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I slutten av august starter anleggsarbeidene for å forberede byggingen av ny riksveg 23.  
Da blir det anleggsaktivitet på riksveg 23 ved Gilhus, Gullaug og Daueruddalen.

AUGUST 2016

NÆRINFORMASJON

Nå starter  
anleggsarbeidene

RV. 23 DAGSLETT–LINNES

De forberedende arbeidene er lagt til en egen entreprise, oppstartsentreprisen. 
 
Dette skal gjøres:

A  Ny rundkjøring i krysset mellom dagens rv. 23 og Gilhusvegen

B  Ny rundkjøring, undergang under rv. 23 og anleggsveg frem til tverrslaget

C  Veg frem til anleggsområdet inne i Daueruddalen

Det er entreprenøren Isachsen Anlegg AS som skal utføre tiltakene på vegne av Statens vegvesen. 
Arbeidene skal være ferdige sommeren 2017.



Ny rundkjøring på Gilhus
Vegvesenet skal bygge krysset ved Gilhusvegen om 
til rundkjøring. I dag er det vanskelig å komme ut på 
rv. 23, særlig for dem som skal i retning Drammen.  
I tillegg har det vært flere alvorlige ulykker i krysset. 
En rundkjøring gir bedre trafikksikkerhet, samtidig 
som den vil være viktig for anleggstrafikken under 
byggingen av nye rv. 23. 

Både rv. 23 og Gilhusvegen blir lagt om flere ganger 
mens rundkjøringen blir bygd.
 

Ny rundkjøring, undergang og anleggsveg 
på Gullaug
Vi skal bygge en anleggsveg frem til tverrslaget sør-
øst for Gullaugkleiva. Tverrslaget, som er en tunnel 
inn til den nye tunnelen på rv. 23, Kovestadtunnelen, 
blir bygd i hovedentreprisen. Anleggsvegen starter 
i en rundkjøring med rv. 23. Rundkjøringen blir 
liggende ved avkjøringen til Gullaug-halvøya. Fra 
rundkjøringen går vegen i en liten sløyfe, før den 
krysser under riksvegen i en undergang. Anleggs-
vegen er midlertidig, og vi setter området tilbake til 
opprinnelig stand når vegen ikke lenger er i bruk.

I anleggsfasen blir riksvegen lagt om flere ganger. 
På Gullaug skal vi også gjøre en del tyngre anleggs-
arbeider som vil føre til støv og rystelser.

Anleggsveg inn til Daueruddalen
Vegen vi skal bruke som anleggsveg går fra dagens  
rv. 23 og frem til et steinbrudd ca. 800 meter inn i 
Daueruddalen. Vegen er i dårlig forfatning, og må 
utvides og forsterkes før det kan kjøre anleggstrafikk 
der. Fra steinbruddet og frem til anleggsområdet skal 
vi bygge ca. 300-400 meter med ny anleggsveg.
 
 

Ved Gullaug skal vi bygge en rundkjøring, en undergang under rv. 23 og en anleggsveg inn til tverrslaget. 

På Gilhus skal vi bygge ny rundkjøring.
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Her, på grensen mellom kommunene Lier og Røyken, skal vi bygge en anleggsveg inn Daueruddalen ( inn til venstre på bildet)  
Vi skal også bygge et avkjøringsfelt slik at anleggstrafikken ikke blir stående å lage kø.

På rv. 23 skal vi bygge et avkjøringsfelt, slik at 
anleggstrafikk som skal inn til Daueruddalen ikke 
lager kø på riksvegen. For å få plass til avkjørings- 
feltet må vi utvide den eksisterende vegen på sørsiden. 

Hvordan vil du merke anleggsarbeidene?
Trafikantene og du som bor langs rv. 23 vil merke 
anleggsarbeidene i form av støy, støv og omleggin-
ger av trafikken. Vi vil gjøre det vi kan for at ulem-
pene blir minst mulig, men vegarbeider langs en 
så trafikkert veg vil merkes. Trafikantene må være 
forberedt på at det blir lengre køer på rv. 23, og at 
det blir en del anleggstrafikk på vegen. I tillegg til 
å legge om vegen, kommer vi også til å sette ned 
fartsgrensen på de strekningene vi jobber.

Vi ber deg som bilist om å følge skiltingen og 
respektere fartsgrensene, både for din egen og 
andres sikkerhet.  

Sikkerhet for myke trafikanter
Vi vil at alle skal passere tryggest mulig gjennom 
anleggsområdet. På Gilhus kan du bruke gang – og 
sykkelvegen og undergangen i hele anleggsperioden. 
Gang – og sykkelvegen blir lagt om fra Husebygata 
og i retning Amtmannsvingen. På Gullaug prøver 
vi å holde gang- og sykkelvegen åpen under hele 
anleggsperioden, men gående og syklende må 
være forberedt på at den blir lagt om flere ganger i 
anleggsfasen. Både på Gilhus og Gullaug blir det satt 
opp gjerder mellom anleggsområdet og gang- og 
sykkelvegen.

Bussholdeplassene på Gilhus og Gullaug
På Gilhus vil bussholdeplassene være der de er i 
dag i hele anleggsperioden. På Gullaug blir holde-
plassen flyttet nærmere Drammen.  
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Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:

Prosjektleder: Jan Erik Larsen, mobil 975 50 450 

Hovedbyggeleder: Ane Vestre, mobil 924 06 105

Kommunikasjonsrådgiver: Bente Espeseth, mobil 909 61 158

Eller du kan ta kontakt på e-post: rv23dagslett.linnes@vegvesen.no 

Du finner også informasjon om prosjektet på: www.vegvesen.no/Riksveg/rv23dagslettlinnes

 

Følg oss på 
 

  Du finner oss ved å søke på Rv. 23 Dagslett-Linnes

Samarbeid med Gullaug skole
Arbeidene som starter i høst vil berøre elevene på 
Gullaug skole. Derfor har vi innledet et samarbeid 
med skolen og FAU. Vi skal ha jevnlige møter med 
skolen om trafikksituasjonen, og vi kommer til å 
benytte skolens kanaler for å informere foreldre og 
foresatte. 

Nattarbeider
I hovedsak vil anleggsarbeidene foregå på dagtid, 
men av og til vil det være behov for nattarbeider. Når 
dette blir aktuelt, vil de som bor i nærheten av anlegget 
bli varslet.  

KONTAKT

Vi har et tett samarbeid med Gullaug skole. 

Foto: Bente Espeseth
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