Elektrifiseringen av Bjønnåsen hytteområde – nyhetsbrev #6
Entreprenørens fremføring av strømkabelen fortsetter iht fremdriftsplanen. Det er noen mindre forsinkelse på deler til
trafostasjonen på Ljøsheim. Delen vil ankomme i uke 47. Dette vil ikke forsinke leveransene på strøm, da Elvia ser på en
midlertidig løsning som kan fungere. Gravemessig er entreprenøren i rute. Sone 1, 2 og 3 er ferdig og sone 4 nærmer
seg slutten. Elvia vil starte opp med montasje og avslutning av kabler i koplingsskap i uke 33. Dette innebærer at de
første hyttene får strøm tentativt 1. oktober.
Entreprenøren planlegger å grave frem til januar om snø og tele tillater det. De vil se an grunnforholdene og situasjon.
Entreprenøren graver stikkgrøfter ca 20 meter fra hytteveggen for hytter der det er bestilt strøm. Dette fordi det er
mange festetomter, hvor det ikke er noen fastsatte tomtegrenser. Vanlig prosedyre er å grave frem til tomtegrensa.
Kryssing av elvene er gjort i samråd med grunneiere. Kabel er lagt i trasé ved siden av brua. Elvia skal gjerde inn
området så ingen kan klatre opp på kabelbrua og falle ned.

Kabelfremføring til hyttene!
Minner om at hytteeiere som har bestilt strøm og som enda ikke har mottatt faktura fra Elvia på det første
anleggsbidraget, må melde fra for å sikre at kabel frem til hytta blir lagt igjen av entreprenøren.
Elvia har fått mange spørsmål knyttet til prosjektet. Dette gjelder spørsmål rundt framdrift, utførelse, valg av traseer,
plassering etc. For å avlaste Elvia med telefoner legges det på nytt ut informasjon som vedlegg til dette nyhetsbrevet
som følger:
•
•
•

Sonekartet
Fremdriftsplan
Tekniske krav til stikkgrøfter

Det aller meste av nødvendig informasjon knyttet til prosjektet finnes her samt i tidligere utgitte nyhetsbrev.
Eidsiva Bredbånd har stoppet fremføringen av trekkerør for fremtidig fiberkabel ved Bjønnåsbrua. Dialog er iverksatt
for bekreftelse på begrunnelsen for å stoppe der.
Økonomi:
•
•

Graving og montasje er variabel kostnad.
Materiell er forutsigbart og ligger på budsjett.
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•
•

Fremføring av grunnlaget for fiberkabel fra Ljøsheim til Bjønnåsen vil gi et lite fradrag i totalkostnaden.
Det kan være en utfordring med graving ift grunne og eventuelt mye fjell, når de kommer på sone 5 og 6.
Dette KAN gi en økonomisk sprekk.

Minner om at den enkelt hytteeier som har bestilt strøm, merker av på hytteveggen hvor inntaksskapet skal plasseres
på sin respektive hytte. En dialog med entreprenør kan være en fordel.
Det vil bli etablert en felles oversikt over installatører som ønsker å gi hytteeiere et tilbud.
Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com ,
eventuelt til følgende personer:
Stein Andersen
48889406

Trude Engen Strand
99558429

Geir Kurud
91703141

Fortsatt god sommer!
Bjønnåsen, 17. august 2021

Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel
Styringsgruppen strøm

2

