
Fv. 192 Haslerud – Fyrandsbråten:

Stengt for gjennomkjøring i 
uke 26, 27 og 28
Nærinformasjon Juni 2019

To delstrekninger på fv. 192 på vestsiden av Krøderen skal rustes opp i sommer. 
Dette arbeidet er så omfattende at vegen må stenges for gjennomkjøring i tre uker. 
Du som bor langs strekningen kan imidlertid kjøre til og fra eiendommen din, men 
det vil variere om du må kjøre via Noresund eller Krøderen. Statens vegvesen har 
valgt å utføre arbeidet i skoleferien for å skape minst mulig bry for de som er av-
hengig av skyss til og fra skolen.

Omfattende arbeid
De to delstrekninger mellom Haslerud og Fyrandsbråten 
skal gjennom en stor forandring i løpet av de tre ukene  
vegen er stengt. Vegen er i dag i dårlig stand og trenger blant  
annet å forsterkes. Dette blir gjort ved at en maskin freser  

.

opp asfalten og blander den med massen under. Mens  
denne prosessen pågår blir blandingen av asfalt og masse 
tilsatt et bindemiddel. Deretter blir vegen valset og asfaltert. 

Vegen stenges for 
gjennomkjøring 



Lurer du på noe kan du ta kontakt med byggeleder Nickolai-Thomas Berg i Statens vegvesen. 
Du treffer han på telefon: 932 61 240 eller på e-post: nicber@vegvesen.no

KONTAKTPERSON:

Støy og lange dager
Det blir en del støy mens vegen blir frest opp, og i tillegg 
jobber entreprenøren lange dager. Fra mandag til og med 
fredag jobber entreprenøren fra 06.00 til 22.00. Vi har imid-
lertid valgt å gjøre det på denne måten i stedet for å trekke  
arbeidet ut i tid, og dermed belaste deg over en lengre  
periode. Vi ber derfor om forståelse for dette. Vi kan imidler-
tid love deg en mye bedre veg når den er ferdig.

Ferdig i høst
Etter at vegen åpner etter de tre ukene, vil det foregå noen 
mindre arbeider og mer asfaltering og oppmerking på  
vegen. Dette fører imidlertid ikke til at vegen blir stengt for 
trafikk. Alt arbeidet blir imidlertid ferdig i løpet av høsten.
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Arbeidet vil pågå på disse markerte strekkene.


