
 

 Viken viser vei. 

 

 

INFORMASJON, APRIL 2021 

Ny gang- og sykkelvei langs Hølandsveien 
Viken fylkeskommune skal bygge ny gang- og sykkelvei og fortau langs 
fylkesvei 169 Hølandsveien, fra Momoen til Løken. Anleggsarbeidet 
starter i løpet av april og skal etter planen være ferdig høsten 2022. 
 
Langs Hølandsveien skal vi bygge 420 meter fortau og 2,4 kilometer gang- og sykkelvei. Målet er å sikre 
god og trygg framkommelighet for myke trafikanter langs strekningen. Trygge skoleveier er viktige for å få 
flere barn og unge til å gå og sykle til og fra skolen. Viken fylkeskommune skal samtidig legge ny vann- og 
avløpsledning på Momoen for Aurskog – Høland kommune. 

 
Viken fylkeskommune skal bygge nytt fortau fra Klapputveien til Skoleveien og ny gang- og sykkelvei fra Opplunderveien til Elverhøi. 

 

 PROSJEKTET BESTÅR AV 

Fortau gjennom Momoen fra Klapputveien til Skoleveien: 
 

• 420 meter langt og 3 meter bredt fortau 
• belysningsanlegg 
• drenering og kabelgrøfter 

 
 
Gang- og sykkelvei på Momoen fra Opplunderveien til Elverhøi: 
 

• 2,4 kilometer gang- og sykkelvei 
• 3,5 meter bred  
• 3 meter bred grøft mellom gang- og sykkelveien og fylkesveien 

 
 



Viken fylkeskommune har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 

5498 kilometer fylkesveier i Viken. Statens vegvesen har ansvaret for riks- og 

europaveiene, mens kommunene har ansvaret for de kommunale veiene. 

• belysningsanlegg 
• drenering og kabelgrøfter 
• en strekning med ny vann- og avløpsledning for kommunen 
• 30 meter stålbru over Lognselva 

 

 GRUNNFORHOLD 

I byggeplanfasen gjennomførte vi grunnundersøkelser i tre omganger for å kartlegge grunnforholdene i 
området. Undersøkelsene viste at det er avgrensede områder med forekomster av kvikkleire ved 
Lognselva og bekken ved Vestvoll.  
 
- Geoteknikere har vurdert grunnundersøkelsene og gjort beregninger, og de er sikre på at det er trygt å 
bygge gang- og sykkelvei langs strekingen, sier byggeleder Stine Thonhaugen i Viken fylkeskommune.  

Når vi skal grave grøfter i områder med utfordrende grunnforhold graver vi kun korte strekninger som 
fylles igjen for å sikre at det ikke skjer utglidninger.  

Det er tre områder med fjell langs strekningen som hovedsakelig består av gneis med noe glimmer. Det 
største partiet med fjell er langs Vestrengåsen og langs to kortere partier langs strekningen.  
 

 SPRENGING AV FJELL  

De områdene som består av fjell i grunnen, må sprenges før vi kan bygge gang- og sykkelveien. Det stilles 
strenge krav til sikkerhet i forbindelse med sprenging. Berørte beboere vil bli varslet om 
sprengningsarbeid i god tid før sprenging. Før vi sprenger vil vi varsle med sirener og sette ut vaktposter 
for å hindre at folk eller dyr kommer seg inn på området vi skal sprenge. 

 
Entreprenør Åge Haverstad AS skal utføre arbeidet på vegne av Viken fylkeskommune som byggherre.  

 

 ÅPENT DIGITALT MØTE 

Vi inviterer grunneiere og naboer til åpent digitalt møte på Teams om prosjektet onsdag 5. mai, kl. 18.00 – 

19.30. I møtet informerer vi om prosjektet og fremdriften og du får anledning til å stille spørsmål. 

Representanter fra byggeledelsen, entreprenøren og en geotekniker vil være til stede.  

Påmelding: Meld deg på møtet ved å sende en e-post til stineth@viken.no, og du mottar en innkalling med 

lenke til Teamsmøtet.  

 

 HAR DU SPØRSMÅL, TA KONTAKT MED: 

 

Les mer om prosjektet på viken.no/fv169momoenloken 

 

 

 

Stine Thonhaugen,  

byggeleder Viken fylkeskommune  

mobil: 958 74 110 

e-post: stineth@viken.no 

   

Christopher Haverstad,  

prosjektleder Åge Haverstad AS 

mobil: 900 20 926 

e-post: christopher@aage-haverstad.no   
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