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steinar.thon@outlook.com

From: steinar.thon@outlook.com
Subject: FW: Hamang Trafo - Fremdrift

From: Thomas Weisser Fennefoss <Thomas.Fennefoss@statnett.no>  
Sent: Monday, January 23, 2023 9:44 AM 
To: Steinar Thon <steinar.thon@outlook.com> 
Cc: il@blco.no; Thomas Weisser Fennefoss <Thomas.Fennefoss@statnett.no> 
Subject: SV: Hamang Trafo - Fremdrift 
 
Hei, 
 
Jeg har tatt et utdrag fra de slidene som viser fremdrift.  
Om dere vil ha noe mer informasjon kan vi ta et møte på Hamang en dag.  
 
Sånn helt overordnet følger prosjektet planen sin og byggarbeider vil nå i 2023 erstattes med elektroarbeider.  
I en periode vil disse pågå i parallell.  
Kabelarbeider inn/ut av stasjonen vil starte til våren. Disse utføres av Elvia slik det er kommunisert i møtet som vi hadde.  
 
I detalj: 
Bærum kommune har bestilt noe arbeider mht et overvannsrør ved krysset over Franzefossveien og et avløpsrør langs muren i Franzefossveien.  
Dette har forsinket arbeidene våre noe og også påvirket fremdriften for muren langs Hamang Terrasse.  
Franzefossveien ble åpnet desember 2023, ca 2 mnd etter planen. På våren skal det lages en grøft inn mot muren og evt asfalteres noe om det er skader. 
Muren langs Hamang Terrasse pågår nå, men skal ikke påvirke trafikken der uansett. 
Sluttasfaltering må tas til våren. Litt usikker på akkurat når det blir, men senest juni 2023. 
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For muffehuset er vi stort sett iht plan. Vi flytter litt på når vi utfører veggplatene, men det endrer ikke noe på overordnet plan.  
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Med vennlig hilsen 
 
Thomas Weisser Fennefoss 
Senior prosjektleder 
Prosjektledelse NPLP 
M +47 97 54 66 31 
D 23 90 42 68 
T +47 23 90 30 00 

 
Statnett  
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo 
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo 
 
statnett.no 
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"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the 
addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."  


