Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bollestad, Elling
mandag 11. januar 2021 10.48
Postmottak Kart og byggesak
VS: Kontainer Ringsakervegen 71

Til posten. Sak pål ivar har
Fra: Dahl, Ola T. <OlaT.Dahl@eidsiva.no>
Sendt: mandag 11. januar 2021 10.30
Til: Bollestad, Elling <elling.bollestad@ringsaker.kommune.no>
Kopi: Fotland, Jonathan <Jonathan.Fotland@eidsiva.no>
Emne: VS: Kontainer Ringsakervegen 71
Hei, ref telefonsamtale nå i dag.
Vi har altså behov for å sette opp en fyringskonteiner med elkjel for å betjene nybygg i
Ringsakervegen 71 med midlertidig fjernvarme.
Konteineren skal plasseres rett bak trafoen fra Elvia. Planlagt gjennomføring er nå i januar-februar
2021.
Vedlagt skisse/kart er nesten riktig – vi har etter avtale med Elvia besluttet å flytte vår konteiner ca 5
meter bakover for å ta vare på brannsikkerhet og servicetilgang. I henhold til våre kart er dette
offentlig grunn.
Planen er at vi skal bygge rørledning frem til dette punktet i løpet av ett til to år og da vil konteineren
bli fjernet.
Det er to mulige fremføringsveier til området:
1) Via Jemtlandsområdet og kryssing av jernbanen
2) Via Strandsagvegen og området Strand/Pellerviken
Vi overvåker utbyggingsplaner og fremdrift for begge alternativer og i skrivende stund er det
Jemtland som ligger først i våre planer.
Dersom utbyggingstakten for nye bygg i området går raskere enn vi har sett til nå så vil prosessen
fremskyndes.
Hva slags formell avklaring trenger vi for å kunne sette opp konteineren?
Med vennlig hilsen
Ola T. Dahl | Prosjektleder Utbygging
Eidsiva Bioenergi AS
Tlf. 480 98 780 | E-post: olat.dahl@eidsiva.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
Fra: Djurhuus, Terje <Terje.Djurhuus@eidsiva.no>
Sendt: mandag 16. november 2020 13:16
Til: Dahl, Ola T. <OlaT.Dahl@eidsiva.no>
Emne: SV: Kontainer Ringsakervegen 71
Hei
Det er ønskelig med en avstand på 5 meter fra nettstasjonen, pga. brannsikkerhet.
Med vennlig hilsen

Terje Djurhuus
Prosjektingeniør
Elvia AS
Telefon: +47 959 81 055
E-post: terje.djurhuus@eidsiva.no
Elvia AS er det fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett
Les mer på www.elvia.no

Fra: Dahl, Ola T. <OlaT.Dahl@eidsiva.no>
Sendt: mandag 9. november 2020 09:19
Til: Djurhuus, Terje <Terje.Djurhuus@eidsiva.no>
Emne: VS: Kontainer Ringsakervegen 71
Hei Terje
Vi har nå kommet litt videre med Rimo Eiendom i Ringsakervegen 71 – Brdal
Se vedlagt skisse der vi har tegnet en rørtrasè i blått frem til en midlertidig fyringsenhet.
Vi har foreløpig tegnet den tett inntil trafo på denne skissa, men hvor mye avstand trenger vi
egentlig?
Er det 2m avstand som trengs for å ha service-tilgang eller hva tenker du?
Med vennlig hilsen
Ola T. Dahl | Prosjektleder Utbygging
Eidsiva Bioenergi AS
Tlf. 480 98 780 | E-post: olat.dahl@eidsiva.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
Fra: Fotland, Jonathan <Jonathan.Fotland@eidsiva.no>
Sendt: fredag 6. november 2020 10:13
Til: Dahl, Ola T. <OlaT.Dahl@eidsiva.no>
Emne: Kontainer Ringsakervegen 71

Med vennlig hilsen
Jonathan Fotland | Prosjektsjef
Eidsiva Bioenergi AS
Tlf. 901 33 667 | E-post: jonathan.fotland@eidsiva.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
Informasjonen i denne e-posten, inkludert eventuelle vedlegg, kan være strengt fortrolig. All form for bruk, publisering, videresending,
kopiering eller det å foreta seg noe basert på denne informasjonen kan være ulovlig. Hvis du ikke er den tiltenkte mottager av e-posten, ber vi
om at e-posten slettes og at vi blir kontaktet.
The information contained in this email and any files transmitted with it may be confidential and legally privileged. Any use, disclosure,
forwarding, printing, copying, distribution of this email or any action in reliance upon it is strictly prohibited and may be unlawful. If you are
not the intended recipient, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system.

