
 
 

 

 

INFO NR 4 - November 2019 

Nesodden kommune har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger (15 leiligheter) inkludert kontorer for 

hjemmebaserte tjenester og demensboliger (28 leiligheter). Byggene trinn 2 og 3 skal oppføres på tomt med 

adresse i Hellvikskogsvei 26 og 28.  Byggene, parkering og adkomstvei skal etableres som en forlengelse av Dag- 

og aktivitetssenteret og omsorgsboligene som har adresse Hellvikskogsvei 22 og 24.Adkomstvei er fra 

Hellvikskogsvei og er felles med dagens adkomst til byggetrinn 1.  

Hei igjen 

Da er vi kommet midt inn i avslutningsfasen og selve byggeriet nærmer seg slutten. Prosjektet er i rute og 

overtagelse og innflytting vil skje helt ihht det som har vært avtalt og planlagt. Kontraktuelt overtagelse er 

16.04.20. Dog vil de fysiske byggearbeidene av alle slag i hovedsak være avsluttet til jul. Mye har skjedd siden 

forrige info. Vi beklager at vi nok kunne ha publisert noe mer info underveis. Når det er sagt så har det aller 

meste av driften gått som planlagt og utført ihht tidligere informasjon. 

Den største endringen har dessverre vært massehåndteringen og ett behov for å øke «brønnparken». Dette har 

nok medført at støyende arbeider har vart lengre enn vi planla og i så måte informerte. 

Når det gjelder massehåndteringen så forklarer det seg med at vi i tråd med vår kontrakt og prosjektets 

beskrivelse og intensjon legges vekt på å « i størst mulig grad benytte stedværende masser innenfor 

prosjektet». For å etterkomme dette samtidig som vi har en rasjonell drift har nok ført til noe mer intern 

forflytning og mellomlagring enn vi så tidligere. Utover det så er det også slik at ett prosjekt av denne størrelse 

og karakter av forskjellige årsaker vil ha endringer i driften. Vi beklager at dette ev tidvis kan ha vært noe 

plagsomt for omgivelsene. 

Som nevnt innledningsvis er vi godt inne i avslutningen og med det vil også antallet mannskaper reduseres, slik 

at trafikale og andre påvirkninger av nærmiljøet vil reduseres. 

 

Ønsker ere alle på forhånd en riktig god jul og ett godt nytt år 

 

Med vennlig hilsen  

For Prosjektledelsen i Asker Entreprenør AS  

Tore-Jan Rønning 

Prosjektleder 

 

 


