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Troms Kraft Nett og Troms Kraft Entreprenør er nå i en avslutningsfasen av 
prosjektet for denne sesongen. Graveentreprenør avsluttet sitt arbeid i 
desember mens våre montører fortsatt jobber med å få spenning på nettstasjon 
2 og koblet til noen flere hytter. Våre montører vil jobbe ut uke 4 før vi 
avslutter. 

 

Status for arbeidet i 2015/2016 er følgende: 

• Det er gravd 7 821m grøft. 

• Det er lagt 10 548m kabel. 

• Nettstasjon 1 er satt opp og satt spenning på. Alle hytter knyttet til 
denne nettstasjonen er det gravd kabel frem til. 53 hytter. Der k-vern var 
montert på hyttevegg når vi var der, er koblet til. 

• Nettstasjon 2 er satt opp og vil bli satt spenning på før vi avslutter. 17     
hytter knyttet til denne nettstasjonen er gravd ferdig til. Der k-vern var 
montert på hyttevegg når vi var der, er koblet til. 

• Det er montert ca 12 kabelskap. 

• Vi er ferdige med vårt arbeid på totalt 70 hytter. 

 

 

Områder der det ble gravd etter det ble frost vil det bli ryddet opp og slettet 
mer til sommeren. 
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Kopi til:       
 
Sak: Status januar 2016 
  



 

Side 2 

Vedlagt ligger 2 kart som viser hvilke hytter som er ferdige. I vedlegg 
«Hyttefelt 1 Altevann Hytter til nettstasjon 1». Her er alle hyttene innenfor det 
avmerkede området ferdige. I vedlegget «Hyttefelt 1 Altevann Hytter til 
nettstasjon 2» er de hyttene som er ringet inn, hytter som er ferdige eller vil bli 
ferdige før vi avslutter arbeidet. 

 

Videre arbeid. 

Vi tar høyde for å starte opp arbeid på Altevatn igjen i løpet av juni 2016, så 
snart snøforholdene tillater det.     
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