
OKTOBER 2016 Rv.  23 Dagslett–Linnes

Fjerner høyspentlinjer 
ved Linnes
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HAR DU SPØRSMÅL OM ARBEIDENE,  TA KONTAKT MED: 

Nå starter arbeidet med å fjerne høyspentlinjer 
ved Linnes.

Høsten 2017 starter Statens vegvesen å bygge ny�  kryss ved 
Linnes. Krysset bygges som en del av nye rv. 23. Før vi kan 
starte med byggingen av krysset, må vi fjerne høyspentlinjer 
som i dag går over området. Disse skal legges om og graves 
ned i grunnen.

Arbeidet med å fjerne høyspentlinjene vil foregå på tre steder; 
ved Gilhusvegen, Gullaug skole og ved Linnesstranda bru 
(se illustrasjon). 

Noen av arbeidene vil foregå på e� ermiddagene og 
kveldstid.

Gilhusvegen
Arbeidene ved Gilhusvegen skal e� er planen starte i uke 41. 
I tillegg til å legge kablene i grunne, skal vi se� e opp en ny 
ne� stasjon. Arbeidene skal e� er planen pågå frem til uke 45. 

Gullaug skole 
Vi skal grave en grø�  og legge kabler på vestsiden av 
Gullaug skole. Disse arbeidene skal e� er planen vare fra 
uke 43 til uke 47. 

Linnesstranda bru
Vi skal legge nye kabler under Lierelva, og derfor må vi bore 
under elva, ved Linnesstranda bru. Disse arbeidene er 
planlagt å starte i uke 44, og vil vare til ca. uke 46. 

Vi skal også fjerne høyspentlinjer over Lierelva, over åkeren til 
Linnes gård og langs Tuverudveien. Disse arbeidene vil pågå 
fra ca. uke 48 til uke 52. Vi kommer ikke til å legge nye kabler 
her nå. Disse blir lagt i forbindelse med byggingen av det nye 
krysset på Linnes og tunnelen på nye rv. 23.

Sikker skoleveg og skolegård
Å drive anleggsarbeider nær en skole eller områder der det 
oppholder seg mange barn er krevende. Derfor er vi ekstra 
nøye med å sikre anleggsområdet slik at det skal være trygt 
for barna å ferdes og å leke i området, både i skoletiden, 
men også på e� ermiddagene og kveldene. 

Det er Glitre Energi Ne�  (tidligere Lier Everk) som eier høy-
spentlinjene, og som, i samarbeid med Statens vegvesen, 
har planlagt hvordan høyspentlinjene skal legges om. 

Byggeleder Christian Noreng -  mobil 995 81 125
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