Contexo AS
Informasjon til hytteeiere
på Tonsåsen.
2019

Informasjon om anleggsarbeider på Tonsåsen

Contexo er hovedentreprenør og er utførende entreprenør med
ansvar for bygging av ny fv33 over Tonsåsen. Statens vegvesen er
byggherre.
Det er planlagt en byggetid på 2 år med ferdigstillelse 1.juli 2020.

Contexo ønsker å ferdigstille mest mulig av veibyggingsarbeider for
selve hovedveien-fv33 i tidsrommet våren 2019 til høsten 2019.
Arbeid med sideveier og arbeid langs strekningen vil foregå gjennom
vinter/vår 2019/2020.

Stengeperioder
I forbindelse med veibygging og å kunne ferdigstille selve hovedveien
tidligere, så har vi fått til å stenge veien i 2 perioder for
gjennomgangstrafikk. Hytteeiere og grunneiere vil sikres adkomst.

Stengeperiode 1. starter mandag 29.04.2019 og slutter 28.06.2019.
Veien som da stenges for gjennomgangstrafikk er parsellen mellom
Bjørgo og «sanatoriesvingen», krysset der hvor man kan kjøre ned til
Bruflat eller Bagn. Denne veien åpnes igjen for trafikk 28.06.2019.

Omkjøring for gjennomgangstrafikk er da via Bagn.

Stengeperioder
I forbindelse med veibygging og å kunne ferdigstille selve hovedveien
tidligere, så har vi fått til å stenge veien i 2 perioder for
gjennomgangstrafikk. Hytteeiere og grunneiere vil sikres adkomst.

Stengeperiode 2. omfatter strekningen fra «sanatoriesvingen»,
krysset-Bagn/Bruflat og ned til Skardtjern.

I forbindelse med arbeid på denne strekningen så blir veien stengt for
gjennomgangstrafikk fra den 12.august og frem til den 11.oktober.
Omkjøring over Tonsåsen går da via Bruflat og Etnedal.

Hvordan skal hytteeiere komme frem til sine hytter?
• I helger legges det opp til at det vil det være
adkomst til alle eiendommer både fra
Bjørgo-siden og for de som kommer fra
Dokka retning Tonsåsen. På deler av veien
vil det da være grusdekke i kombinasjon
med asfaltert vei.

• I ukedagene mandag –fredag ettermiddag,
så vil veien i enkelte perioder være stengt
med bom av sikkerhetsmessige årsaker.
Dere kjører da frem til bom, og deretter så
vil dere ledes gjennom arbeidsområdet og
frem til eiendommer.
• Informasjon og kontaktinfo vil stå oppslått
ved bom.

Kontaktinformasjon

Vi vil gjøre vårt beste for at stengeperiodene skal føre til minst mulig
ulemper for hytteeiere og grunneiere.
For generelle spørsmål ber vi om at disse sendes på e-post til:
torill.kristin.Hansen@contexo.no
Videre kontaktes følgende personer ved spørsmål eller adkomst I
ukedagene:
-

Tom Nordby 90708839

-

Geir Øystein Djupevåg 92411976

-

Jonny Leirflaten 91917508

-

Alternativt så kan Øyvind Hamre kontaktes på 90962590

Vi ser frem til godt samarbeid med våre
hyttenaboer på Tonsåsen!
Vi ønsker alle en riktig God Påske!

