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UTSKIFTING OG FJERNING AV NETTSTASJONER 

Som tidligere meddelt skal Hafslund Nett oppgradere trafostasjoner i borettslaget. Det er fire 

nettstasjoner som skal erstattes med nye (på G-, J- og M-feltet samt mellom F- og H-feltet) og 

to nettstasjoner som skal fjernes helt (på L-feltet og mellom P- og Q-feltet). Det vil derfor 

måtte bli en periode med anleggsarbeid i vårt borettslag. 

 

Oppdraget med å utføre dette arbeidet er gitt til firmaet Nettpartner AS, som vil varsle 

beboerne etterhvert i henhold til fremdriftsplan.  

 

I tillegg til varsel fra Nettpartner, vil styret for egen del gi følgende opplysninger: 

 

 

1. Oppstart av prosjektet er 19. mai. Alt arbeidet påregnes å være avsluttet den 16. juni. 

2. Det må påregnes en del gravearbeid i anleggsperioden. Herunder skal det graves to 

kabel-grøfter a ca 110 m. i forb. med de 2 stasjoner som skal fjernes og omkopling av 

strømmen. Etter graving og utskifting skal alt bringes tilbake til opprinnelig tilstand 

(plen, asfalt, mv). 

3. Det må påregnes noe strømutkopling i forbindelse med dette arbeidet. De berørte 

husstander varsles i forkant om dette (ca. 5 dagers varsel).  

4. Arbeidet med den enkelte nettstasjon og gravingen av to kabelgrøfter skal bli utført så 

raskt og hensiktsmessig som mulig, slik at beboerne får minimale ulemper i de daglige 

gjøremål. Det må kanskje flyttes litt på biler slik at anleggsmaskiner / kran kommer til. 

I forbindelse med graving av grøften ved innkjøringen til felt O, P og Q vil det om 

nødvendig bli forsøkt lagt lemmer over veien, slik at ev. sykebiler og de fleste av 

beboerne kommer seg frem. 

5. Rekkefølgen på anleggsarbeidet i Ammerudgrenda vil bli følgende: Nettstasjoner hhv 

v/nr 32, v/nr. 79, v/nr. 115, v/nr. 76/78, grøft mellom nr. 115 og 135, grøft mellom nr. 

76/78 og 197. 

6. Det vil bli mellomlagring av nettstasjoner og en mindre brakke på plen mellom nr. 76 

og 78.  

7. Eventuelle henvendelser vedrørende dette arbeidet må kanaliseres via styret 

 


