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          onsdag, 23. februar 2022 
 

Informasjon om fremdrift Skallum-Tjernsrud 

 

Fase 1:  
Vi jobber iherdig med kryssing av Gml. Ringeriksvei og rørlegging oppover i prosjektet. Arbeidene er 
krevende da det er mye fjell i området, delvis leirmasser og mye eksisterende infrastruktur som må 
væres forsiktig med. Rørlegging er utført frem til Tjernsrudveien 43 og vi satser på oppstart med 
videre rørlegging rundt 14. mars.  
 
Arbeider som gjenstår før rør kan legges:  
Utgraving av leire og massefortrenging nederst ved Tjernsrudveien 43 
Avretting og planering på riktige høyder i spuntgrop 
Støp av betongplate på løsmasser i spuntgrop.  
 
Håpet er at det i månedsskiftet mai/juni skal være gjenfylt og oppussing er godt i gang.  

Fase 2:  
Foreløpig litt rolig i dette området pr. dags dato. Vi har nylig lagt om litt kabler permanent og 
provisorisk for fremtidige arbeider. Kabeletatene har lang behandlingstid og alt for lite ressurser så det 
vil gå litt i rykk og napp da all planlegging avhenger av dem. Gjenstår noe omlegging av tele/internett 
provisorisk. Foreløpig beregnet oppstart av tyngre arbeider er 24.08.22. 
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Fase 3:  
Gjelder i hovedsak Stabæk Bandy og Ringstabekk skole. Rørene er ferdig lagt over bandybanen og ca. 
opp til Idrettskroken 10. I disse dager kobles stikkledning til Ringkroken 21AB. De stikkledningene 
som er i denne fasen er planlagt ferdig til 30.04.22 og resterende overflate/oppussings arbeider vil 
være ferdig til 16.05.22. Det skal etableres en kumgruppe helt øverst i denne fasen og disse arbeidene 
vil nok gå litt over i fase 2. Beboere i Idrettskroken vil få etablert en provisorisk omkjøringsvei når 
disse arbeidene starter opp, det vil varsles om i god tid slik at eventuelle forberedelser kan gjøres.  
 

Fase 4 
I denne fasen er vi ferdig med spuntarbeider, kun avstiving av grøften gjenstår. Arbeidene her er litt 
mer komplisert og er avhengig av en del rekkefølgebestemmelser. Vi venter foreløpig på Elvia slik at 
vi får etablert strømforsyning til pumpesettet i Korsveien. Planen er å flytte pumpesettet fra 
Ringkroken 3 og overpumpe hele strekket fra Korsveien til Gml. Ringeriksvei. Når pumpene er flyttet 
kan videre arbeider startes. Det må også etableres en pumpestasjon på stikkledningen til hver eiendom 
i denne fasen som skal håndtere spillvann. Dette kommer det mer informasjon om når valgt løsning 
foreligger.  
 
Gjenstående arbeider i den rekkefølgen:  

- Flytting av hovedpumper (14.03.22-16.03.22) 
- Etablering av pumpestasjoner på hver stikkledning (21.03.22-25.03.22) 
- Fjerning av gammel ledning (28.03.22-01.04.22) 
- Kalk-stabilisering (04.04.22-20.05.22) 
- Rørlegging og igjenfylling (23.05.22-04.08.22) OBS! 3 uker ferie 
- Ferdigstilling av Korsveien, fortau og kabelgrøfter (08.08.22-01.09.22) 

 

Fase 5 
Arbeidene er stort sett ferdig i denne fasen. Gjenstår oppussing av overflate i Skallumhagen og 
resetting av kantstein i tillegg til å gjøre ferdig turstien. Det skal også graves ny stikkledning til Gml. 
Ringeriksvei 14B samt rørfornye den gamle ledningen fra midten av Gml. Ringeriksvei ned til 
Skallumhagen. Arbeidet forventes helt avsluttet og i stand til 16.05.22.  
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