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211432 Skallum ‐ Tjernsrud separering  
Informasjon om fremdriften 
 
 
Generelt 
 
Vi viser til tidligere informasjon som har blitt sendt naboer og direkte berørte av 
pågående arbeider. Dette brevet sendes også ut til beboere som er innenfor – eventuelt nært 
inntil – det som er definert som anleggsområde. 
 
Prosjektet gjennomføres for å separere- og øke kapasiteten på avløpsnettet. Prosjektet er 
initiert som følge av flomsituasjon, hvor økende nedbørsmengder de siste årene 
medfører at kapasiteten på avløpsnettet overbelastes.  
 
Trafikkulemper 
 
Anlegget er sikret i samsvar med gjeldende regler. Men vi ber likevel om at foreldre passer på 
barna og orienterer dem om farene ved å komme for nær maskiner og grøfter. På noen steder 
er vegbanen innsnevret eller stengt i perioder. Vis hensyn til skilter og omkjøring. I korte 
perioder kan innkjørsler og parkeringsareal langs eiendommer bli blokkert. Kjøreadkomst til 
boligene vil i all hovedsak opprettholdes kontinuerlig. Alle eiendommer skal selvsagt ha 
tilfredsstillende gangadkomst. 
 
Fremdriften videre 
 
Gjennomføringsfasen for dette prosjektet måtte bli litt lengre enn først antatt, da det underveis 
har blitt avdekket utfordringer med grunnforholdene og endringer på opprinnelige planer. 
 
Pr dags dato er fremdriftsplanen slik: 
 

Fase nr 
Start/sluttdato 

Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Start Pågår Sept/okt 2022 Ferdig Pågår Ferdig/pågår 
Slutt Aug/sept 2022 Vår 2024 Feb 2022 Okt/nov 2022 Aug 2022 

 
Dette er en omtrentlig plan for hele faser.  Deres eiendom kan bli ferdigstilt før, avhengig av 
hvor i fasen dere er geografisk plassert.  
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Kart over de forskjellige fasene: 
 

 
 
Faseinndeling 
Fase 1: 
Gamle Ringeriksvei går mot ferdigstillelse og det gjenstår kantsteinsetting og asfaltering som 
blir utført i løpet av sommeren. Vi har også planer om planering og istandsetting av 
eiendommene fra GRV og til og med Ringkroken 3/Idrettsveien 31 i løpet av sommeren. Videre 
oppover i fasen er vi i gang med sprenging og pigging av fjell som vil ta noen uker å gjøre ferdig 
før vi kan begynne med rørlegging. I mellomtiden skal vi også støpe ferdig kumsettet utenfor 
Idrettsveien 29 og grave sideledninger ut i Idrettsveien og Ringkroken.  
 
Fase 2:  
Planlagt oppstart månedsskiftet september/oktober 2022 i den øverste delen av fasen. Arbeider 
vil pågå frem til desember 2023, med oppussing våren 2024.  
 
Fase 3:  
Arbeidene er stort sett ferdig, og de resterende arbeidene øverst går over i fase 2. Behov for å 
bruke plassen som er tatt i beslag hos skolen som lager/tipp. Anleggsvei på kortsiden av bandy 
blir benyttet som omkjøringsvei for enkelte eiendommer en periode og blir værende til anleggets 
slutt.   
 
Fase 4:  
Arbeider med KS-stabilisering av grunnen og avstiving av spunt er nå ferdig. Provisorisk 
overpumping av hovedledning og private stikkledninger er også i full drift. I denne perioden og 
fremover vil vi arbeide med utgraving av grøft, rørlegging og igjenfylling. Private stikkledninger 
blir koblet på etter hvert som rør i hovedgrøft blir lagt. Når det gjelder Korsveien er planen å 
ferdigstille denne når fase 1 og 4 er ferdig og pumpestasjoner er flyttet til fase 2. I Korsveien 
skal det graves nye kabelgrøfter langs bandy samt at det monteres nye lysmaster. De gamle 
mastene og luftstrekk fjernes, og det blir nytt fortau og ny asfalt.  
 
Fase 5:  
Vi har pusset ferdig stien og plantet trær, samt begynt på private eiendommer. Det har vært noe 
ekstraarbeider samt avklaringer som har forsinket arbeidene her, vi blir ferdige i løpet av 
sommeren. Venter nå på ferdigplen, planter og gjerdemontering.  
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Diverse:  
- Pumper i Korsveien og øvrige pumper  
Vi har forståelse for at lyden fra disse kan oppleves som støyende, men de er helt avgjørende 
for at anlegget skal kunne utføres og at ikke eiendommer skal få tilbakeslag og vann i kjelleren. 
Vi kjører elektrisk stort sett hele tiden for å skåne berørte eiendommer for unødig støy samt 
miljøet. Vi beklager dette, men det er ikke så mange tiltak som kan gjøres utover å begrense 
bruken til minimum. Vennligst ikke koble ut ledninger som ligger på bakken eller henger på 
gjerder og stolper selv om det oppleves støy. Dette kan medføre oversvømmelse som igjen gir 
skade på eiendommene. Ta heller kontakt om det oppleves problemer, så sender vi en hyggelig 
rørlegger.  
 
- Ferie  
Entreprenør vil ta ferie i u28, u29 og u30. De er tilbake på jobb mandag 1.8. I ferien vil det være 
døgnkontinuerlig pumpevakter som er innom anlegget daglig for å se til at alt går som det skal.  
 
Generell info: 
Informasjon om fremdriften blir oppdatert på hjemmesiden til prosjektet. Link til hjemmesiden: 
Skallum – Tjernsrud. 
www. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/prosjekter-vann-og-
avlop/ringstadbekk-stasjon-skallumdammen/  
 
Det er i tillegg opprettet egen facebookside for prosjektet. Her legges det ut bilder og 
informasjon om prosjektet ukentlig. Siden heter: Skallum-Tjernsrud separering 
 
 
Vi ønsker alle en god sommer! 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Olog Big 
prosjekleder 
96669559 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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