Arbeidene med Presterødbakken og Presterødkrysset
er i full gang!
Kontaktpersoner

Trafikk gjennom området i byggeperioden
I hele byggeperioden blir det opprettholdt to
kjørefelt på fv. 311 gjennom anleggsområdet.
Gående og syklende vil også kunne passere
trygt gjennom området mens arbeidene pågår.
Buss i rute vil bli prioritert under hele anleggsperioden.
Vis hensyn
Det er mye trafikk spesielt i rushtiden på dagens
vei. Bilistene må regne med at det blir kø og noe
venting forbi anleggsområdet. Vegvesenet har
fokus på sikkerhet for alle trafikanter og de som
arbeider på anlegget.
Det er viktig at alle tar hensyn til hverandre. Det
er mange store lastebiler og anleggsmaskiner i
området. Husk blindsonen når du passerer de
store maskinene, søk gjerne øyekontakt med
sjåføren av maskinen når du beveger deg i nærheten av anleggsområdet.
Kanskje du vil velge å ta bussen til og fra byen?

Prosjektleder Ole Fredrik Brunæs, tlf. 911 98 726,
e-post: ole.brunas@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver Jorun Sætre,
tlf. 950 20 809, e-post: jorun.satre@vegvesen.no
Tønsberg kommune:
Samferdsel og trafikksikkerhet.
Seniorrådgiver Jarle Krokeide, tlf. 33 34 86 93
e-post: jarle.krokeide@tonsberg.kommune.no
Følg oss på Facebook:
Fv. 311 Presterødbakken og Presterødkrysset,
Valløveien i Tønsberg
Egen nettside for prosjektet:
www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv311presterod
Andre nettsteder med relevant informasjon
Vestfold fylkeskommune: www.vfk.no
www.tonsberg.kommune.no
Vestfold kollektivtrafikk: www.vkt.no
www.facebook.com/Tonsbergkommune/
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Modellen viser slik det skal bli i Presterødbakken,
mellom Kilden kino og Olsrødkrysset.

Statens vegvesen:
Byggeleder Kai Olav Larsen, tlf. 911 55 720,
e-post: kai.larsen@vegvesen.no

Fylkesvei 311 Presterødbakken bygges om
til fire felts vei, med sambruksfelt og separat
gang- og sykkelvei.
Presterødkrysset bygges om fra lyskryss
til rundkjøring.
I tillegg bygges det gang- og sykkelvei
på sørsiden av veien mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset.

Olsrød

Presterødkrysset

Prosjektet skal finansieres med
bompenger.

Presterødalleen stengt

Gang- og sykkeltrasé

Arbeidet er planlagt ferdig i mai 2021.

Flere anleggsfaser
Av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling er
arbeidene delt inn i sju anleggsfaser. Vi beskriver
de to første fasene som varer fram til sommeren
2019 her:
FASE 1
Den første fasen er i gang. Nå bygger vi ny gangog sykkelvei på sørsiden av fv. 311, på strekningen mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset.
Disse arbeidene vil pågå fram til april hvor vi går
over i fase 2, bygging av den nye rundkjøringen i
Presterødkrysset.
Tønsberg kommune bytter ut og legger om en
hovedvannledning, og Skagerak Varme legger
fjernvarme.

Ny midlertidig trasé for gående og syklende
Når den nye gang- og sykkelveien er ferdig, tas
den i bruk umiddelbart. Før arbeidene i Presterødkrysset starter, blir gående og syklende i retning
mot byen henvist til en midlertidig trasé via Sivveien
og Burotveien fram til undergangen ved Kilden
kino.
FASE 2
Bygging av ny rundkjøring i Presterødkrysset
starter i begynnelsen av april og er planlagt ferdig i
juni 2019.
Det blir skiltet omkjøring
For å få gjennomført arbeidene i Presterødkrysset
så raskt og sikkert som mulig, må Presterødalleen
stenges ved krysset, fra 9. april til midten av juni.
Trafikken vil da bli omdirigert via Olsrødkrysset,
Valløveien og Glitneveien. Entreprenøren vil jobbe
aktivt for at stengetiden skal bli så kort som mulig.
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Presterødbakken

Prosjektkontor

Omkjøring
Glitneveien.
Ikke tunge
kjøretøy

Glitn
eveie

Statens vegvesen er byggherre på vegne
av Vestfold fylkeskommune, og det er
entreprenør Marthinsen & Duvholt AS
som utfører arbeidene.

Valløveien

Fase 1
Gang- og sykkelvei,
bygges januar til april

Fase 2
Ny rundkjøring

Kilden kino

Det vil bli manuell dirigering i Presterødkrysset
og i krysset Glitneveien/Valløveien i perioder.
Følg skiltingen!
Arbeidstid
Entreprenør Marthinsen & Duvholt AS
skal gjennomføre anlegget og har
etablert seg i brakkerigg på
jordet ved Presterødalleen
med avkjørsel fra Presterødalleen. De har normal
arbeidstid fra kl. 07.00
Vis hensyn
til kl. 15.00, fra mandag
Vegarbeid pågå
til fredag.
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