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INFORMASJONSBREV TIL BEBOERE RUNDT 

EINEÅSEN UNGDOMSSKOLE – NR. 4 

 
 

Kjære beboere rundt Eineåsen Ungdomsskole, 

Vi ønsker å informere dere status på pågående arbeider, og orientere om arbeider som skal 

starte opp i ukene og månedene fremover:  

Grunnarbeidene for den nye skolen er som informert i informasjonsbrev nr.3 godt i gang, og 

vi har som ventet støtt på fjell.  

Arbeidet med sprengning er startet, og det er forventet at dette vil pågå frem til midten av 

juni i første omgang. Det må sprenges for å komme ned til et nivå som bunnledningene 

(vann og avløp) må ligge under bygget. Det skal ikke sprenges mer enn nødvendig.  

Det er i tillegg oppdaget setningsfarlige masser under fotavtrykket til bygget i nord, og vi må 

derfor settes stålkjernepæler i dette området for å sikre at den nye skole ikke får setninger. 

Disse arbeidene pågår uke 20 og 21, og kan medføre noe mer støy i denne perioden. 

Ift. arbeidstid vil graving kunne forekomme i tidsrommet 07.00 – 19.00, mens sprengning og 

arbeider med stålkjernepeler utføres i tidsrommet 07.30 – 17.00. HENT AS som hoved-

entreprenør forholder seg til gjeldene støyforskrift T-1442 (vedlagt), samt skjerpede krav i 

kontrakten med Bærum Kommune som tillater støyende arbeider som sprengning i 

tidsrommet 07.30-17.00.  
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Skollerud Anlegg AS utfører disse arbeidene på vegne av hoved-entreprenør HENT AS.  

Kontaktperson hos Skollerud Anlegg AS er Bjørn Bartnes tlf: 90 50 02 14. 

Videre er sprengningsfirmaet Vestfold Fjellboring AS engasjert for å sørge for selve boringen 

og sprengningen. 

 

Vi ønsker og å informere om at Bærum Kommune Eiendom og HENT ønsker å kalle inn til 

informasjonsmøte for arbeidene. 

Tidspunkt for møte: 2. juni 2022 klokken 16.00. Oppmøte: utenfor kjøreporten til 

brakkeriggen. 

Egen innkalling med informasjon om påmelding til informasjonsmøte kommer separat. 

 

Med vennlig hilsen,  

 

HENT AS - Cathrine Aassveen   Bærum Kommune - Thomas Blütecher Halnes 

Prosjektleder - Entreprenør   Prosjektansvarlig - Byggherre 

cathrine.aassveen@hent.no    thomas.halnes@baerum.kommune.no 

Telefon: 99 29 02 36    Telefon: 92 60 85 39 
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