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INFORMASJONSBREV TIL BEBOERE RUNDT 

EINEÅSEN UNGDOMSSKOLE – NR. 9 

 
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. 

Tømrerarbeider har kommet godt i gang med yttervegger og vinduer, og vi har starten med 

tekniske hovedføringer innvendig. Det pågår og arbeider på tak, hvor det nå etableres 

tekniske rom.  

Vi skal nå i gang med å bore for energibrønner som skal levere varme til skolen. Det skal 

bores totalt 10 energibrønner, og hver av de er 300 m dype. Selve boringen vil ikke støye 

mye, men det vil under arbeidene være behov for bruk av kompressoraggregater som vil 

kunne støye en del med motorlyd. Arbeidene med energibrønner forventes å være ferdig i 

løpet av første uken i februar. 



 

  
  Dato: 24.01.2023 

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 er mange utfordringer værmessig med mye nedbør i alle former som har gjort arbeidene 

utfordrende med tanke på å ivareta fremdriften. Det blir derfor nødvendig med arbeider på 

lørdager. HENT samordner disse aktivitetene med byggherre, og vi har føringer for at 

støyende arbeider ikke skal starte før klokken 9 på lørdager.  

Været skaper også utfordringer med parkering langs Stian Kristensens vei. Vi må oppfordre 

alle til å respektere parkeringsforbudet. Det er der av trafikksikkerhetsmessige grunner, og 

det er svært viktig at man unngår at møtende trafikk må opp på fortau. Dersom det parkeres 

i gaten kan dette medføre forelegg for feilparker bil, eller i verste fall foreta borttauing. 

Dette til informasjon. 

 

Med vennlig hilsen,  

 

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

Prosjektsjef – Entreprenør   Prosjektleder - Byggherre 

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

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