NVEs saksnr: 201908956
Sakstittel: Nettplan Stor-Oslo – Ny 420 KV forbindelse Hamang – Bærum – Smestad
HØRINGSUTTALELSE FRA ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE
Ullernåsen boligsameie består av 423 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i
Brønnøysund med organisasjonsnummer 971493666, og ligger på Ullerntoppen i bydelene
Vestre Aker og Ullern i Oslo. Sameiet har gårds- og bruksnummer 28/827 i Oslo kommune.
Ullernåsen boligsameie ble bygget midt på 70-tallet, og dagens høyspentlinje går midt
gjennom sameiet og over sameiets lekeplass/akebakke. Se bildet under.

Sameiet satte ned en arbeidsgruppe for flere år siden, og denne har fulgt Statnetts arbeid
med Nettplan Stor-Oslo gjennom en årrekke. Beboerne er holdt orientert om begrunnelsen
for oppgradering og alternativene som foreslås.
Ullernåsen boligsameie avgir herved følgende høringsuttalelse:
OM BEBOERNES OPPSLUTNING OM NY HØYSPENTLINJE OVER ULLERNTOPPEN
Det bor mellom 1000 og 1500+ mennesker i Ullernåsen boligsameie. Sameiet er modernisert
og oppgradert de siste årene, og har i dag en fin blanding av alle aldersgrupper boende her,
men med en stadig økende andel yngre familier med barn. Det ligger en Montessori-
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barnehage midt i sameiet, og fine uteområder tilrettelagt for aktivitet sommer som vinter
benyttes heftig av alle aldersgrupper. Høyspentlinjen gjennom sameiet har i alle år vært
hyppig drøftet, og med en bekymring knyttet til magnetfelt.
Det er ingen som har gitt/gir uttrykk for å være tilhengere av dagens høyspentlinje, og
heller ikke en ny og oppgradert forbindelse med økt magnetfelt og mer støy ved visse
værtyper ønskes velkommen.
Vi er veldig klar over at infrastrukturutbygging ikke velges etter popularitetsmålinger. Når
det nå foreligger et valg, ønsker vi å gjøre oppmerksom på reaksjonene hos våre beboere
dersom et 420 kV linje blir valgt over Ullerntoppen.
Diverse Facebook-grupper og underskriftskampanjer viser at motstanden er stor, ikke bare
hos dem som blir direkte berørt, men hos mange interessegrupper og også de politiske
partier, lokalt og nasjonalt. Ingen politiske partier har gitt uttalelser til støtte for en
oppgradert luftlinje. I bystyremøte 25. sept. bekreftet byrådsleder at bystyret tidligere har
besluttet at Oslo kommune sin holdning er at slike kabler skal legges i bakken.
Sannsynligheten for at folk vil reagere sterkt på valg av ny luftlinje er formidabel, og vi
oppfordrer NVE til å ta hensyn til dette i forbindelse med konsesjons-behandlingen.
OM MILJØVERDIER, BOKVALITET OG GRØNTAREALER
Ullernåsen boligsameie har de siste årene investert store beløp i oppgradering av
boligmassen, samt uteområdene. Aktivitetsområder og lekeplasser er utviklet og tilpasset
beboerne i området. Barnehagen bruker fellesarealene flittig hel året, særlig er akebakken
populær på vinterstid. Denne ligger dessverre under dagens høyspentlinje, noe som skaper
bekymring for foreldrene og barnehagens ansatte.
Det arrangeres mange fellesaktiviteter for sameiets beboere i løpet av året, dugnadsfester,
grillfest til sankthans m.m. Men også beboere rundt trekker til de åpne og hyggelige
uteområdene, med lek og grilling i forbindelse med bursdager og lignende. Særlig er 17. maiarrangementene hvert år blitt populære for hele Ullerntoppen og områdene rundt.
Sameiets område er en naturlig inngang/utgang til verneområdet i Mærradalen, som
benyttes sommer som vinter av mange på Ullerntoppen, Huseby, Montebello, Røa og
Hovseter. Kombinasjonen av parkområde, naturlig vegetasjon, planting av bærbusker samt
naturlige hageområder, som sameiets hagelag er opptatt av, gir dette området store
miljøkvaliteter og hyggelige grønne friområder. En høyspentlinje gjennom området
reduserer dessverre bokvaliteten vesentlig.
Vi noterer oss at Statnett i sin konsesjon-søknad bruker livsløpsvurderinger i planlegging av
nye anlegg, og vektlegger miljø- og klimahensyn på linje med tekniske og økonomiske
hensyn. Vi er enig i at det er en god tilnærming, men da må også miljøaspektene tillegges
ytterligere vekt ved valg av løsning gitt den type fauna og det faktum at hele Mærradalen er
et landskapsvernområde.
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Statnett har bekreftet per e-post at eksisterende høyspenttrasé fra Ringerike til Smestad vil
rives på et tidspunkt. Dagens ledning fra Ringerike til Smestad går blant annet gjennom
brorparten av den nylig vernede Mærradalen. Statnett har ikke utredet hvor ny ledning fra
Ringerike skal gå, men det pekes på at Sogn er det beste og mest sannsynlige alternativet.1
Det bemerkes at dette gir en unik anledning til å gjøre Mærradalen fullstendig fri for
høyspentmaster. Å gi konsesjon på tunnel fra Hagabråten – Smestad vil gi Mærradalen et
vesentlig estetisk løft; alternativet er røde og hvite master på nær 40 meter med godt
synlige flymarkører hengende langs kablene.
Det sies klart at den foreslåtte mastetypen vil være mye høyere enn dagens og mindre
transparente. Høyden vil overstige bebyggelse og det meste av vegetasjonen, og dermed
bryte silhuetten flere steder og ikke inngå som en del av bygnings- og vegetasjonsvolumet.
Tett på «vil høyden være markant og overstiger menneskelige dimensjoner», skriver
Statnett.2
Bruk av ny og høyere mastetype vil prege landskapsbildet i influensområdet i større grad
enn dagens kraftledningsanlegg. Ingen steder vil mastene være så synlig over et så stort
område som over Ullerntoppen. Traseen vil utgjøre et betydelig inngrep i
landskapsprofilen.
Vedlagt animasjon viser hvordan mastene vil kunne se ut i fugleperspektiv fra Montebello.
Fra Holmenkollen og store deler av Oslo, vil 38 meter høye master malt røde og hvite virke
forstyrrende inn i miljøet – i dette særdeles tett befolkede området.

Nye master vil rage høyt over all bebyggelse langs traseen, de vil rage høyere enn Ullernåsens høyeste punkt og vil være
synlige fra store deler av Oslo.

1

Bare én kraftlinje gjennom Nordmarka, https://www.aftenposten.no/osloby/i/7ljbw/Bare-n-kraftlinjegjennom-Nordmarka, lest 02.10.19.
2
Konsekvensutredning landskapsbilde, Sweco, side 55.
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Illustrasjonen viser hvordan de nye høye mastene vil se ut fra bakkeplan og hvordan de endrer profilen av Ullernåsen, som er
synlig fra store deler av byen.

Skissen viser hvordan de nye mastene vil dominere i landskapsbildet ved Ullernåsen boligsameie. Merk også hvor nært linjen
går mot bebyggelsen, og høyden på bebyggelsen reduserer avstanden fra beboelsesrom til 420 kV ledningene.

Statnett skriver selv at basert på betraktningene som er presentert, vurderes alternativ med
luftledning å gi «middels negativ konsekvens, mens alternativ med kabel vurderes å gi positiv
konsekvens for fagtema landskapsbilde».3 Utslaget og forskjellen mellom de to alternativene
er størst i den østre sekvensen mellom Bærum og Smestad transformatorstasjon.
3

Konsekvensutredning landskapsbilde, Sweco, side 55.
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Å mene at luftlinje vil gi «middels negativ konsekvens» er betydelig underdrevet. Som
illustrasjoner på forrige side viser, vil nye master dominere landskapet rundt Ullernåsen,
bryte med ås-silhuetten og være synlig fra store deler av Oslo. Dette påpeker Statnett selv i
konsesjonssøknaden, «Konsekvensutredning Landskapsbildet»:

Statnett har etter vår vurdering et for ensidig fokus på investeringskostnad. Den
samfunnsøkonomiske analysen er likeså ufullstendig. Den overser de store samfunns- og
velferdskostnadene ved å bygge nytt luftspenn på 420 kV, og prissetter ikke konsekvens for
areal og miljø ved luftspenn, selv om markedspriser er tilgjengelige.
Statnett vektlegger heller ikke de store gevinstene ved å legge kabel i bakken. Søknaden har
et vedlegg med en tilleggsanalyse «Verdsetting av miljøvirkninger». Her estimeres velferdsog samfunnsøkonomisk gevinst ved kabling av dagens 300 kV linje til 980 millioner (basert på
en antagelse om 3 % lavere boligpris med dagens luftspenn) – dette er sannsynligvis et
konservativt anslag. Statnett mener imidlertid det er stor usikkerhet med dette «estimatet»,
og tar det ikke med som kvantifisert (prissatt) størrelse i den endelige Samfunnsøkonomiske
analysen. Vår påstand er at usikkerheten knytter seg mer til hvor mye større denne
gevinsten er.
Vi er kjent med at Stortingsmelding 14 (2012) konkluderer med at luftlinje anbefales ved
spenningsnivå 300 kV og 420 kV. Men her omtales også unntakstilfeller; dersom
merkostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares ved at det gis særlige
miljøgevinster sammenlignet med luftledning og/eller en begrenset strekning med kabling
kan gis en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.
Etter vår vurdering er strekningen Hagabråten til Smestad (3,3 km) en strekning der
unntaksbetingelsene må komme til anvendelse, uten at dette på noen måte skaper
presedens andre steder i landet. Kostanden per berørte person er lavere på dette strekket
enn noe annet sted i landet. Dette på grunn av befolkningstetthet.
De samlede miljøkonsekvenser, bokvalitet og konsekvenser for de få grønt- og
friområdene som er igjen i tettbygde strøk i Oslo, tilsier at vi på det sterkeste vil anbefale
NVE å gi konsesjon til kabel i tunnel fremfor luftlinje fra Hagabråten til Smestad. Dersom
dette ikke skulle bli den opplagte konklusjon, må NVE be om ytterligere
samfunnsøkonomiske analyser før beslutning.
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OM LUFTLINJE I TETTBYGDE STRØK OG BYFORTETTING
Gjennom et av det tettest befolkede boligområdene i Norge – Østre Bærum og Ullern/Vestre
Aker – foreslår Statnett å bygge en 12 kilometer ny høyspent luftledning med det norske
kraftnettets høyeste spenningsnivå – 420 kV.
•
•
•
•

Med 38 meter høye master (nesten dobbelt så høye som dagens)
Med 9 i stedet for 6 strømkabler
Med en støyøkning fra 35 dB til 37 dB (~50 % mer støy4)
Med teknisk levetid på 90 år.

Aldri tidligere er en linje på høyeste spenningsnivå planlagt bygget midt gjennom et så tett
befolket boligområde. Nærmere 3000 boliger blir berørt, særlig på strekningen Bærum –
Smestad.
De konkrete tallene er som følger:
•
•

Hamang – Bærum, 4,6 km, 21 master, 720 boliger
Bærum – Smestad, 6,3 km, 33 master, 2000 boliger

I Statnetts samfunnsøkonomiske analyse blir det påpekt: «Videre langs dagens trase er det
en visuell verdi av å fjerne luftledningen, både for friluftsliv, rekreasjon og eksisterende
bebyggelse. En indikasjon på størrelsen av denne verdien kan være endring i boligverdi ved
fravær av synlige luftledninger5.
Det ligger nær 3000 boliger langs dagens trasé, regnet 120 meter fra senterlinjen. Utregning
av verdsetting av eksisterende boliger og den effekten det vil ha å fjerne luftlinjer, er derfor
svært viktig.
I vedlegg til konsesjonssøknad «Verdsetting av miljøvirkninger» vises det til flere studier
gjort på hvordan nærhet til kraftlinjer påvirker boligprisene. Eiendomsverdi AS har gjort en
studie av «vår trasé» og fant at «en leilighet som ligger 100 meter unna en kraftlinje er
assosiert med 6,9 prosent høyere gjennomsnittlig salgspris enn en sammenlignbar leilighet
som ligger 20 meter fra kraftlinjen».6 Det pekes i tillegg på priseffekt på hus, og det gjøres
en datatrimming for å få et «gjennomsnittlig» verditap på henholdsvis leilighet (3,7 %) og
hus (2,5 %). Dette blir slått sammen til en samlet prisnedgang på 3 %. Det gjøres en
gjennomgang av gjennomsnittspris på eneboliger (10 000 000), småhus (6 500 000) og
leilighet (4 300 000) på boliger solgt i Sandvika, Gjettum og Smestad. Det hevdes så at «Da vi
ikke vet areal på de ulike boligene langs traseen, bruker vi total salgspris i stedet for
kvadratmeterpris. Vi mener likevel eiendomsverdiene er konservative, og at de ikke
overdriver priseffekten av å fjerne kraftledningen».7
I punkt 3.5 av vedlegget «Verdsetting av miljøvirkninger» adresseres luftledningstraseen
mellom Husebyplatået og Hagabråten. Det påpekes at dette området er det mest befolkede
4

Støymåling i dB er på en logaritmisk skala.
Samfunnsøkonomisk analyse, Statnett, s 5-6
6
Verdsetting av miljøvirkninger, side 8.
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på hele Hamang – Bærum – Smestad-strekket, og at det er snakk om 1400 boliger som vil få
økt verdi av å legge kabel i tunnel. Dette fordeler seg på 238 eneboliger, 491 småhus og 684
leiligheter. Videre påpekes det at «dersom fjerning av luftledning gjør at prisene på disse
boligene stiger med tre prosent, vil det gi en verdiøkning på over 260 MNOK».8
Dette regnestykket er riktig hvis man aksepterer de gjennomsnittlige prisene Statnett har
brukt. Vi mener disse tallene er uriktige fordi det finnes bedre kilder enn de Statnett har
brukt.
Statnett hevder videre at de ikke vet arealet på boliger langs traseen, selv om dette definitivt
er mulig å hente ut. Eksempelvis kan man bruke data fra eiendomsskatten i Oslo for å hente
inn nøyaktige data.
Til denne høringsuttalelsen har Ullernåsen boligsameie gjort en analyse basert på de 422
selveierleilighetene + en næringsseksjon sameiet har per 02.10.19.9 Disse leilighetene har
varierende størrelse. For enkelhets skyld samler vi alle ulike leilighetstyper og ganger opp de
ulike kvadratmeterstørrelsene på hver enhet. Dette gir et samlet areal på ca. 47 000 m2. Vi
kan deretter dele dette arealet på antall enheter (422) og få et snittareal på ca. 111 m2.
Leiligheter på 111 kvm på Ullern/Vestre Aker blir ikke solgt for 4 300 000 NOK. Krogsveen
informerer om at snittprisen per kvadratmeter i Oslo per september 2019 er på 73 000
kroner.10 Kvadratmeterprisen i Ullern/Vestre Aker ligger på henholdsvis 77 000 NOK11 og
70 000 NOK12. Hvis vi sier at snittprisen på leiligheter i Ullernåsen boligsameie er noe under
snittet til Oslo, eksempelvis 65 000 NOK per kvm, vil dette gi en pris på 7 215 000 NOK for en
leilighet på 111 kvm. Vesentlig høyere enn gjennomsnittet brukt i vedlegg om «Verdsetting
av miljøvirkninger» i Statnetts konsesjonssøknad.
Det bemerkes at Ullernåsen boligsameie har terrasseleiligheter som er like i struktur og
utforming som flere av boligsameiene i nærhet til traseen. De fleste leilighetskompleksene
ved traseen er flere tiår gamle, og har større areal per enhet enn moderne leiligheter.
Priseksempelet fra vårt sameie er derfor etter all sannsynlighet overførbart til de fleste
leiligheter på strekket Hagabråten – Smestad.
Det påpekes videre at undersøkelsen gjort av Eiendomsverdi AS tar utgangspunkt i salg av
boliger i nærhet til trasé med dagens traséløsning. Det er vanskelig å forstå hvordan det kan
estimeres at prisreduksjonen vil være identisk (mao. ikke høyere) ved dobbelt så høye
master. Det er underlig at rapport om «Verdsetting av miljøvirkninger» ikke tar høyde for
dette i sitt estimat. Med en gang du øker prisreduksjonen noe over 3 %, nærmer det seg fort
at den verdsatte nytten er like stor som merkostnadene for å kabelstrekningen Hagabråten –
Smestad.
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Verdsetting av miljøvirkninger, side 13.
Referanse til Prospekt fra 1974 med Ullernåsen Boligsameies boligmasse,
https://cdn.filestackcontent.com/vafwlowQN6o8Jp6inAQv .
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https://www.krogsveen.no/prisstatistikk/oslo (18.09.19)
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https://www.krogsveen.no/prisstatistikk/oslo-ullern (18.09.19)
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https://www.krogsveen.no/prisstatistikk/oslo-vestre-aker (18.09.19)
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Dette spesifiseres videre i siste avsnitt av punkt 3.5: «En annen usikkerhet er hvor stor
nærføringseffekten er. Boligprisveksten som følge av at luftledning fjernes, må være over 4,5
prosent for at den verdsatte nytten skal være like stor som merkostnadene for å legge kabel
på denne strekningen. Det er imidlertid størst andel leiligheter her, noe som tilsier at
effekten kan være større enn de tre prosentene vi har lagt til grunn.»13
Det er mangelfullt at man ikke kan lese delrapporten fra Eiendomsverdi AS. Hvorfor er
analysen gjort for Gjettum, Slependen og Smestad? Strekket Hagabråten – Smestad er den
mest befolkede delen av strekket (særs befolket) og prisene her er i snitt høyere enn det det
opereres med i verdsettingsanalysen.
Oslo kommune har gjort vedtak om at det ved prioritering av tiltak skal vektlegges
potensialet for byutvikling: «Samling eller omlegging av linjeføring og kabling som i størst
mulig grad bidrar til å tilgjengeliggjøre arealer for ny byutvikling, er viktig for Oslo
kommune.»14
Vi ber om at det gjøres en ny, uavhengig gjennomgang av verdsettingsanalysen og
boligprisgrunnlaget Statnett har lagt til grunn for samlet verdiøkning ved fjerning av
luftledning. Estimert verdiøkning er sannsynligvis vesentlig underdrevet i Statnetts
regnestykket.
Dersom det blir tunnelløsning fra Hagabråten til Smestad, blir dagens luftlinje fjernet. Dette
åpner for at Ullernåsen boligsameie kan vurdere boligfortetting av dagens eiendom. Gitt
enighet om dette, kan både Oslo kommunes målsettinger om byfortetting komme til
anvendelse, samtidig som verdien av sameiets eiendomsmasse øker.
Om ikke helt sammenlignbart, da Bærum – Smestad er tettere befolket, vil vi vise til NVEs
konsesjon gitt til Statnett om bygging av ny 420 kV kraftlinje i Skien i 2012. «På strekningen
Bamble – Rød etableres det ny ledning, men prosjektet gir også muligheter for å fjerne
tilsvarende mange kilometer av dagens ledninger, som i stor grad går gjennom
boligområder. For den nye linjen er det lagt vekt på å finne traseer som i størst mulig grad
går utenfor bebyggelsen i kommunene.15
Ullernåsen boligsameie mener Statnetts verdisettingsanalyse og boligprisgrunnlaget er
mangelfullt utredet, og tilgjengelig underlagsmateriale er ikke benyttet. Vi ber om at en
ny, uavhengig gjennomgang av dette materialet, dersom NVE vurderer å gi konsesjon til ny
luftlinje. Som tidligere nevnt, blir dette i så tilfelle det tettest befolkede området i Norge
som vil få en 420 kV linje umiddelbart inntil husveggen. I andre tilfeller, med mindre
befolkningstetthet, har NVE valgt å ta hensyn til dette ved å anbefale en linjeføring som

13

Verdsetting av miljøvirkninger, side 14.
Nettplan Stor-Oslo – konseptutvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring. Oslo kommunes uttalelse,
https://www.regjeringen.no/contentassets/ca55a6f6830249dc86bdb534bd7d3c19/oslo_kommune.pdf?uid=O
slo_kommune.pdf, side 1, lest 03.10.19.
15
NVE har gitt konsesjon for Bamle – Rød, https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-ost/bamblerod/nyhetsarkiv/nve-har-gitt-konsesjon-for-bamle---rod/ , lest 03.10.19.
14
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ikke kommer i konflikt med boligområder. Ved tunnel gjennom Ullernåsen frigjøres areal,
som både kan gi muligheter for byfortetting og/eller større, nye grøntarealer.
OM STØY OG MAGNETFELT
En ny luftlinje vil innebærer mer støy ved visse værtyper og marginalt mindre
magnetfeltnivåer. Magnetfeltnivåene ligger innenfor de risikoverdier Statens strålevern
opererer med, men er vesentlig høyere enn Statens stråleverns utredningsnivå. Det er et
faktum at mange mennesker er bekymret for magnetfelt, og at det de siste årene har
utviklet seg en praksis der verken skoler eller barnehager bygges under høyspentlinjer. Det
er utallige eksempler på dette landet rundt, der merkostnaden tas og traseer nær en skole
eller barnehage legges i jordkabel.
I Ullernåsen boligsameie er det få temaer som så ofte har vært oppe til diskusjon på
sameiermøter og ved kjøp/salg av leiligheter, som dagens høyspentlinje. Folk hører hva
ekspertene sier, men slår seg ikke helt til ro. De viser til alle påståtte eksempler om livsfarlig
sykdom som har rammet mennesker som over tid oppholder seg nær høyspentlinjer.
I Ullernåsen boligsameie ligger nær halvparten av leilighetene i utredningssonen, og det
finnes ikke mulighet for å flytte mastene/linjen innenfor sameiet.

Utredningssonen berører nær halvparten av sameiets leiligheter.
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Vi noterer at andre land har en mer restriktiv praksis enn Norge, for eksempel Danmark, der
et «føre var-prinsipp» legges til grunn for å unngå at mennesker blir utsatt for
elektromagnetiske felt, gitt at dette kan unngås. 9. september kunne vi lese på Danmark
radios nettside at Energinet har foreslått hvor forbindelsen på 400 kV fra Idomlund – Endrup
– grensen til Tyskland skal gå. Det er interessant å merke seg at Energinet har foreslått å
komme med et kjøpstilbud til alle boligeiere som bor nærmere enn 80 meter fra mastene.
Alle som bor tettere på enn 280 meter vil få tilbud om erstatning.16
Hvorfor er praksis mellom to så like land som Norge og Danmark så ulik når det kommer til
bygging av nye kraftledninger? Hadde Statnett måttet komme med et kjøpstilbud på alle
boliger som er 80 meter eller tettere på Hamang – Bærum – Smestad, ville grøft og tunnel
allerede vært vedtatt.
Statnett har i konsesjonssøknaden viet noen få sider til å belyse EMF-stråling, elektrisk felt
og støy. Dette begrensede arbeidet er gjort selv om de er fullstendig klar over at dette
temaet, i tillegg til miljøpåvirkning, er det teamet som bekymrer/opptar folk flest når de
hører om høyspentmaster.
Bekymringen ved magnetfelter har to fasetter ved seg: For det første mulige negative
helseeffekter, særlig med hensyn til barn og leukemi. For det andre de negative
konnotasjoner som høyspentmaster gir på bakgrunn av alt folk oppfatter som potensielt
farlig ved disse. Disse punktene er faktisk ikke nevnt i konsesjonssøknaden i det hele tatt. Er
ikke folks bekymring for faren ved magnetfelt noe som bør være med, når en samler
sammen alle argumenter for og imot høyspentmaster? Hvis disse punktene ikke er verdt å
nevne, fremstår det nærmest merkelig at Statnett fremlegger data for nåværende og
fremtidige magnetfeltnivåer: Folks bekymring for magnetfelt forsvinner ikke fordi Statnett
viser at magnetfeltnivåene vil gå noe ned med nye høyspentmaster.
Bakgrunnen for å dokumentere disse nivåene er fordi man ikke vet om de kan ha
helsemessige negative konsekvenser. Statens strålevern viser selv til dette i sitt
informasjonshefte om Bebyggelse nær høyspentanlegg: «Det er altså ikke dokumentert noen
årsakssammenheng mellom magnetfelt og barneleukemi, men på grunn av at det fremdeles
er en vitenskapelig usikkerhet, kan man ikke fullstendig utelukke en mulig sammenheng. På
bakgrunn av dette har WHO klassifisert lavfrekvente magnetfelt som mulig
kreftfremkallende.»17
Barn skal ha en spesiell posisjon når det kommer til avgjørelser som kan påvirke deres helse.
I konsesjonsbehandlingen bør NVE se til FNs konvensjon for barnets rettigheter artikkel 3,
som påpeker at «barnets beste skal være et grunnleggende hensyn»18 i alle saker. Oslo
bystyre har vært veldig tydelige her, og gjort vedtak om at helserisiko ikke kan utelukkes ved
16

Hoejspaendt ventetid er ovre her skal 500 elmaster staa i vestjylland,
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/hoejspaendt-ventetid-er-ovre-her-skal-500-elmaster-staa-ivestjylland?fbclid=IwAR2sxq86QIsOxy62TyI9BaEalrz-WhZZsuO_v6GF73oUOS7vkDu5C_HRdzI , Lest 02.10.2019.
17
Bebyggelse nær høyspentanlegg, https://www.dsa.no/filer/84e8c7c062.pdf, side 5, lest 02.10.19.
18
FNs konvensjon om barnets rettigheter,
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931fns_barnekonvensjon.pdf, side 9, lest 02.10.19.
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magnetfelt fra høyspentlinjer: «Oslo kommune er opptatt av at all tvil skal komme barn til
gode…i valg av traseer og ulike tekniske løsninger så skal hensynet til hva som er til barns
beste veie tung.»19
Ikke bare er det mange barnefamilier som bor langs dagens trasé. Det er i tillegg flere skoler
og barnehager langs traseen. Det bør nevnes at flere sameiere i Ullernåsen boligsameie har
bedt Statnett om informasjon om microtesla-nivå ved deres husvegg (som ofte kan ligge til
et barnesoverom). Opp mot 100 leiligheter har målinger ved dagens høyspentledning som
ligger mellom 1,5 og 4 microtesla i årsgjennomsnitt. Selv med nye høyspentmaster og lavere
magnetfelt vil de fleste av disse leiligheten ha verdier som er langt over utredningssonen.
Merk at årsgjennomsnittet vil si at verdiene er langt høyere på noen tider av året.
Statnett henviser til data som viser at de elektromagnetiske feltene vil reduseres med nytt
luftspenn.20 Det opplyses videre at bygg innenfor utredningssonen vil gå fra 955 til 662
basert på «historiske verdier for gjennomsnittsstrøm i årene 2014–2018».21 Statnett viser
imidlertid ingen beregninger for hva slags magnetfelt det vil bli når det oppgraderte
luftspennet blir kjørt på full effekt. Den nye utredningssonen som Statnett viser til (60
meter), baserer seg altså på historisk data og vil kun være gjeldende så lenge effektbruken
av linjen holdes under et visst nivå. Det er åpenbart for alle at effektbruken vil komme på et
tidspunkt da ett av de viktigste argumentene for å oppgradere linjen er behovet for økt
kapasitet til Stor-Oslo. Statnett viser imidlertid ingen beregninger ved fremtidig økt
strømføring. Dette er mangelfullt, og må utredes som en del av konsesjonsarbeidet.
NVE bes om at det fremlegges tall for forventet gjennomsnittlig strømføring for tiårene frem
mot 2050 og potensielt lenger. I tillegg må det bergnes hvor mange bygg som påvirkes og
hvilke magnetfeltnivåer økt strømføring vil medføre. Vi ber også om at det må fremlegges
tall for hvor mange bygg som da vil påvirkes, og hvilke feltnivå disse får ved strømføring
tilsvarende 50 %, 75 % og 100 % av kapasiteten for 420 kV luftspenn.
Dersom NVE vurderer å gi konsesjon til oppgradert luftlinje, må det før beslutning
fremlegges tallmateriale som kan berolige alle som vil være i risikosonen. Det nytter ikke å
vise til dagens stråleverdier, da aktuell måledokumentasjon er mangelfull. Å velge føre
var-prinsippet anbefales, eller å anbefale kabel i tunnel. Da vil beboernes frykt være
kurert.
OM KOSTNADER OG SAMFUNNSSIKKERHET
Ullernåsen boligsameie forstår at det er behov for å oppgradere dagens linje for å møte StorOslos behov for mer kapasitet og sikrere strømnett. Behovet er til stede – samtidig mener vi
at Statnetts analyse er sterkt fokusert på nå-kostnaden ved oppgradering og lite fokusert på
alle positive aspekter ved å legge kabel i grøft og tunnel. Vi tillater oss å sitere fra hva
Statnett selv sier om Strategi og samfunnsansvar: «Sist, men ikke minst, må vi aldri tape
19

Nettplan Stor-Oslo – konseptutvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring. Oslo kommunes uttalelse,
https://www.regjeringen.no/contentassets/ca55a6f6830249dc86bdb534bd7d3c19/oslo_kommune.pdf?uid=O
slo_kommune.pdf, side 1, lest 02.10.19.
20
Konsesjonssøknad Nettplan Stor – Oslo Ny 420 kV forbindelse mellom Hamang – Bærum – Smestad, side 61.
21
Ibid. S. 60.
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helse, miljø og sikkerhet av syne. Det å drifte og utvikle et kraftsystem innebærer risikoer
både for ansatte og andre, og Statnett skal aldri kompromisse på helse, miljø og sikkerhet.
Statnett har et mål om å være blant de beste sentralnettsoperatørene i Europa på HMS.»22
Sikkerhet koster, og nå planlegges den fremtidige løsning for Oslo strømforsyning. Kortsiktig
kost/nyttevurderinger hører dårlig hjemme ved gjennomføring av infrastrukturtiltak, som vil
kunne ha en nærmest evigvarende effekt gitt at det besluttes tunnel. Ny luftlinje medfører
at samme debatt reises på nytt om noen generasjoner.
Her vil vi bare vise til Statnetts egen argumentasjon for forsyningssikkerhet ifm. beslutningen
om å velge tunnel fra Sogn til Smestad: «Kabler i egen tunnel gir størst sikkerhet og gjør
vedlikehold og reparasjoner enklere. Det gir også større fleksibilitet, påvirker omgivelsene
mindre, og er total sett mer lønnsomt og tidsbesparende. Tunnel er en sikker, robust og
fremtidsrettet løsning for de nye kablene som skal eies av Statnett.»23
Tunnel under Ullernåsen vil bety:
•
•
•
•
•
•

Ingen problemer for lufttrafikk, særlig syketransport med ambulansehelikopter til Oslo
Mindre utsatt for terrorisme
Enklere og sikrere vedlikehold
Ingen problemer ved ekstremvær
Enkel mulighet til bytte av kabel, evt. legg inn en ekstra kabel
Dagens trasé kan være i drift helt til ny kabel er på plass, strømforsyning fra vest i hele
anleggsperioden.

OPPSUMMERING
Ullernåsen boligsameie oppsummerer sin høringsuttalelse ved å oppfordre NVE til å ta
hensyn til følgende ifm. konsesjonsbehandling av sak 201908956:
•
•
•

•
•

Det er ikke registrert noen interessenter (unntatt konsesjonssøker) som er tilhenger av ny
luftlinje på strekningen Hagabråten – Smestad.
Om luftlinje blir valgt på denne strekningen, er det opplagt at det blir klagesak.
Bruk av ny mastetype vil prege landskapsbildet i langt større grad enn dagens kraftledning
(se illustrasjoner side 3 og 4). Ingen steder vil mastene være mer synlig enn over
Ullerntoppen – både fra Bærum-siden og fra Oslo-siden vil mastene med
luftfartshindermerking skape støy i landskapsbildet, og vil utgjøre et betydelig inngrep i
landskapsprofilen.
Ingen steder som er så tett befolket, er det bygget 420kV kraftlinjer i Norge tidligere.
Før evt. beslutning om luftlinje, må ytterligere og mer balanserte samfunnsøkonomiske
analyser/verdsetting av miljøvirkninger gjennomføres, da de eksisterende etter vår vurdering
er mangelfulle/inneholder metodiske feil.

22

Statnetts strategi og samfunnsansvar, https://www.statnett.no/om-statnett/strategi-og-samfunnsansvar/ ,
lest 19.09.19.
23

https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-ost/nettplan-stor-oslo/smestad-sogn/
Informasjonsbrosjyre om fornyelse av kabelforbindelsene Smestad – Sogn, s. 5
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•

•
•

Uavhengig av offisielt akseptert måleverdier, eksistere strålefrykt blant beboere nær dagens
høyspentlinje/høyspentlinjer. Denne frykten er blitt forsterket de siste årene, da det er blitt
akseptert at høyspentlinjer ikke skal gå over skoler/barnehager eller tett på
befolkningskonsentrasjoner. I utlandet er «føre var-prinsippet» mer akseptert enn her
hjemme, noe som krever oppdatering av måledokumentasjon før evt. beslutning om ny
luftlinje.
Ny luftlinje over Ullerntoppen betyr fare for lufttrafikk, er et hinder og faremoment for
forventet fremtidig dronetrafikk mm.
Kabel i stedet for luftlinje vil ivareta folks interesser, alle miljøkrav, landskapsverdier og
samtidig gi mulighet for nye grøntområder/byfortetting.

ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE VIL PÅ DET STERKESTE ANBEFALE AT NVE GIR KONSESJON
TIL KABEL i TUNNEL FRA HAGABRÅTEN TIL SMESTAD

Styret i Ullernåsen boligsameie
Oslo 25. oktober 2019
Alf Magnus Reistad
Styreleder
(sign.)
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