Hamang. 27.april 2020

NVE,
Boks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Uttalelse til Statnetts søknad om justert plassering av muffehus ved nye Hamang
transformatorstasjon (deres ref. 201006400-99)
Undertegnede representerer Sameiet Hamang Gård (208 leiligheter til HT 71-93) og Sameiet
Hamang terrasse 55 (69 leiligheter i HT55), begge med adkomst via veien Hamang terrasse.
Våre sameiere blir sterkt berørt av all transport under anleggsperioden og av opplegget for
adkomst til den nye trafo og til muffehuset.
Statnett presenterer to alternative plasseringer av muffehuset, Alt 1 og Alt 1a. Vi vil anbefale at
Statnett pålegges å velge Alt 1, noe de selv prioriterer, se søknadsbrevet s.3.
Fra vår side er det meget uheldig at Alt 1a beslaglegger ballplassen i lang tid. Denne benyttes både
av våre beboere og av beboere fra Hamangskogen.
Kulturminnet blir ikke berørt av Alt 1 og er ikke en publikumsattraksjon. Klekkeriet vil bli minst
berørt av Alt 1 da all tungtransport vil komme fra motsatt side ned Maarveien. Det er økt fare for
negativ påvirkning om adgang legges nedenfra til Alt 1a.

Vi vil også i dette brevet påpeke at vi ikke er tilfreds med Statnetts planer om spesialavkjøring fra
Ringeriksveien nord for Hamangtunnelen. Den var tegnet inn på kartet i søknaden av 13.09.2019 og
gjentas i foreliggende endringssøknad.
Vi understreker at den ikke må hindre anlegg av nødvendig rundkjøring for bedre adkomst til våre
to sameier. Dersom denne spesialtilkomsten innvilges (som avlåst spesialvei), må den utformes slik
at det ikke hindrer kommunens plan om en rundkjøring omtrent samme sted i tilknytning til
Franzefoss-utbyggingen. De to kartutsnittene illustrerer konflikten.
Vi vedlegger separat vårt høringsbrev av 20.november 2019 med ytterligere begrunnelse av vårt
behov for denne rundkjøringen.
Under anleggstiden vil trafikksituasjonen fra Franzefossveien og opp Hamang terrasse rundt ny
trafo være uoversiktlig og til dels farlig, spesielt for vanlige personbiler til og fra våre sameier.
Etter vår oppfatning bør denne rundkjøringen anlegges før Statnett starter bygging av ny trafo og
fjerning av gammelt anlegg. Spesielt sistnevnte vil ha stor nytte av denne rundkjøringen.
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