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FULL FART FREMOVER

NYTT KONTOR OG
VERKSTED
Linnea AS kjøpte i vår et nytt
bygg på Koppang, hvor det er
kombinert kontorer og verksted.
Bygget vil fungere som base for
bedriften og store deler av
bedriftens arbeidsoppgaver vil
styres herfra.
Bygget har også utleiemuligheter
til andre aktører, og vi ønsker å
bygge ett «næringskluster»
innenfor det «grønne skiftet» på
Koppang. Her har vi i tillegg
muligheter for å leie ut
profesjonelle møterom.

Til tross for en vanskelig tid for verdenssamfunnet våren 2020, har vi i
Linnea AS hatt nok å gjøre. Prosjekter har rullet sin gang, og våre gjøremål
med å sikre strømleveranse på Østlandet har hatt god flyt. Vi ønsker å takke
våre oppdragsgivere for strålende samarbeid, og for at dere har hatt tro på
oss og valgt å satse på oss!

LASERSCANNET LINJER
Tidligere Eidsiva Nett AS, som ved årsskifte fusjonerte med Hafslund Nett
AS til Elvia AS, laserscannet høsten 2019 sine linjer. Laserscanning er en
effektiv måte å få en oversikt over statusen på skogen langs linjene og med
det kunne identifisere risikotrær.
Arbeidet med å fjerne risikotrær eller trær som står for nærme strømtrådene,
er godt i gang, og vil fortsette utover høsten.

“Det er en ære å ha disse gutta i arbeid som
står på dag og natt for å sikre strømleveranse
til folket!” – Ole Arne Hagen
VARMT, MEN FINE DAGER
Det er ingen tvil om at sommeren er kommet til Østlandet for fullt.
Stillongsen er for lengst pakket bort, og de litt lettere klærne er funnet fram.
Daglig leder hos Linnea AS, Ole Arne Hagen, er imponert over arbeiderne
sine: «Det er varme dager i vernebuksa om dagen, men gutta gir seg ikke av
den grunn. Det er en ære å ha disse gutta i arbeid som står på dag og natt for
å sikre strømleveranse til folket!»

Bilde av det nye kontor- og verkstedlokalet

PROSJEKTET ELVERUM-VANG 132 KV
Linnea AS har prosjektansvar med å gjennomføre utvidelse av
høyspenntraseen mellom Elverum og Vang. Sammen med Glommen Mjøsen
Skog SA og GM Skogsdrift AS, vil ny trasè hogges, og kantsonen langs linja
vil bli forsøk gjort så sikker som mulig for å unngå strømbrudd som følge av
trepåfall.

Eirik Budde Erichsen merker ny 30 meter trassebredde
for hogstmaskin/-mannskap

Allerede i juli starter skogsmaskiner jobben med å breddeutvide
høyspenttraseen mellom Elverum og Vang, og forberedelsene er godt i gang.
Traseen som i dag er 18 meter bred, vil ved prosjektets slutt være 30 meter
bred. Traseens bredde vil i enkelte risikoområder kunne utvides ytterligere.
Områdene som avvirkes utenfor traseen vil fritt kunne
vokse opp igjen og bli ny skog.

PROSJEKT ELVERUM-TRYSIL 132 KV

HS Skogsdrift AS v/ Martin Savolainen i full drift med
å breddeutvide Løvbergsmoen-Lutufallet 132 kV.

Kontakt oss
Linnea AS
Lensmannssvingen 20,
2480 Koppang
957 66 416
post@linnea.as
www.linnea.as

Prosjektet Elverum-Trysil 132 kV er et annet stort prosjekt Linnea AS er
sterkt involvert i. Nesten 9 mil med eksisterende høyspenttrase skal
utvides til 30 meter, men også her jobbes det med å sikre linja for trefall på
utsiden av klausulert bredde. Prosjektet begynte ved årsskiftet, og er det
største enkeltprosjektet i Eidsivas (nå Elvia). historie. Sammen med SB Skog
AS, Våler Skogservice AS og HS Skogsdrift AS, bistår vi i Linnea AS med
hogst av traseen. Dette til glede for alle som bor og er på besøk i Trysil
sommer som vinter.

LINJERYDDING
Vår hovedgeskjeft linjerydding går også for fulle maskiner, både for Statnett
og Elvia. Vi ligger i god rute med undervegetasjon og sikringshogst.
Undervegetasjon er som navnet tilsier vegetasjonen under linjene, her er det
forskjellig praksis hos Statnett og Elvia. Statnett skal ha ett luftrom under
linjene som skal være fri for vegetasjon, mens for Elvia er det totalrydding.
Sikringshogst er å felle enkelttrær og eller deler av bestand som utgjør en fare
for å falle på linje.

Vi ønsker alle våre følgere en riktig god sommer!
Linnea AS ønsker med dette alle våre kunder, samarbeidspartnere og følgere
en god sommer. Nyt varmen og sola for alt det er verdt, og lad opp batteriene
for det kommende året. Husk å følge oss på Facebook! God sommer!

