
 

 

PRESSEMELDING 

Endringer for alle trafikantgrupper ved 
Sandslikrysset mandag 9. september 

05.09.2019 

I forbindelse med utbedringen av Sandslikrysset på rv. 580 vil 
anleggsarbeidet påvirke all trafikk forbi anleggsområdet langs 
Flyplassvegen, Sandslivegen og Håvardstunvegen. 

 

Fra mandag 9. september blir det nytt kjøremønster for trafikanter som skal til/ fra Sandsli. Dette vil 
bli situasjonen fram til prosjektet er ferdigstilt sommeren 2021.  

Endret kjøremønster 

Dagens avkjørsel ved rundkjøringen i Sandslikrysset vil bli stengt og erstattet av en ny avkjørsel ca. 
500 m vest for dagens rundkjøring. Trafikk som skal til Sandsli vil da ledes fra Flyplassvegen, via 
Sandslimarka til Sandslivegen. 

Gående og syklende  

Gang- og sykkelforbindelse på strekningen er nå via Nordre Gommershaugen til Sandslimarka og 
videre til Håvardstunvegen. Dette vil bli situasjonen frem til prosjektet er ferdig sommeren 2021. For 
gående og syklende som ferdes langs Sandslivegen og Håvardstunvegen, vil traseen endres flere 
ganger ut fra hvor det pågår anleggsarbeid. Traseene skal være tydelig merket med skilt. 

Kollektivreisende  

Busstoppet ved Håvardstun vil bli flyttet ca. 50 m østover, til den andre siden av Håvardstunbrua. 
Busstoppet Sandsliskiftet blir fjernet permanent. Neste busstopp vil derfor bli Gomarshaug, ca. 800 
m vest for Håvardstun. 

Vis hensyn  

Det foregår også noe anleggsarbeid i Sandslimarka.  Det er derfor viktig at alle trafikanter viser 
hensyn til hverandre.  

Nytt Sandslikryss  

Nytt Sandslikryss skal bygges som et toplanskryss der Flyplassvegen skal legges i en nedsenket 
betongtunnel/kulvert. Gjennom tunnelen skal Sandslikrysset senkes med om lag tre meter. Oppå 



 

 

tunnelen skal det etableres en ny rundkjøring som sammen med ramper skal knytte Sandslivegen til 
Flyplassvegen. Rundkjøringen skal ligge ca. 3 meter høyere enn dagens veg.  

Langs Flyplassvegen skal det etableres sammenhengende separat gang- og sykkelforbindelse frem 
til Sandslivegen og Sandslimarka.  

 

Kontaktpersoner:  

Prosjektleder i Statens vegvesen Siri Korpelin Bernås, telefon 918 46 721 

Byggeleder i Statens vegvesen Camilla Djønne, telefon 902 07 832  
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