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211414 Jarmyra separering - informasjonsbrev juli 2022  
 
Viser til tidligere utsendt informasjon om prosjektet.  

Prosjektet gjennomføres som kjent for å rehabilitere avløpsledningen på Jarmyra og øke 

kapasiteten på avløpsnettet.  

Entreprenøren har nå ferdigstilt arbeidene ned til Jarmyrveien 25. Her har hagene blitt 

tilbakeført ihht inngått avtale med grunneierne.  

Entreprenøren planlegger å ferdigstille anleggsarbeidene fra Bærumsveien 150 opp mot 

Jarmyrveien 142 før sommerferien. Det vil bli gjennomført ferdigbefaring med grunneierne for 

disse eiendommene etter ferien.  

Arne Olav Lund AS har ferie uke 28, 29 og 30. Da vil det ikke være aktivitet på anlegget.  

Etter ferien vil entreprenøren begynne på siste fasen i prosjektet, traseen fra Jarmyrveien 51, 

gjennom Jarhagen sameiet til Jarmyrveien 25. Det skal også gjøres oppretting av brodekket på 

kloppen ved bekken, men dette vil gjøres parallelt.  

Det gjenstår en periode med spunting og boring av stag til fjell i prosjektet. Uke 35, 36 og 37 er 

det planlagt å gjennomføre spunting. Og påfølgende uke vil det være boring av stag til fjell.  

Kommunens jordskiftekandidat vil ta direkte kontakt med de som bor nærmest traseen i siste 

fase for å avklare eventuell tilrettelegging det er behov for disse ukene. De som ikke er 

nærmest området som det spuntes/bores på men som allikevel har behov for at det gjøres 

tiltak pga støynivået ber vi om at dere tar direkte kontakt med jordskiftekandidaten.   

Prosjektleder Ingvild Tørum epost ingvild.torum@baerum.kommune.no tlf 971 06 777 

Byggeleder Sigbjørn Seland epost sigbjorn.seland@baerum.kommune.no tlf 952 35 031 

Jordskiftekandidat Christina Andvin Tsolakis christina.tsolakis@baerum.kommune.no tlf 902 40 345 

Vi ønsker alle en riktig god sommer.  

Med hilsen 
Ingvild Tørum 
prosjektleder 
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