avløpsledning

Samtidig med veganlegget legges det ny vann- og avløpsledning for Askøy kommune i grøft langs strekningen, i nært
samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen, som
byggherre. VA-anlegget inngår som en del av oppdraget til
entreprenøren. VA-anlegget betales av kommunen, mens
veganlegget dekkes av Askøypakken, der bompengene fra
trafikantene inngår i finansieringen.

Støy og støv

Vegbygging krever boring og sprengning. Det vil bli støy, støv
og ventetid for trafikken gjennom byggeperioden. Vi oppfordrer
trafikantene til å vise hensyn og respektere skiltingen gjennom

anleggsområdet. Til gjengjeld kan alle se fram til ny og tjenlig
veg når arbeidet er over, inkludert ny belysning langs vegen.
Statens vegvesen vil ta hensyn til spesielle behov for beboere
og bedrifter som grenser tett opp til anleggsområdet. Sikker
skoleveg gjennom anleggsperioden er et viktig mål for Statens
vegvesen.
Arbeidet er planlagt i dialog med nødetatene og Skyss.
Etter planen skal den nye vegstrekningen være ferdig i løpet av
høsten 2017.

Prosjektleder for Askøypakken, Ingrid Setnes, ser fram til at det skal bli bedre forhold for trafikken, ikke minst fotgjengere og syklister. (Foto: Geir Brekke)

Folkemøte 22. august
Statens vegvesen inviterer til folkemøte om
bygging og trafikkavvikling på delprosjektet
fv. 212 Lindhaugen – Slettebrekka mandag
22. august kl. 19.00 i møtesalen til
Strusshamn kirke.

Kleppestø kai 5 («Rundetårnet»)
5300 Kleppestø
Tlf. 906 58 015 (08.00-15.30)
E-post: askoypakken@vegvesen.no

Prosjektleder Ingrid Setnes
Tlf. 952 46 413
E-post: Ingrid.setnes@vegvesen.no

Byggeleder Steffen Torjussen
Tlf. 995 39 097
E-post: steffen.torjussen@vegvesen.no

Nabokontakt Elin Baggerånås
Tlf. 480 47 336
E-post: elin.baggeranas@vegvesen.no
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