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Høringsuttalelse om Alternativanalyse – Sentralnettet i Stor-Oslo i 2050
Røa Vels styre, som representerer over 1500 husstander, har med stor interesse lest Statnetts dokumentasjon
for «Nettplan Stor-Oslo», naturlig nok med fokus på konsekvenser for vårt nærmiljø. Av spesiell interesse for
folk som bor i Oslo Vest er utredningen av de alternative linjevalgene Ådal – Sogn og Ringerike – Smestad.
I forhold til berørte parter er det stor forskjell på alternativene, særlig om man ser Oslo-siden og Ringerikesiden hver for seg. Ådal – Sogn alternativet går i sin helhet gjennom ubebygd mark mens Ringerike – Smestad
går gjennom tett bebygde områder i Oslo og gjennom kulturmark i Sørkedalen.
I denne sammenheng ønsker Røa Vel å fremføre:
1. En erstatning av dagens ubrukte 132kV linje gjennom Mærradalen og Sørkedalen med en ny 420kV
vil være et stort inngrep i hverdagen til de som bor langs linjen (anslått til 5000 av Statnett) og enda
flere som er aktive og daglige brukere av området. I praksis blir dette som å bygge en ny linje
gjennom tettbebygd strøk.
2. Linjen vil være til objektivt betydelig ulempe for folk i området, gjennom støy og glimming med
tilhørende produksjon av helseskadelige gasser (primært under dårlig vær)
3. Mange mennesker er engstelige for konsekvenser av elektromagnetiske felt som utstråles fra
kraftlinjer. Om de medisinske konsekvensene av slik stråling er udokumentert, er det likefullt et
faktum at mange beboere vil oppleve betydelig redusert livskvalitet. Denne engstelsen blir ikke
mindre ved at Statens Strålevern anbefaler at barn legges i soverommet som vender lengst vekk fra
kraftlinjer.
4. Linjen Ådal - Sogn har ingen slike konsekvenser (ettersom det knapt bor mennesker langs denne
traseen) og har marginalt forskjellig konfliktomfang med friluftsliv i marka, sammenlignet med
Ringerike – Smestad.
5. For en installasjon som Oslo Vest skal leve med i kanskje 100 år, kan en noe lettere
prosjektgjennomføring på en ubrukt eksisterende kraftlinje knapt fremføres som et argument for et
alternativ med så mange og store ulemper for befolkningen.
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Røa Vel arrangerte 16. januar et folkemøte på Hovseter skole om mulig ny høyspenttrase gjennom
Hovseterdalen og Mærradalen. Statnett var til stede og orienterte om sine planer og videre fremdrift. 300-400
personer stilte opp i en fullsatt aula og nærmere 1000 fulgte med på streaming over internett for å høre hva
Statnett hadde å si og for å stille spørsmål. Det kom frem mange synspunkt fra beboere og politikere. Det er
ikke feil å si at stemningen mot Ringerike – Smestad alternativet var unison.
Det er videre også klart at det ikke er noen konflikt mellom bydelene Vestre og Nordre Aker i saken. Til det er
konsekvensene av alternativene for forskjellige.
Røa Vel håper og tror at Statnett med dette og mange andre innspill snarest vil skrinlegge alternativet
Ringerike – Smestad, slik at usikkerheten rundt saken snarest kan bli brakt til en ende.
Røa Vel vil også i denne sammenheng takke Statnett for et godt samarbeid i forbindelse med folkemøtet den
16. januar og vil også gi ros for at dere har lagt til rette for en forhåndshøring for alle berørte som en del av
den videre behandling.
Vi stoler på at Statnett tar hensyn til denne og de mange andre innspill fra berørte partnere i sitt videre arbeid.
Med vennlig hilsen
for Røa Vel
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