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1000795 Hosleveien - Dyrefaret - Informasjon om igangsettelse av 
prosjekt  
 
For å bedre trafikksikkerheten ønsker Bærum kommune å bygge ny undergang og 
tursti under Hosleveien.  Samtidig er det behov for å oppgradere avløpsledningene 
mellom Hosleveien og Dyrefaret.  Dette innebærer også reetablering av bekk og 
oppgradering av lekeplass. Se vedlagte kartskisse. 
 
Under Hosleveien vil vi etablere en undergang. Skråningene til turveien vil da ta det 
meste av grøntarealet som i dag benyttes som lekeplass nederst i Dalsveien. Som 
kompensasjon for dette, vil prosjektet etablere en større lekeplass på andre siden av 
Hosleveien ved prosjektets slutt. 
 
I Dalsveien skal vi etablere nye avløpsledninger. Det betyr at det her vil være behov for 
å grave i veien. I grøntdraget mellom Dalsveien og Dyrefaret vil vi reetablere bekken og 
i tillegg oppgradere dagens avløpsledning.  
 
Prosjektet jobber nå med å inngå kontrakt med rådgiver for å prosjektere utførelsen av 
prosjektet. Vi er derfor i tidlig fase, og har dermed ikke detaljer på plass. 
 
I første omgang har prosjektet behov for registrering av eiendomsgrenser, 
naturverdier og geotekniske undersøkelser. Innleide konsulenter vil derfor være i 
området i september/oktober. Etter hvert som rådgiver prosjekterer, kan det bli behov 
for ytterligere undersøkelser i området. Dersom vi har behov for å gjøre undersøkelser 
inne på private eiendommer, vil dette varsles separat.  
 
På grunn av smitteverntiltak, har vi valgt å ikke ha et felles åpent informasjonsmøte. Vi 
vil heller invitere dere som ønsker det til en separat prat med oss til avtalt tid. Dere vil 
motta tilbud om dette i løpet av september. 
 
Med hilsen 
 
Halvor Thorbjørnsen 
prosjektleder 
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 Illustrasjon av tiltak 5063684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


