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HØRING – KONSESJONSSØKNAD NY 420 KV FORBINDELSE HAMANG - BÆRUM –
SMESTAD
Røa Vel viser til utlysningen av høring om ovennevnte tiltak og til Statnetts søknad om tiltaket.
Våre merknader er avgrenset til strekningen Lysakerelven til Smestad som er i Røa Vels nærområde.
Høyspentledningen er i dag et stort negativt element i vårt boområde. De nye høye og markante
mastene som foreslås i alternativet med luftlinje vil være svært dominerende og kraftig forsterke det
negative visuelle bildet.
Røa Vel mener at høyspentledninger i luftspenn gjennom boligområder representerer gårsdagens
løsninger. Det er et faktum at prosjekter som dette i gamle dager møtte en helt annen reaksjon enn i
dag. I dag stilles krav til at infrastruktur bygges med en tydelig vektlegging av bærekraft og folks
ønsker om bevaring av estetikk i sitt bomiljø. Vi har mange eksempler på at både stat og kommune
innretter sine løsninger på å tilfredsstille disse kravene - selv om prislappen blir større. Det skjer fordi
det er etablert en samfunnsaksept på at et godt bomiljø har en egenverdi som må inkluderes i
investeringsbudsjettet.
Nå har man en unik mulighet til å få ryddet opp og få en fremtidsrettet løsning som på en vesentlig

bedre måte ivaretar hensynet til boligmiljø, estetikk og trivsel i store boligområder. Dette er en
langsiktig og varig investering og de kvalitative hensynene må vektlegges tungt. Kortsiktige
økonomiske hensyn må vike.
Røa Vel mener derfor at kabling er den eneste akseptable løsningen i dette området.
Slik vi forstår vil friområdet på Lysejordet kunne bli berørt i anleggsperioden og delvis permanent.
Lysejordet er et høyt verdsatt og mye brukt tur- og rekreasjonsområde i vårt område. Vi mener derfor
at en alternativ trase må utredes. Konsekvensene av anleggsvirksomhet og trase på Lysejordet må
uansett grundig utredes av uavhengige. Røa Vel forutsetter at eventuelle inngrep i friområdene
begrenses i anleggsperioden og at områdene bringes tilbake.
Anleggsperioden og anleggsvirksomheten må planlegges og tilpasses i tid for å ta hensyn til andre
store utbyggingsprosjekter og belastninger i bydelene Vestre Aker og Ullern.
Røa Vel Postboks 104, Røa, 0701 Oslo, epost: post@roa-vel.no, www.roa-vel.no.
RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet.

Det bør legges stor vekt på reelle medvirkningsprosesser med berørte beboere og velforeninger.
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