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INFORMASJONSBREV TIL BEBOERE RUNDT 

EINEÅSEN UNGDOMSSKOLE – NR. 5 

 
 

Kjære beboere rundt Eineåsen Ungdomsskole, 

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

pågå i den kommende perioden. 

Grunnarbeidene for den nye skolen er godt i gang, og vi har startet opp med betongarbeider 

som er en del av de mindre støyende arbeidene.   

Som informert om på informasjonsmøte holdt 2. juni, og i tidligere informasjonsbrev, har vi i 

pågående fase kartlagt setningsfarlige masser under fotavtrykket til bygget i nord og 

avdekket mer forurensede masser en tidligere antatt.  Dette har medført en forsinkelse i 

planlagt produksjon, og prosjektet vil fortsette med grunnarbeider og betong i juli og august 

for å holde ønsket fremdrift. 

Arbeidet med sprengning vil fortsette ut august i denne omgang, men vi har lagt inn et 

opphold av disse arbeidene i ferieukene 29 og 30. Det gjelder kun sprengning.  
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Ift. arbeidstid vil arbeid kunne forekomme i tidsrommet 07.00 – 19.00, mens sprengning 

tidsrommet 07.30 – 17.00. HENT AS som hoved-entreprenør forholder seg til gjeldene 

støyforskrift T-1442, samt skjerpede krav i kontrakten med Bærum Kommune som tillater 

støyende arbeider som sprengning i tidsrommet 07.30-17.00.  

Skollerud Anlegg AS utfører grunnarbeider 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 

sprengningen. 

 

Tilbakemelding etter avholdt informasjonsmøte 2. juni 

Vi har etter avholdt informasjonsmøte mottatt noen tilbakemeldinger med bekymringer om 

at den nye skolen kommer nærmere bebyggelsen i øst enn den gamle skolen var. Vi legger 

derfor med godkjent situasjonskart fra rammesøknaden for den nye skolen, som viser 

hvordan den nye skolen er plassert i forhold til dagens skole.  Som det fremgår her vil den 

nye skolen ha større avstand mot bebyggelsen enn det er i dag.   

Det ble og på informasjonsmøte fremvist en revidert landskapsplan som viste at en av 

planlagte paviljonger på uteområdet var plassert østsiden av tomten. Det ble på møte 

varslet bekymringer for at dette kunne skape støy for beboerne på denne siden som følge av 

at paviljong kan brukes som et samlingspunkt på kveldstid. Vi har derfor fjernet denne i ny 

landskapsplan, slik at det nå kun er tenkt paviljonger med samme plassering som i dag. 

Etter ønske på informasjonsmøte har vi og lagt ved oppdaterte 

fasadetegninger/illustrasjoner som viser hvordan den nye skolen vil se ut.  

 

MED ØNSKE OM EN RIKTIG GOD SOMMER! 
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Med vennlig hilsen,  

 

HENT AS - Cathrine Aassveen   Bærum Kommune - Thomas Blütecher Halnes 

Prosjektleder - Entreprenør   Prosjektleder - Byggherre 

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

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

 

HENT AS – Odd Frode Jacobsen 

Prosjektsjef – Entreprenør  

odd.jacobsen@hent.no 

Telefon: 95 12 00 64 
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