
 

Stenging av Vikhammeråsvegen 

Grunnet oppgradering av Vikhammeråsvegen med gangfelt på begge sider og utskifting av 

vann- og avløpsanlegg, må deler av Vikhammeråsvegen stenges i en periode fra og med 

14.09.2021. Dette arbeidet skal gjennomføres som en del av byggingen av ny skole og 

idrettsarena på Vikhammer, og gir et sikrere og bedre skole- og fritidsområde for fremtiden.  

For å ivareta sikkerheten til bilister, barn som ferdes i området, gående, syklende og arbeidere 

på en best mulig måte i byggeperioden, er det besluttet at Vikhammeråsvegen må stenges for 

gjennomkjøring til og fra Vikhammeråsen. Stengingen skal redusere sannsynligheten for at en 

ulykke skal inntreffe, og medfører derfor at tilgjengeligheten i anleggsområdet blir begrenset. 

Det blir etablert en midlertidig kjøreadkomst til Malvikhallen, Vikhammer ungdomsskole og 

klubbhuset for nødetatene og nødvendig transport som eksempelvis varelevering og transport av 

personer med nedsatt funksjonsevne. Parkeringsplassen oppe ved klubbhuset stenges 

permanent så snart Vikhammeråsvegen stenges.  

Til naboer og øvrige interessenter av Vikhammer ungdomsskole og 

kulturarena  

Vikhammer 

02.09.2021 

 

Figur 1 - Oversikt over anleggsområde for Vikhammeråsvegen i rødt.  



Kart over alternative ruter for gang- og sykkeltrafikk og biltrafikk er vedlagt dette infobrevet. Det 

vil også settes opp egne skilt med disse kartene på flere steder i forbindelse med stengingen. 

Denne informasjonen vil i tillegg være tilgjengelig på prosjektets nettside: vuk.backe.no.  

Arbeidet i Vikhammeråsvegen forventes avsluttet i løpet av andre kvartal 2022. Dette vil 

sammen med eventuelle endringer av kjøremønster og øvrig informasjon om prosjektet 

publiseres på nettsiden.  

Dersom noen har spørsmål, klager, innspill eller ønsker å komme i kontakt med prosjektet er det 

mulig å gjøre dette gjennom nettsiden og fanen Kontakt. Her ligger et eget henvendelsesskjema 

som kan fylles ut. Vi besvarer henvendelser fortløpende, med svar senest i løpet av 14 dager.   

Med vennlig hilsen 

Backe, ved prosjektleder Ole Petter Bjørnsen 

Malvik kommune, ved prosjektleder Lars Gøran Strømhaug 

 

http://www.vuk.backe.no/

