Bygging av ny Gardervei starter
Ny firearmet rundkjøring
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Statens vegvesen skal på vegne av Akershus fylkeskommune bygge ny fv. 279
Garderveien mellom Garderåsveien og Fet sentrum. Askim Entreprenør AS vant
anbudskonkurransen om å gjennomføre utbyggingen og starter med byggearbeidene
i løpet av april måned. Byggearbeidene skal etter planen være ferdigstilt i juli 2020.

Informasjon

Mars 2018

Ny fv. 279 Garderveien skal bygges på strekningen mellom
Støvin sør for Garderåsveien og Fetsund sentrum. Ny veg
bygges som en tofeltsveg i ny trase slik kartet under viser.
I tillegg til å bygge ny fv. 279 Garderveien, skal det:
Bygges rundkjøringer erstatter eksisterende kryss		
i kryssene GarderveienXGareråsveien og 			
GarderveienXFaldalsveien.
Bygges t--kryss i Engerveien.
Gjøres tiltak på ca. 1,2 kilometer med tilhørende 		
sideveier.
Bygges ca. 2,1 kilometer med gang- og sykkelveier.
Bygges ca. 150 meter med fortau.
Bygges syv bussholdeplasser.
Bygge nytt veilysanlegg.
Legge om vannledningen for Nedre Romerike 		
vannverk.
Legge om vann- og spillvannsledningen til Fet 		
kommune.
Etablere nytt overvannsystem som knyttes til det 		
eksisterende anlegget i Fetsund sentrum.
Etablere støttefylling i ravinedal.
Etablere nye adkomster til private eiendommer.
Askim Entreprenør AS starter byggearbeidene i april 2018, og
det er ventet at prosjektet ferdigstilles innen juli 2020.

Pass på barna!
Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret
og Statens vegvesen ber folk respektere disse avsperringene.
– Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende
på nysgjerrige små barn som elsker å utforske. Selv om
anleggsområdet er avsperret, ber vi foreldre om å være
spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand,
sier byggeleder Anne Katrine Holtet i Statens vegvesen.

Bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten
Eksisterende fv. 279 Garderveien har på strekningen mellom
Støvin og Fetsund sentrum dårlig standard og ender opp
utenfor Fetsund sentrum. Hensikten med utbyggingen er å
bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene
for kollektivtransporten og for gående og syklende.
Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området.
Statens vegvesen gjennomfører utbyggingen på vegne av
Akershus fylkeskommune. Utbyggingen finansieres derfor av
fylkeskommunale midler.

Kontaktinformasjon

Redusert framkommelighet
Selv om ny fv. 279 Garderveien bygges i ny trase, vil det i
byggeperioden være redusert framkommelighet i krysset
Garderveien/Garderåsveien og tidvis gjennom Fetsund
sentrum. I krysset Garderveien/Garderåsveien vil det bli
etablert en midlertidig omkjøringsvei for trafikanter og en egen
midlertidig gang- og sykkelvei. Det er ventet at trafikken vil
kunne gå noe senere enn normalt i dette området og spesielt
i rushtidene anbefales det å beregne ekstra god tid.
Noe støy- og støvplager under byggingen må påregnes,
spesielt i forbindelse med arbeidene i kryssområdene.

Arbeidstid på anlegget
Anleggsaktiviteten gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid,
men det vil kunne forekomme transport ut og inn av
anleggsområdet frem til klokken 19.00 på hverdager. Det kan
også bli aktuelt med sprengningsarbeider, men dette vil bli
varslet særskilt.

Du finner informasjon om prosjektet på
https://www.vegvesen.no/Fylkesvegfv279garderveien.
Har du spørsmål til utbyggingen, kan du også kontakte:
Byggeleder i Statens vegvesen Region øst		
Anne Kathrine Holtet
E-post: anne.holtet@vegvesen.no
Mobil: 952 29 456

Askim Entreprenør A
Hans L Ekeren
E-post: hans@askimentreprenor.no				
Mobil 940 51 749

