NABOINFORMASJON
Bærum kommune skal bygge ny vannledning på strekningen Rykkinn til Skui. Prosjektet består i å
etablere en ny vannledning fra eksisterende ledningsnett på Rykkinn til Ringeriksveien på Skui. Fra
Skui vil vannledningen videreføres til Sollihøgda.
Utbyggingen har fire hovedmål:
•
•
•
•

sikre en robust vannforsyning til Skuiområdet nordvest for Nybrua
sikre nok brannvann til Isi gjenvinningsstasjon
sikre nok vann til tunnelvask, brannvann og tunneldriving for ny E16 og Ringeriksbanen
sikre fremtidig mulighet for bedre vannforsyning på Sollihøgda

Prosjektet skal etter planen starte opp i april. Anleggsarbeidene vil bli utført på hverdager kl. 7-19.
Hvis det blir behov for å arbeide på andre tidspunkt, vil dette bli varslet.
BERØRTE OMRÅDER
VA-ledningene vil legges delvis langs eksisterende vei, gjennom jordbruksarealer. Trasèen som er
valgt tar hensyn til naturmangfold, og berørte området vil bli tilbakeført.
Hovedtraséen for anlegget følger Rykkinnveien ned til Brekkeski. Så følger den Brekkeski til
landbruksarealet ved Brekkeski 17. Deretter følger traséen i all hovedsak landbruksareal til den
kommer ned til Isiveien. Så Isiveien til Bjørumdalen 2, hvor den krysser Isielva og ender i
Ringeriksveien. For krysningen av Isielva vil vannledningen gå over elva i rørbro (som i dag).
Alle masser skal mellomlagres langs grøften og benyttes til igjenfylling. Dette bidrar blant annet til at
berørte områder gror naturlig tilbake, og hindrer spredning av fremmede arter.
Se også vedlagte plantegning som viser trasè og anleggsområder.
ADKOMST OG TRAFIKKAVVIKLING
Rykkinnveien og Brekkeski er viktige adkomstveier for beboere i områder. Det skal derfor legges til
rette for at beboerne har adkomst med kjøretøy i anleggsperiode. Det skal også tilrettelegges for at
beredskapsfunksjoner og utrykningskjøretøy (f.eks. politi, ambulanse og brann) har fri tilgang til alle
berørte eiendommer.
Private avkjørsler skal opprettholdes gjennom anleggsperioden, men det kan bli alternative løsninger
en kort periode mens arbeidene pågår akkurat der. Prosjektet vil ha fokus på trafikksikkerhet i
anleggsfasen. Sikker fremkommelighet for myke trafikanter vil derfor bli prioritert.
Når anlegges skal krysse og gå langs Rykkinnveien kan det bli aktuelt med manuell dirigering eller
lysregulering. Dette blant annet for å ivareta trafikkavvikling og kollektivtrafikk spesielt i rushtiden.
BEFARING I BREKKESKI
Det planlegges en befaring i Brekkeski før anleggsarbeidet starter opp, hvor beboere i området kan
være med. På befaringen vil også entreprenøren delta. Tidspunkt for befaring er ikke satt enda.
Mer informasjon: www.baerum.kommune.no/vaprosjekter
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