
PROSJEKTET
HOSLEVEIEN-DYREFARET
Samarbeidsprosjekt mellom Sykkel, Vann- og avløp, 

Vei- og trafikk, samt Park, landbruk, natur og kultur



HVEM ER VI?

Entreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS v/ JARLE LINDUM SOLBERG

Prosjektleder for vann- og avløp HALVOR THORBJØRNSEN

Byggeleder for vann- og avløp SIGBJØRN SÆLAND

Byggeleder for fotgjengerundergang, turvei, lekeplass osv BJØRN OMAR FJELD

Prosjektleder for fotgjengerundergang, turvei, lekeplass osv HILDE LINDELL VASAASEN



HVORFOR?

Hosleveien er en barriere på turveisystemet

Trafikkfarlig å krysse over veien når det er mye trafikk

I dag går kloakk og regnvann i samme avløpsledning

Regnvann burde gå i bekk – bra for natur og bra for renseanlegget

Ønsker bedre lekeplass – for flere brukergrupper

Smal tursti mellom Dalsveien og Østliveien



MÅL

Holde prosjektet på kommunal grunn, slik at vi unngår å beslaglegge 
deler av naboer sine tomter



HISTORIKK
Forprosjekt for vann- og avløp i 2015

Forprosjekt for fotgjengerundergang i 2019

Slått sammen til ett prosjekt i 2020

Oppstart detaljprosjekt i 2020-2022

Prosjektert av Rambøll AS

Oppmåling

Bygningsbesiktigelse

Kontroll av stikkledninger

Sendt ut totalt 4 informasjonsbrev i perioden 2020-2022



STATUS
Inngått kontrakt med entreprenøren Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS

Oppstart anleggsarbeid august 2022

Hosleveien er nå stengt for gjennomkjøring

Vegetasjonsrydding, fjerning av elementer, tilkjøring av utstyr



HVA SKAL VI BYGGE?



Ny gang- sykkelvei



Betongkulvert m/natursteinsmur



Nytt nærmiljøanlegg 
og lekeplass



Vann- og avløpsanlegg



OMLEGGING AV HØYSPENTTRASÉ



Bekkeåpning for flomvann



Bredere tursti



Klopp over bekk



FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN



GANGFORBINDELSE

Husk at det er veldig farlig å gå inn i 
et avsperret anleggsområde!
• Påkjørselsfare
• Noe kan falle ned
• Klemfare
• Usikrede gravegroper
• Ting på bakken det er farlig å 

tråkke på

Det er alltid hjelm-, vernetøy- og 
vernesko-påbud på en anleggsplass 
– og det er med god grunn!



INFORMASJON OG KONTAKT

Hjemmeside: 

www.baerum.kommune.no/hosleveien-dyrefaret

Kontaktinfo Entreprenør:

Jarle Solberg: mob 97 05 94 07 – jarle@kaare-mortensen.as

Kontaktinfo Bærum kommune:

Halvor Thorbjørnsen: mob 41 61 73 79 – hath@baerum.kommune.no

Hilde Lindell Vasaasen: mob 93 21 13 77 – hvas@baerum.kommune.no

http://www.baerum.kommune.no/hosleveien-dyrefaret







