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INFORMASJONSBREV TIL BEBOERE RUNDT 

EINEÅSEN UNGDOMSSKOLE – NR. 8 

 
 

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. 

Først og fremst vil vi si at det ikke kommer til å pågå arbeider i romjulen. Det vil likevel være 

personell som kommer innpå byggeplassen i romjulen for kontroll, og for å se til at alt er som 

det skal. 

 

 



 

  
  Dato: 22.12.2022 

På byggeplassen går arbeidene med råbygget i stål og betong mot slutten, og vil være stort 

sett ferdigstilt til jul. 

Tømrerarbeidene er startet på taket med gesimser, og provisorisk tekking av takflatene slik 

at vi kan begynne med arbeider nedover i bygget uten at det blir fuktig. Vi fester dette inn i 

stål og betong, og dette skaper også noe støy, men er innenfor det som kalles normalt 

støyende arbeider. Vi har god fremdrift på tømrerarbeider og er snart halvferdige med å få 

opp yttervegger og vindtetting.  

Det er nå og mørkt på morgningen og på ettermiddagen, og vi har som satt opp en del 

lysmaster for å sikre god belysning på byggeplassen. Disse er satt på klokke, slik at de ikke 

skal lyse døgnet rundt. De settes også slik at det ikke skal være til alt for stor sjenanse for 

nærmiljøet. Lyset vil stå på mellom 06.30 og 19.30.  

Ift. arbeidstid vil arbeid foregå i tidsrommet 07.00 – 19.00. HENT AS som hoved-entreprenør 

forholder seg til gjeldene støyforskrift T-1442, samt skjerpede krav i kontrakten med Bærum 

Kommune. Det kan av og til være behov for arbeider på lørdager, og HENT samordner disse 

aktivitetene med byggherre.  

Vi vil og orientere om at det midlertidige parkeringsforbudet i Stian Kristensens vei er forlenget 

med inntil 1 år. 

Årsaken er at ved et så stort og intensivt byggeprosjekt, så er trafikksikkerheten til de i 

umiddelbar nærhet viktig å ivareta. Veien er allerede trang, og med vinter og brøyting så vil 

utfordringene med parkering langs veien kunne skape trafikkfarlige situasjoner spesielt med 

passering av møtende kjøretøy kombinert med myke trafikanter. Spesielt barn er et 

risikomoment som vi må hensynta. 

Det er allerede parkering tett opptil veien, der barn eller dyr er «usynlige» helt til de står i 

veibanen. De har heller ikke nødvendigvis den forståelsen for kreftene som er i bevegelse 

når store lastebiler, eller andre biler, kjører langs veien 

Vi kan vurdere eventuelle endringer senere, men inntil videre må vedtaket beholdes. 

Vi ønsker dere en god og fredfylt Jul. og takker for et godt samarbeid i året som har vært! 

 

Med vennlig hilsen,  

 

HENT AS – Odd Frode Jacobsen   Bærum Kommune - Thomas Blütecher Halnes 

Prosjektsjef – Entreprenør   Prosjektansvarlig - Byggherre 

odd.jacobsen@hent.no   thomas.halnes@baerum.kommune.no 

Telefon: 95 12 00 64     Telefon: 92 60 85 39 
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