Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for beboerforeninger,
borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal.
BBS skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø
for befolkningen på Bjørndal og hevde
medlemmenes felles interesser overfor
myndigheter, opinion og næringsliv.

Til
Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo
nve@nve.no

Oslo, 17. februar 2013

Saksnummer 201206160 – Etablering av Åsland
transformatorstasjon og graving av jordkabel Siggerud
(Bråtenåsen) – Åsland – Klemetsrud
Vi viser til NVE saksnummer 201206160 som gjelder konsesjonssøknad fra Jernbaneverket
og Hafslund nett as om etablering av Åsland transformatorstasjon og graving av 145 kV
jordkabel gjennom marka fra Siggerud (Bråtenåsen) til Åsland og Klemetsrud.

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har innsigelser til at
1) Strømforsyningen graves gjennom marka i uberørt terreng, når alternativer
finnes
2) Anleggsvirksomhet og graving omkring Myrertjern som er en biotop for
rødlistede planter og amfibier
3) Åsland transformatorstasjon, et bygg på ca 50x16m i 3 etasjer plasseres inne på
kulturlandskapet til Myrer gård og nær Myrertjern
Konsesjonssøknaden gjenspeiler en total mangel på vilje til å ta hensyn til natur, miljø
og biologisk mangfold. Eksempelvis er Myrertjern ikke beskrevet hverken her eller
andre utredninger fra Follobane-prosjektet.

1) ØDELEGGELSE AV STI I MARKA
Strømforsyningen til Jernbaneverkets riggområde for Follobanen på Åsland foreslås gravd
gjennom et uberørt naturområde innenfor markagrensa. Traseen som er tenkt brukt er den
gamle stien/skiløypa fra Sværsvann-Myrer-Hauketo, som følger kommunegrensa mellom
Oslo og Ski. På den aktuelle strekningen er traseen i dag en sti som er ryddet for skog og
kratt, slik at den ved gode snøforhold kan prepareres med snøscooter eller mindre
løypeprepareringsmaskin. Å angi denne traseen som «turvei» slik det står i konsesjonssaken
er direkte misvisende.
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Fremføring av tyngre maskiner og graving av el-kabel i denne traseen vil innebære et
vesentlig inngrep i naturen. (Traseen er angitt å skulle få en bredde på 8 meter!) Traseen
krysser flere myrer og går gjennom skogsterreng hvor mange store trær vil måtte hugges fordi
røttene vil måtte kuttes av kabelgrøft. Området hvor kabelen er planlagt er i dag en uberørt del
av marka hvor det ikke er skogsbilvei eller annen aktivitet (dette er en gammel enkel
sti/skiløype). Anlegget vil berøre det nære frilufts- og turområdet for Bjørndal og det
fremtidige boligområdet på Gjersrud/Stensrud.
I argumentasjonen for bruk av traseen er det sagt at dette allerede er en opparbeidet mulig
lysløypetrase. Dette er direkte misvisende og ville eventuelt kreve godkjenning som inngrep
ift markaloven. Det er også argumentert med at jordkabelen vil erstatte eksisterende luftspenn.
Dette luftspennet går imidlertid utlukkende i det området som allerede er regulert til fremtidig
utbygging på Stensrud, og bortfall av luftspennet vil dermed ikke innebære noen forbedring
for friluftsformål.
Det finnes flere alternative føringsveier for jordkabelen lengre syd hvor en kan følge allerede
opparbeidede traseer/veier hvor miljøkonsekvensene vil være begrenset ettersom en da kan
følge etablerte traseer. Vi ser at dette kan medføre noe lengre føringsvei, men total
merkostnad bør bli marginal, ettersom riggområdet på Åsland ligger tett ved E6, eksisterende
høyspentlinje samt hovedvannforsyningstraseen mellom Oslo og Ski.

2) FORRINGELSE AV RØDLISTET BIOTOP
Myrertjern er ynglested for de rødlistede artene spissnutefrosk og salamander. Myrertjern er
markert som rød naturtypelokalitet, som et svært viktig naturområde.
Myrertjern har verneverdige biologiske kvaliteter. I tilknytning til tjernet er det påvist
rødistede arter både av planter, frosk og salamander. Naturtyper med viktige kvaliteter og
slike områder knyttet til vassdrag er særskilt viktig å ta vare på.
Myrertjern som rødmerket område er ikke omtalt spesielt i konsesjonssaken til tross for at
planlagt kabeltraseen går tett på og gjennom våtmarksområdet rundt tjernet.

3) ØDELEGGELSE AV KULTURLANDSKAPET MYRER GÅRD
Området ved Myrer gård og Myrertjern er den viktigste innfallsporten til marka for
befolkningen på Bjørndal. Etter at gårdshusene ble revet er kulturlandskapet på tidligere
Myrer gård ved Myrertjern blitt en idyll og et viktig friluftsområde. Området benyttes av
befolkningen på Bjørndal både sommer og vinter. Det er viktig for oss at disse
naturkvalitetene tas vare på og ikke forringes. I tilknytning til den fremtidige utbyggingen på
Gjersrud/Stensrud vil det være særlig viktig å ta vare på slike kvalitetsområder.
Det å plassere en 50 meter lang og 3 etasjer høy transformatorstasjon inne på dette området
vil innebære en total ødeleggelse av området.
Nærmere E6 finnes flere alternative og bedre plasseringer av transformatorstasjonen som vil
kunne innebære en skjerming av naturområdet i stedet for å ødelegge området.
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Til friluftsplanen i Oslo kommune er det foreslått at Myrer gård/Myrertjern opparbeides til
rekreasjons- og friluftsområde for nærmiljøet. Ved å opprettholde kulturlandskapet tilhørende
gamle Myrer gård får vi et flott rekreasjonsområde ved Myrertjern. Området ligger i
tilknytning til marka og skjermet fra E6. Med enkle tiltak som gresslått, etablering av
bålplass, etc får vi et nært turmål og en idyll som vil komme befolkningen både på Bjørndal
og fremtidige Gjersrud/Stensrud til gode.

KONKLUSJON
Bjørndal boligsammenslutning ber om at
•

traseen for jordkabelen fra Siggerud flyttes til etablerte veitraseer, samt at

•

transformatorstasjonen flyttes inntil E6 og dermed kan utgjøre en skjerming
mellom E6 og Myrer i stedet for å ødelegge kulturlandskapet på Myrer

Med vennlig hilsen
Bjørndal boligsammenslutning

Ole Søberg (sign)
Styreleder

Kopi:
Jernbaneverket follobanen@jbv.no , dsft@jbv.no
Hafslund nett as firmapost@hafslund.no
Rådgivende ing Cowi as post@cowi.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Bymiljøetaten i Oslo kommune, postmottak@bym.oslo.kommune.no
Søndre Nordstrand bydel, postmottak@bsn.oslo.kommune.no
Ski kommune, postmottak@ski.kommune.no
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