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BÆRUM KOMMUNE 
PROSJEKTENHETEN-TEKNISK AVD.1 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Brambanigården 
Postboks 700 
 

Org. nr: 997887867 
Bank:  
Telefon:   
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 
      
 
      
 
            

   
  
  
  
  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 20/229024/HODA 21.10.2020 
 
 
 
211414 Jarmyra separering - Informasjonsbrev  
Parkeringsplasser Jarmyrveien 3-17 
 
Prosjektet på Jarmyra er i gang, og den kommende perioden vil det utføres arbeider forbi 
Jarmyrveien 2 til Jarmyrveien 8. Dette medfører at dere ikke vil kunne bruke den avsatte 
parkeringsplassen utenfor barnehagen. For å ivareta dette er det etablert en midlertidig 
parkeringsplass like utenfor Jarmyrveien 51. Dette området er forbeholdt berørte grunneiere 
på Jarmyra.   
 
Det er omfattende arbeider som skal utføres og det er utfordrende å estimere hvor lang tid 
dette vil ta. Dersom entreprenør har et opphold i arbeidet, vil de tilstrebe å åpne opp slik at 
dere får muligheten for å benytte parkeringsplassen i enkelte perioder.   

 
Utklipp viser midlertidig parkeringsplass (grønt stiplet området) 
 
Med hilsen 
Holiya Sahman 
prosjektleder 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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 Unntatt offentlighet § 26 
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 20/252822/HODA 03.12.2020 
 
 
 
211414 Jarmyra separering  
Status prosjektet 
 
I informasjonsmøtet 16.09.2020 ble det nevnt at prosjektet hadde møtt på uforutsette 
utfordringer. Som en konsekvens av dette har vi blitt nødt til å endre rekkefølgen på 
anleggsarbeidene.  
 
Kommunen har i et tidligere skriv informert grunneierne i Jarmyrveien 51 til 59 og 
Bærumsveien 140 til 144B om at arbeidene forbi deres eiendom ville utføres i løpet av 2020. 
Dette har dessverre ikke vært tilfelle.  
 
Kommunen har arbeidet kontinuerlig med å finne en løsning for de uforutsette utfordringene. 
Det er nå besluttet at graveprosjektet må forlengelse, hvilket betyr at det egentlige 
sluttpunktet for gravearbeidene utenfor Bærumsveien 144B, må forlenges ned mot 
Bærumsveien 152. Det er fortsatt en del arbeid og utredninger som må gjennomføres før 
endelig trase bestemmes.  
 
Jordskiftekandidat Katrine Rønning vil ta kontakt med hver enkelt grunneier som vil få 
eiendommen berørt som følge av denne forlengelsen, for å inngå avtale om erstatning for 
inngrepet. Disse grunneierne har tidligere vært på et eget informasjonsmøte, 23.09.2020. 
Hennes kontaktinformasjon er: katrine.ronning@baerum.kommune.no  
 
Kommunen vil melde tilbake til grunneierne så snart gravetrasé og inngrepet i de respektive 
eiendommene er avklart. Da vil kommunen, i samråd med entreprenør, ha en oppdatert og 
reell fremdriftsplan med detaljer om når det graves forbi hver enkelt eiendom. Kommunen ber 
om forståelse for at det ikke foreligger ytterligere detaljert informasjon på dette tidspunktet. 
Det er som tidligere nevnt meget krevende grunnforhold på Jarmyra, som krever spesiell 
planlegging og arbeid.  
 
Med hilsen 
 
Holiya Sahman 
Assisterende prosjektleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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