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132 kV Smestad-Lilleaker-Fornebu, Eliva AS. Underretning om
godkjent miljo-, transport- og anleggsplan (MTA)

Norges vassdrags- og energid irektorat (NVE) har i vedtak av 22.12.2027 godkjent Elvia AS

sin miljo-, transport og anteggsplan (MTA) for 132 kV kabelanlegg Smestad-Lillea ker-
Fornebu i Oslo og Barum kommuner, Oslo og Viken fylker.

MTA konkretiserer hvordan Elvia AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljo og [andskap
blir ivaretatt pi best mutig vis.

God kjen ningsvedtaket av 22.12.2021 finnes vedlagt.

Partsinnsyn
Forva ltn ingslovens regler om partsinnsyn gir gru nneier/rettighetshaver rett til 6 be om 6 fi
se sakens dokumenter. Ved onske om dokumentinnsyn, se https://eln nsyn. no.

Klage
Vedtaket kan piklages til Olje- og energidepa rtementet innen fem uker fra det tidspunktet
underretningen kom fram etler ktageren fikk e[[er burde ha skaffet seg kjennskap til
vedta ket, jf. forva [tn ingsloven kap. Vl. Parter (gru n neiere, rettighetshaver og tilta kshaver)

og andre med rettstig klageinteresse (andre med spesielt nar rettstig, okonomisk etler
faktisk titknytning tilsaken og organisasjoner som representerer berorte interesser) har
rett titA klage pA vedtaket.

En ktage skalvere skriftlig, stites titOlje- og energid epa rtementet og sendes inn til NVE.

Den mi inneholde opplysninger som gjar det mulig for NVE 6 avglore om klageren har
klagerett. Den bor ogs6 inneholde en begrunnelse. Etter forvaltningsloven skal NVE

vurdere klagene og forberede saken fsr den sendes til Olje- og energidepa rtementet for
endelig avgjorelse. Vi foretrekker at klager sendes til vir sentrate e-postadresse
nve@nve.no.

Med hilsen

Hilde Aass

Senioringenior

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen,030l OSLO, TeLefon: 22 95 95 95, lnternett; www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 N,IVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Godkjent av Anne Johanne Krikenes
Senio116dgiver

Anne Rogstad

Seksjonssjef

Godkjent i henhold tiI NVE sine interne rutiner.
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132 kY Smestad-Lilleaker-Fornebu - godkjenning av miljo-, transport-
og anleggsplan

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til oversendt miljo-, transport- og anleggsplan
(MTA) av 03.09,21 fra Elvia AS for 132 kV kabelanlegg Smestad-Lilleaker-Fomebu i Oslo og Barum
kommuner, Oslo og Viken fulker.

Vedtak

NVE godkjenner fremlagte miljo-, transport- og anleggsplan for bygging av I32 kV Smestad-Lilleaker-

Fornebu i Oslo og Berum kommuner.

Vilkir for godkjenning av miljo-, transport- og anleggsplan:

' Dere skal orientere NVE om nir anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kitiske faser

ved byggearbeidet og nir anlegget blir satt i drift.
. Entreprenorer skal gjores kjent med MTA og dette vedtaket.
. Dersom dere avdekker avvik som har medfort, eller kan medfsre betydelig skade pt

miljoet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen me ogse angi hvilke
tiltak som er, eller vil bli iverksatt for A lukke avviket, hindre gjentakelser og avbote mulige
skader.

. Terrengarbeider i urorte masser skal ikke pibegynnes for der er gjennomfort arkeologiske
regisfferinger i henhold til kulturminneloven S 9.

. Grensen til lokalitet hensynsone Hl7 skal sikres i felt med anleggsgjerder.

' Det skal utarbeides en sluthapport som sendes NVE innen ett ir etter idriftsettelse.
Rappoften skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent

MTA og forutsetninger/endringer som er godkjent i lopet av byggeprosessen.

Vedtaket har hjemmel i konsesjonen datefi 29.04.?'l post l0 <Miljo-, transport- og anleggsplan>r.

I NVE ref,: 20l9ll3l7-44
E posr: nve@nve.no, Posrboks s091, M4orsruen, 0301 OSLO, Teelon: 22 9s 95 95, lnremer: M.nw.no

Posrboks 5091. Matorstuen

0301osLo

org.nr.: No97O 2O5 O39 MVA Bankkonb 769405 OA971
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E Side 2

Dette vedtaket forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkar og forutsetninger gitt i konsesjonen.

NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vir godkiennelse. Planene gielder for bygging, drift
og vedlikehold av anlegget. Vi kan stille kav om yfterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller

deler av anlegget ved senere tidspunkt.

NVE kan folge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.

NVE gjor oppmerksom pe at tiltakshaver mi sorge for i skaffe seg nodvendige privatrettslige rettigheter

for anleggsarbeidene starter.

Bakgrunn

Elvia AS (Elvia) fikk den 29.04.21 konsesion til i bygge og drive et nytt 132 kV kabelanlegg pi
strekningen mellom Smestad, Lilleaker ransformatorstasjon og Fomebutransforrnatorstasjon, i tillegg til
utvidelser i Smestad tansformatorstasjon og Fomebu transformatorstasjon, i Berum og Oslo kommuner

i Oslo og Viken fylker. Vedtaket ble ikke piklaget. Elvia opplyser om at de vil utarbeide en egen MTA
for Fornebu traruformatorstasjon.

Det konsesjonsgitte kabelanlegget omfatter et ca. 3,3 km langt kabelanlegg mellom Smestad og

Lilleaker og et ca. 9 km langt kabelanlegg mellom Smestad og Fomebu tansformatorstasjoner. Mellom

Smestad og Lilleaker legges de to kablene i samme groft over en strelo:ing pi ca. 3 km. Eksisterende

132 kV GIS anlegg i Smestad transformatorstasjon vil bli utvidet med ett felt mot Fomebu. Utvidelsen

vil skje i eksisterende hsyspentom. Oversikt over kabeltraseen fremgir av figur l.

t

Figur )- (hersiktskart over kabeltraseen fra MTA. Smestad er lokalisert i nord ved HI, Lilleakerved

H) ), og Fomebu i sor.

Det er foretatt en mindrejustering av kabelgroften i Nansenparken for i unngi i krysse

hovedvannledning. Utover dette vil anlegget bygges slik konsesjonen angir.
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Side 3

Horing og innkomne merknader

Elvia opplyser at MTA er utarbeidet i kontakt med berorte kommuner, grunneiere og andre

rettighetshavere. De viser til at de i prosessen med utarbeidelse av MTA har hatt kontakt med Oslo og
Brrum kommuner, Statnett SF, Statens vegvesen, berorte bamehagcr, Sollerudstranda Bitforening og

Sollerudstranda skole. Elvia sendte et utkast av MTA til berorte parter i juni med horingsfrist
r9.08.202r.

NVE mottok MTA 03.09.21. Planen ble sendt pi horing 28.09.20212 til Bane Nor SF, Brrum
kommune, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap region Ost-Norge, Jembanedirektoratet,
Lysaker Vassdragets Venner. Oslo kommune, Sollerudstranda skole, Statens vegvesen, Statnett SF,

Statsbygg, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Telenor Kabelnett, Telia Norge AS og Viken
fylkeskommune. Det ble satt en frist til uttalelse innen 20. I 0.21 . Oslo kommune fikk. etter foresporsel.
innvilget utsatt frist til 04. I I .21 .

NVE mottok l3 uttalelser til planene. Folgende har sendt inn horingsuttalelse: Statens vegvesen,

Transport og samfunn, Sollerudstranda skole v/Mariann Lokke, Telenor Norge AS, Per Christian
Eriksen. Frode Strupstad Hiorth, Viken lylkeskommune, Marianne Schei og Ola Sitje Fjeldstad, Berum
kommune v/omrideutvikling, Bane NOR v/Planforvaltning Bane, Drift og Teknologi, Hagebyen I pi
Fomebu v/styreleder Fredrik Bjomodegtrd, Sollerud Bitforening v/Carl Petter Swensson og Oslo
kommune v/Byantikvaren og v/PJan- og bygningsetaten.

Horingsuttalelsene er sammenfattet ivedlegget <lnnkomne merknader, 132 kV Smeslad-Lilleaker-
Fomebu, Oslo og Barum kommuner>. NVE oversendte horingsuttalelsen til Elvia for kommentar i
epostav 02.11.21 og 08.11.21. Konsesjoneer har kommentert uttalelsene i brev av 16.11.21. Relevante
merknader til saken er kommentert og vurdeft tematisk under <NVEs vurderingen.

Etter NVEs vurdering danner MTA, sammen med konsesjonssoknaden og innkomne merknader, et

tilfredsstillende grunnlag for i treffe vedtak i saken. NVE anser saken som tilstrekkelig opplyst, jf.
forvaltningsloven $ 17.

NVEs vurderinger

Fomilet med M'I'A er i sikre at det tas miljo- og landskapshensyn under bygging og drift av anlegget,
samt at det skal redegjores for hvordan hensyn til tredjepart skal ivaretas i anleggsfasen.

NVE mener at Illvia giennom arbeidet med MTA for kabelanlegget har laget en god plan som ivaretar
hensynet til miljo og landskap og sikrer at de negative virkningene av tiltaket blir minst mulig innenfor
den konsesjonen som er gitt. Etter NVEs vurdering vil kabelanlegget gi fi eller ingen ulemper for
allmenne eller private interesser idriftsfasen. Dette forutsetter imidlertid at veianlegg istandsettes etter
gjeldende kav fra veieier, samt at grontarealer som berores istandsettes for A minimere synligheten av

kabelgroften i disse omridene. I anleggsperioden vil det vere srrlig vikrig 5 ha fokus pt god og sikker
trafikkavvikling, og hensyn tii naturmiljo, blant annet ved unngi spredning av fremmede arter og sorge

for i unngi skade pe store tr.er. Det vil ogs6 vrre viktig at anleggsarbeidene og istandsetting ikke
strekker unodvendig ut itid, da dette vil medfore skte ulempcr for beboerne i omridet.

I det folgende presenteres NVEs vurdering av MTA for 132 kV kabelanlegg Smestad-Lilleaker-Fornebu
for de temaer som anses relevante i forbindelse med behandling av MTA. Temaene er valgt basert pi
innkomnc merknader, prosjektspesifikke vilkir og behov for presisering og avklaringer. For de

&&
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resterende temaene, har NVE vurdert at det ikke er behov for i gjore serskilte vurderinger i dette

vedtaket. NVE understreker at MTA skal folges og ikke skal liavikes uten NVEs godkjennelse

Endring fra konsesjonsgitt losning

I forbindelse med utarbeidelse av MTA og etter innspill fra Berum kommune, er det foretatt en mindre

justering av kabelgroft i Nansenparken for 6 unngi i kqrsse en hovedvannledning.

Den omsokte justeringen/endringen av traseen ble presentert som et altemativ i konsesjonssoknaden.

NVE vurderte i den forbindelse den omsokte justeringen/endringen av traseen inotatet <Bakgrunn for

vedtak for 132 kV kabler Smestad-Lilleaker-Fornebu> av 29.04.21, kapittel 4.3 <<Justering av kabeltras6

under detaljprosjektering og giennomforing>. I forbindelse med konsesjonsbehandlingen opplyste Elvia

at trasdalternativet er utarbeidet etter dialog med grunneier. I notatet (Bakgrunn for vedtak> av 29.04.21

konstaterte NVE at den alternative traseen i Nansenparken innebar en mindrejustering av konsesjonsgitt

kabeltras6 og sannsynligvis ville redusere inngrepene i eksisterende parkanlegg og vegetasjon.

Traseen er skissert langs en sti som ger parallelt med gang- og sykkelveien i parken. Strekningen er pt
ca. 50 meter og berorer samme eiendom som den konsesjonsgitte traseen (gnr. 4l bnr. 143), se figur 2.

Etter NVEs vurdering har den endringen som er lagt fiem i MTA ikke andre virkninger for miljo og

samfunn enn den konsesjonsgitte losningen. Vi vurdere at den endrede traseen kan bygges i medhold av

gjeldende anleggskonsesjon, og har behandlet endringen i medhold av konsesjonsvilkir, post l0 <Miljo-

, transport- og anleggsplan>.

?e

;-,

I anleggskonsesjonen post 10, avsnitt sju, kulepunkt to, er det stilt vilkar om at gjennomforing av

anleggsarbeider ved bamehagen i Doktor Rustad vei (Hakkebakkeskogen familiebamehage) og Sollerud

gird/Sollerudstranda skole skal beskives og droftes i MTA, og at dialog med skolen og bamehagen skal

fremgA av MTA.
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Figur 2. Nyjustert tras€ (bli linje) iNansenparken.

Bebyggelse, bomiljo, barnehager og skoler

Barnehage og skole
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I horingsuttalelsen fra Sollerudstranda skole ved Mariann Lokke er det presisert at det er onskelig at

mest mulig av arbeidet som bersrer skolen (Sollerud gird og Bygg 2 Dyraleldnaustet) skjer i perioder

der skolen awikler ferier, og at stoyende arbeid ikke mi forekomme i perioder med eksamen. Det er
ogsi onsket at kabelen, som skal gi under bygg 2 (Dyra{eldnaustet), me isoleres, da det daglig
oppholder seg barn/ungdom og ansatte ibygget. De viser til at de har krav pA ekstra beskyttelse for
striling, ifolge Statens str6levern, De spor om strilefaren er vurdefi, og om det er planlagt milinger,
ogse etter at kabel er installcrt og i bruk.

Elvia opplyser i MTA om at de har hatt dialog med barnehagen og skolen, og at det i dialog med

ledelsen legges opp til at goftearbeidet i skolens uteomride vil foregi i sommerf'erien. I MTA stir det at
adkomst til Hakkabakkeskogen familiebarnehage i Doktor Rustads vei kan sikres ved innkjoring fra
Sollerudveien. Det ster ogse at det skal tas spesielt hensyn til arbeider ner barnehagen slik at de mest

stoyende arbeidende foregar utenom bamehagens sovetider. De skriver at det forutsettes at det vil vere
dialog mellom entreprenor og barnehagen vedrorende gjennomforing og tilpasning, i den grad det lar
seg giore.

I Elvia sine kommentarer til horingsuttalelsen i brev av 16.1 1 .21, stir det at de er kjent med
problemstillingene omkring driften av barnehagen og at dette tas videre med utforende entreprenor.

NVE mener at de negative virkningene for bamehagen og skolen i all hovedsak vil vrre begrenset til
anleggsperioden, som falge av anleggsstoy og periodevis redusert fremkommelighet. Anleggsperioden
er i MTA estimert til i strekke seg fra Ql i 2022 med oppstart av boring El8 og Lysakerelva. Grofte- og
kabelarbeider i QZ 2022-Q3 2023. Kabelanlegget forventes e vrre satt i drift i 2023. Stoyeksponering
vil generelt vrre knlttet ti1 gravearbeider og borearbeider. NVE mener Elvia i tilstrekkelig grad ivaretar
hensyn til skolen ved i legge nrrliggende groftearbeid i sommerferien. NVE viser til at Elvia skriver at
gjennomforing og eventuelle tilpasninger av anleggsarbeidet skal skje i videre dialog med barnehagen,

og mener dette vil ivareta hensynet til bamehagen i tilstrekkelig grad.

Nir det gjelder strtling og elektromagnetiske felt, viser Elvia til at kabelen under Bygg 2

Dyraljeldnaustet legges ca. 8 meter under bakken, slik at de holder seg under grenseverdien pi 0,4 pT,
som gir ca, 4,5 meter under bakken. De opplyser om at det, som avtalt, skal skjermes med

aluminiumsplater ikabelgroften forbi skolen. De har ikke planlagt milinger etter at kabelen er satt i
drift. NVE har vurdert elektromagnetiske feit i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, og konstaterer
at det ikke finnes boliger eller andre bygninger med varig opphold som eksponeres for magnetfelt over
utredningsniviet. Med bakgrunn i gjeldende forvaltningspraksis, finner NVE ikke grunnlag for A kreve
at det giennomfores ytterligere tiltak, herunder krav orn mAlinger i drill.

Bomiljo og bebyggelse

Beboemarkerins os adkomst til eiendom

Schei og Fjeldstad mener at beboeme i Doktor Rustads vei og Brannveien vil bli berort av

anleggsarbeidet, blant annet i fom av st6y og begrenset tilgang og hinder i parkering pi egen tomt. De
viser til at planene ikke presenterer alternative parkeringsmuligheter for beboeme og giester i omridet.
De skriver at Sollerudveien har avgiftsbelagt beboerparkering og det vil ikke vare tilfredsstillende
parkeringslosning for berorte beboere. Det vil ogsa vare kevende for gjester og for foreldre som leverer
ibarnehagen.

Det fremgiLr av MTA at det er planlagt for et riggomride i krysset Doktor Rustads vei og Bronnveien, og
at kabelen skal legges i groft langs veiene. Deler av Brsnnveien mi sannsynligvis stenges i perioder. I
den forbindelse forutsettes det at entreprenor legger frem en gjennomforingsplan, som sikrer adkornst til
boligeiendommene og fremkommelighet for utrykningskjoretoy. Der det er nodvendig vil det legges
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E
kjoreplater i vei og innkjorsler, slik at passering av Iokal trafikk og innkjoring til boligeiendommer

opprettholdes under anleggsperioden. Adkomst til Hakkebakkeskogen familiebamehage i Doktor

Rustads vei kan sikres ved innkjoring fra Sollerudveien.

Etter NVEs vurdering vi1 stoy og redusert fremkommelighet vrre ulemper for beboere i Doktor Rustads

vei og Bronnveien i anleggsperioden. NVE viser til at det er planlagt en egen midlertidig

beboerparkering ned motjernbanen, som vil bli stilt til ridighet i tidsrommet anleggsarbeidene pigir i
Bronnveien. NVE legger til grunn at graving av kabelgrofter er avgrenset i tid, og planlegges utfort

mellom 4-6 uker3 i etapper pi 600 meter for terrenget istandsettes. Etter NVEs vurdering vil adkomst til

eiendom og parkering bli ivaretaft giennom tiltakene som er beskrevet iMTA, men det mi piregnes

ulemper i form av fremkommelighet og stoy i en avgrenset periode. NVE forutsetter at anleggsarbeidene

ikke strekker unodvendig ut itid, da dette vil medfore skte ulemper for beboerne i omrAdet.

Privat vei oe eiendom

Eriksen mener at MTA er svert mangelfull med hensyn til vurdering av virkninger for grunneiere. I{an

skriver at det ikke er tydeliggiort om kabelgroft vil bli lagt under kjorebane, groft eller pivirke

grunneiers tomt. Han skriver at kartene viser et planlagt kryssepunkt ved deres adresse (Sollerudveien

I 8, gnr.9 bnr,l92 Oslo), uten at spesifikk lokasjon og omfang av kryssepunkt er videre definert. Han ber

om det redegjores for dette, og at det giennomfores befaring, fsr de som grunneiere kan ta stilling til
tiltaket. Schei og Fjeldstad pipeker at Doktor Rustads vei og Bronnveien er private veier, hvor de viser

at konsesjonrr mi tilegne seg nodvendige privat rettslige avtaler eller soke om ekspropriasjon.

Elvia skriver i sine kommentarer at de har undersskt plasseringen av Sollerudveien l8 i forhold til
kabeltraseen, og bekrefter at anlegget ikke vil bersre eiendommen, men vil legges i veiarealer som er eid

av Oslo kommune. Elvia presiserer at kabelanlegget kun vil bersre offentlig veigrunn utover en

delstrekning over privat veigrunn (Doktor Rustad og Bronnveien).

Ntr det gjelder privat veigrunn, Doktor Rustads vei og Bronnveien, viser Elvia til at de har fett

ekspropriasjonstillatelse gjennom vedtatt omridekonsesjon, men at denne kun vil benyttes der det ikke

oppnis minnelig losning. NVE bekrefter at Elvia er meddelt ekspropriasjonstillatelse.

Andre interesser

Sollerud Bitforening ved Srvensson forutsetter at foreningen vil har tilgang til de fire bryggene pi
Sollerud i anleggsperioden. NVE viser til at det i MTA er heskrevet behov for i etablere midleftidig

anleggsveier i deler av parkomredet ved Sollerud gflrd/Sollerud Bitforening, hvor det vil legges duk

med barelag der anleggsveien krysser gressplener, men at arbeidene ikke vil virre i konflikt med

bitforeningens tilgang til slipp og brygger. Elvia bekefter tilgang til bryggene i anleggsperioden i sine

kommentarer av l6.l 1 .21 .

Infrastruktur

Veianlegg, tartkkawikling og tartkksikkerhet

I anleggskonsesjonen post 10, avsnitt sju, kulepunkt seks er det stilt vilker om at MTA skal beskive og

droftc tiltak iveianlegg, trafikkavvikling og -sikkerhet. I tillegg skal det redegiores for nodvendige

avklaringer med ansvarlige veimyndigheter med hensyn til trafikkawikling- og sikkerhet, og det skal

fremlegges en plan for trafikkavvikling og eventuelle altemative ruter der anleggsarbeidene er til hinder

for fremkommeligheten. Nodvendige tillatelser etter vegloven ogjernbaneloven skal vedlegges

3 Elvia angir en arbeidsperiode pi 6-8 uker per delstrekning i sine kommentarer av 16.11.21
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Tiltak i veianleeg

Statens vegvesen (SVV) skriver i sin uttalelse at de eier og forvalter riksvei 150 Ring 3, E 18, inkludert
hovedsykkelrute for Ring 3 og El8. De viser til at kabeltraseen berorer flere av deres riksveianlegg.
SW forutsetter at Elvia legger til grunn de losninger som er avklart med SW og iverksetter de
nodvendige fremlagte tiltakene. De forutsetter at Elvia tilrettelegger arbeid og fremdrift slik at deres
eiendom ikke skades.

Baerum kommune viser til at dersom det blir nodvendig med midlertidige eller permanente endringer i

Berum kommunes veilys/kabelanlegg eller mastepunkter for flemforing av planlagl hoyspentkabel. mi
detle avklares med veilysansvarlig i kommunen og BK driftsentreprenor (Otera-Traftec).

NVE konstaterer at store deler av det nye kabelanlegget er planlagt i bilvei eller i gang- og sykkelveier.
Tiltaket vil bersre kommunale og ollentlige veianlegg, samt noe privat vei. De nye kablene vil i
hovedsak legges i ny trasd, hvor kablene vil legges i groft, i kabeltrekkror boret i sedimenter/lell under
rundkjoringen ved Radiumhospitalet, El8 ogjembanen og i trekkeror i sedimenter under Lysakerelva. I

MTA redegjores det for arealbruken og gjennomforing av anleggsarbeidet, Det Iiemgir av planen at det

har vert avklaringsmoter mellom Elvia og SVV om gjennomforing av tiltak i deres veianlegg. Elvia
skriver at dersom Brrum kommune sine veilys blir berort vil tiltak avklares med kommunen og
driftsentreprenor. Etter NVEs vurdering er beskivelse av tiltak i vcianlegg itilstrekkelig grad ivaretatt i
MTA.

Trafi kkavviklin g og -sikkerhet

SVV har kommentert strekningene som berorer deres veianlegg, og stiller i den forbindelse kav til
trafikkavvikling og sikkerhet. De presenterer folgende altemativer til midlertidig omlegging av ruter:

Ntr det gielder omlegging av hoverisykkelrute langs Ring 3 i anleggsperioden, skriver de at

fremkommeligheten mi ivaretas i henhold til gjeldende kav. Ved Radiumhospitalet mi dagens rute

opprettholdes som hovedalternativ og kun ved behov skal alternativ rute skiltes. Ved Silurveien ber de

om at det itillegg til foreslitt omlagt rute pi nordsiden av Ring 3, sees pi en mulighet for en alternativ
rute til El8 giennom omridet sor for Ring 3, Til foreslilt altemativ rute ved rundkjoringen i
Vekeroveien (figur 3.6 i M'l-A) har de tegnet inn altenrativ trase, som inneberer en kryssing av

rundkjoringen ikke tre, som foreslitt.

Ner det gjelder hovedsykkelruten langs E I 8, skriver de at dersom det viser scg at massetransporten som

skal krysse sykkelruta har et storre omfang enn antatt er det viktig at konsesjoner tar hensyn til dette i

anleggsperioden. De gjor oppmerksom pi at de kan stille krav til begrensning av tidsperioder for
massetransport, herunder krav til vakthold og informasjonsskilt/blinkende lys.

Nir det gjelder graving i grontdraget ved Loveburet Ullemchausseen, og midlertidig ljerning av

stoyskjerm, mener de at nedetiden for stoyskjermen mA vare sA kort som mulig, da det vil komme

klager fra naboer pi dette.

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 pi Fonrebu viser til at sarlig gang- og sykkelveien langs Dagny

Bergers vei er en viktig skolevei og de forutsetter at det finnes gode losninger for detle i
anleggsperioden.

Oslo kommune viser til at det er viktig med god informasjon til berorte innbyggere om redusert
fremkommelighet og anleggsarbeid, og at okt trafikk pe altemative ruter i bomiljoet bor unngis. NVIi
slutter seg til kommunen sin uttalelse, og ber Elvia merke seg kommunen sin oppfordring.

NVE konstaterer at kabeltraseen gir hovedsakelig i veiskulder, fortau og gang- og sykkelvei. Det er
derfor viktrg at trafikksikkerheten ivaretas gjennom hele anleggsperioden og at det tilrettelegges lor
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alternative ruter der anleggsarbeidene vil vere til vesentlig hinder for fremkommeligheten. I MTA er det

redegjort for omlegging av sykkelveier, med tilherende skilting og merking i henhold til skiltplan. Det er

ogsi fremlagt forslag til altemative traseer. I den forbindelse ber NVE Elvia merke seg innspillene

knlttet til altemativer til midlertidig omlegging av ruter fra SVV. Elvia opplyser i MTA om at

omlegging av sykkelveier vil planlegges og koordineres med annet arbeid som vil finne sted i samme

periode.

Videre er det redegjort for riving av stoyskjerm langs Ring 3 og eventuell stenging av et kjorefelt pa

Ring 3, samt innsnevring av kjorefelt og begrenset fremkommelighet i Bronnveien. Elvia presiserer i

sine kommentarer at gang- og sykkelveier vil bli ivaretatt gjennom tydelig skilting, og at det generelt vil
vrre hoy grad av sikkerhet rundt anleggsplassene. Forutsaft at MTA folges og nodvendige tillatelser gis-

mener NVE at trafikkavvikling og trafikksikkerhet blir ivaretaft i tilstrekkelig grad i prosjektet.

Nsdvendige tillatelser

SVV pepeker at entreprenor vil vaere ansvarlig for 6 fremskaffe nodvendige tillatelser fra SW og

kommunene iforbindelse med anleggsarbeidet, gravetillatelse, itillegg til skiltplan og

arbeidsvarslingsplan. Viken Ilkeskommune gjor oppmerksom pe at det me sokes om tillatelse nir det

skal graves, legge. flytte, reparere og ljerne kabler og ledninger over, under og langs folkesvei. De viser

ogsi til at det er krav til i soke dersom det skal graves innenfor ct omriLde som ligger tre meter fra

veikant, uavhengig av hvem som eier grunnen. Oslo kommune viser til at Bymiljoetaten er

veimyndighet i Oslo og gir tillatelser til tiltak p6 kommunal vei.

Bane NOR bekrefter at Elvia har innhentet nodvendige tillatelser etter jembaneloven, samt altale om

kryss- og narforing av deres anlegg. SVV bekefter at Eliva har innhentet tillatelse fra SVV til kryssing

under El 8 den 22.02.21, og pipeker at mottatt underlag til godkjenningen mi folges i forbindelse med

etablering/boring av kabeltraseen under E I 8.

NVE er ikke kjent med at tiltaket berorer fulkesvei. Det fremgir av MTA at entreprenor vil vare

ansvarlig for t fremskaffe nodvendige tillatelser fra SW og kommunene i forbindelse med

anleggsarbeidet, herunder gravetillatelse, i tillegg til detaljert skiltplan og arbeidsvarslingsplan. NvF.

gjor oppmerksom pt at Elvia er ansvarlig for i innhente nodvendige tillatelser etter annet lovverk, og vil
ikke be om ytterligere dokumentasjon i den forbindelse.

Samordning med annen infrastruktur

Telenor Norge AS viser i sin uttalelse til at kabelanlegget vil medfore et varierende antall

naerforinger/parallellforinger, samt kryssing av Telenors aksess- og transportnett. Elvia bekrefter i sine

kommentarer til horingsuttalelsen at innspillene i rapporten er hensyntatt.

Oslo kommune viser til at ner det gjelder samordning med Bymiljoetatens (BYM) arbeid, ber de om ii
bli informert onr tidspunkt for oppstart og giennomforing av arbeidene langs traseene iOslo, slik at

arbeidene kan koordineres med deres drift og ovrige aktiviteter. De snsker i involveres i detaljering og

tidspunkt for tilbakeforing og istandsetting av arealer de forvalter. For i ivareta alle brukerinteressene pt
Sollerudstranda, ber etaten om detaljerte tegninger for riggomride og anleggsvei, samt tidspunkt for

oppstart og giennomforing av arbeidene.

Nir det gjelder samordning med vann- og avlopstiltak i Oslo kornmune, skriver kommunen at de

tidligere har vist til behovet for koordinering med kommunens Vann- og avlopsetat (VAV) for arbeidet

ved Sollerudstranda. De understreker fortsatt dette behovet. VAV skal ogsiL gjennomfore anleggsarbeid i

Sollerudveien, og det stiller krav til samordning ogsi pi denne strekningen jf. vedlagte kart- De skriver

at det er planlagt e grave grofter for iL legge nye vann-, spill og overvannsledninger langs hele
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Sollerudveien, og arbeidet starter i 2022, De viser til at VAJedninger og kabler ligger hovedsakelig med
god avstand pi hver sin side av veien, rnen ledninger og kabler krysses ved flere anledninger. Det er
derfor viktig at gravearbeidet koordineres. Arbeidet med ny kabel mi ogsA ta hensyn eksisterende vann-
og avlopsledninger.

Elvia skriver i sine kommentarer til kommunens innspill at de vil informere Bymiljoetaten om detaljert
fiemdriftsplan nar deme foreligger. De vil ogst ta direkte kontakt med kommunen angiende
koordinering av utforelse pi strekningene kommunen viser til. De avkrefter at anleggsarbeidene vil
komme i konflikt med Vann- og avlopsetaten sltt prosjekt pe Sollerudstranda,

Berum kommune pipeker viktigheten av at alle involverte er innstilt pi ha ipen dialog og vilje til
koordinering og justering for A finne de til enhver tid mest optimale losninger for helheten/samfunnet.

Hiorth skriver at Lilleaker og Sollerud utsettes for en massiv offentlig utbygging uten at det ser ut til at

dette er koordinert, og at dette har medfsrt en okt trafikkbelastning i Sollerudveien. Han etterspor om
utbyggingsarbeidet er koordinert. Eierseksjonssameiet Hagebyen I pi Fornebu ved Fredrik
Bjomodegird viser til at de er svrrt belastet av all utbyggingen som foregir i omridet, i form av

begrenset tilgjengelighet til sameie, stov og stoy. De ber NVE om i koordinere gravearbeidene med dc

ovrige aktorene i omr6det. Elvia skiver i sine kommentarer at de har en stram tidsplan for iL sikre
stromforsyning til Lilleaker, Lysaker og Fomebuomridet, men vil sA godt som mulig koordinere sitt
arbeid med eventuelle ovrige aktorer.

Eriksen skriver at i forbindelse med etablering av det nye tiltaket bor nivarende luftledninger legges i

de samme jordkabelanlegget. Han etterspor om konsesjonrer har vurdert i legge 132 kV kabelen i
overvannslopet, som ne etableres fra Husebybakken til Sollerudstranda. Elvia skiver i sinc
kommentarer til Eriksen sin uttalelse, at de ikke vil kable eksisterende luftledning i dette prosjektet.
Kabling av luftstrekk ofte blir et fellesprosjekt med beboere, kommunen, fiberetater og nettselskapet, og

omfatter blant annet nye veilysmaster, omlcgging av lultstikkledninger og nettskap.

NVE konstaterer at kabeltraseen er planlagt i et omride med mye annen infrastruktur som mi hensyntas

i anleggsperioden, herunder VA-anlegg og teleanlegg. NVE viser til at EIvia alleredc har rcgistrert
planene i koordineringspoftal for graveprosjektcr i vei, K-Grav, iOslo og B:erum kommune. NVE vil
ikke stille egne krav til samordning med andre arbeider, men lbrutsetter at Elvia gjor nodvendige
avklaringer fbr i hens;mta at annen eksisterende infrastruktur i grunnen ikke pivirkes negatilt av det
nye kabelanlegget, herunder telenett og vann- og avlopsnettct.

Kulturminner

I anleggskonsesjonen post 10, sjette avsnitt, sdr det at (fonsesjoneren skal atklare
undersokelsesplikten etter kulturminneloten f 9 .for milja-, transport og anleggsplanen blir gtdkjent. t
Dct fremgir av MTA at Eliva har sskt og fatt godkjent dispensasjonssoknad og tillatelse til inngrep i

bosetnings- og aktivitetsomrede (lD 104065 i Ullernschausseen 52) av Oslo kommune v/Byantikvaren i

vedtak av 09.05.21. Tiltaket bersrer ellers ingen kjente fredede kulturminner i Barum.

Oslo kommune v/Byantikvaren skriver i sin uttalelse at de krever en arkeologisk registrering i henhold
til $ 9 i kulturminneloven for tiltaket. De viser til at trasden vil gi gjennom flere omriLder med hol,t
potensial for I'unn av uregistrerte automatisk fredete kulturminner. De skriver at registreringen mi
bestilles og bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven $ I 0. Byantikvaren anser det som mest
hensiktsmessig at registreringen skjer ved overviking av gravearbeidene for ny 132 kV kabel. Det vil
kun vere behov for i overvtke gravearbeider der det skal graves nye grofter, eller utfores andre
terrengarbeider i urorte masser. Byantikvaren skriver at kabeltras6 for nltt 132 kV kabelanlegg vil
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tangere omrider med kjente automatisk fredete kulturminner ved Ullernchausseen (Askeladden id

104065) og pn Lilleaker (Askeladden id 160546). Begge disse lokalitetene er utgravd, og dermed ikke

lenger bindlagl jf. kulturminneloven g 4. I nrromridene vil det imidlertid vaere potensial for ytterligere

funn.

Elvia skriver i sine kommentarer av 16. I I .21 at de vil bestille arkeologisk registrering. NVE vurderer at

behovet for undersokelser etter kulturminneloven $ 9 er avklart. NVE viser til uttalelsen fra

Byantikvaren, hvor det sttr a1 kravet kun gjelder der det skal graves nye grofter, eller utfores andre

temengarbeider i urorte masser. Med bakgrunn i dette vil NVE stille vilkAr om at anleggsarbeider som

omfattes av kravet ikke skal pi,begynnes fsr det er gjennomfort arkeologiske registreringer i henhold til
kulturminneloven $ 9.

Grsntomrflder og parkareal

I anleggskonsesjonen post 10, sjuende avsnitt, kulepunkt fire, stir det at MTA skal beskrive og drofte

tiltak for istandsetting. landskapstilpasning og revegetering av kabelgroft og hore- og mottaksgroper i

grontomrAder.

Det fremgir av MTA at ved istandsetting av grontomrider og parkareal vil masser gjenbrukes om mulig.

Vekstmasser (overste ca. 30 cm) skaves av og mellomlagres i ranker langs kabelgroften for bruk ved

istandsetting. Alle aronderte flater skal avsluttes med et lag bestaende av usorterte vekstmasser, som

komprimeres lett. Arealene tilsris se raskt, som mulig med egnet froblanding, for A redusere faren for

kolonisering av fremmedarter.

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 pi Fomebu forutsetter at omridet langs deres sameie/eiendom og ved

Nansenparken tilbakestilles i god stand etter avsluttet anleggsperiode.

NVE konstaterer at tiltaket i all hovedsak berorer areal som er regulert til offentlig veiformil, herunder

veigrunn og gang- og sykkelveier. Enkelte deler av tiltaket berorer ogse privat grunn og

friomrider/grontarealer. Etter NVEs vurdering vil prinsippene som er beskrevet i MTA for istandsetting,

tilbakeforing og revegetering, bidra til et tilstrekkelig godt sluttresultat av berorte grontomrider og

parkarealer.

Forurensing

I anleggskonsesjonen post 10, avsnitt sju, kulepunkt sju er det stilt vilkir om at forurensingsrisiko ved

hindtering av forurensede masser skal beskrives og droftes i MTA, og at nodvendige tillatelser etter

annet regelverk skal legges ved.

I MTA vises det til at det ved graving i omriLder med potensielt forurensende virksomheter, alltid vil

vare en risiko for t treffe pi forurensede masser. De skriver at det er registrert forurenset grunn innenfor

tiltaksomridet i Miljodirektoratets database <Grunnforurensing>. Det fremgir av MTA at byggherre vil
gjennomfore nodvendige miljotekniske undersokelser og utarbeide en tiltaksplan, som oversendes Oslo

og Berum kommuner til behandling og godkjenning for oppstart av anleggsarbeidene. Elvia viser til at

forurensningsloven regulerer vesentlige deler av anleggsarbeidet, herunder forurensede masser, og

bekrefter at de vil folge kavene som framgAr av lovverket.

NVE viser til at det i MTA er redegjort for hindtering av forurensede masser, og krav som stilles til
byggherre og entreprenor i forbindelse med anleggsarbeidene. Etter NVEs vurdering vil dette redusere

risikoen for forurensing i forbindelse med htndtering av masser, ved gjennomforing av

anleggsarbeidene. NVE understreket at for anleggsarbeidet starter er tiltakshaver selv ansvarlig for i
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innhente nsdvendige tillatelser etter forurensingsloven, og vil ikke be om l.lrerligere dokumentasjon i

den forbindelse.

Naturfarc

I anleggskonsesjonen post 10, avsnitt sju, kulepunkl etle er det stilt folgende vilkir'. <<Det skal redegjores

for hvordan sikkerhet mot ks,ikkleiresl<red ved Sollerudstranda ivaretat i henhold til byggteknisk forskrift
TEKIT S 7-3 og NVEs veileder l/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Konsultasjon med geoteloiker skal

lremga.l

Det fremgiLr av MTA at Elvia har giennomfort en sakkyndig vurdering av omridestabilitet med hensyn

til kvikkleire i omridet ssr for og under E 18, samt ner Lysakerelva. Dette omridet er registrert pi SVVs
oversikl over kvikkleireomrider, samt pt NVEs aktsomhetskart for marin leire.

NVE viser til oversendt rapport fra Elvia <Omridestabilitetsvurdering) i epost av 20.12.21. Rapporten
er utarbeidet av fagkyndige (Norconsult), og i tr6d med NVEs veileder l/2019 i henhold til vilkir i
anleggskonsesjonen. Rapporten er basert pi topografiske forhold og kartstudie. Vurderingene har ikke
ptvist forhold med behov for videre utredninger, og omridestabiliteten ansees derfor som

tilfredsstillende.

Etter NVEs vurdering er vilkiret i tilstrekkelig grad ivaretatt i MTA

Naturmiljo

Naturlyper og wgetasjon

Store gamle traer

I anleggskonsesjonen post 10, avsnitt sju, kulepunkt en, er det stilt vilkir om at MTA skal beskrive og
drofte sikring av store gamle trer innenfor tiltaksomr6det i anleggsperioden i samrid med trepleier
(arborist) og berorte kommuner, for i unngi unodig skade pi trar og rotnett, med serlig vektiegging av
trer/naturtyper Iangs Ullemschausscen, ved Sollerud gtrd og iNansenparken.

I MTA vises det til registrering av store gamle trer (hul eik, vernet eik) sorost for Ullem Videregtende
skole (hensynssone H3) og langs Ullemschausseen i krysset Silurueien (hensynssone H7). I tillegg er det
store trEr overst i Vaekersveien. I dette omridet er kabeltraseen planlagl i tilstrekkelig avstand fra
trreme. Det framgir av MTA at det i tilknytning til parkanlegget rundt Sollerud gird er flere storre
almetrrr, og at helc Sollerudstranda er registrert som en hensynssone. Det nevnes ogsi at gate- og
parktrar pi Fomebu kan bli berort av kabeltraseen.

Oslo kommune viser til at det er mange enkelttrar som er kartlagt med naturverdi i dercs rcgistrc, og at

disse mri sikres i anleggsperioden. Disse er lokalisert ved Sollerud, Bestumveien og flere steder langs

Ullemchauss6en. I tillegg til andre store trer som ligger langs anleggstraseen, som mi ivaretas under
arbeidet. De viser til vedlagt oversikt fra Bymiljaetaten over bide kartlagte trer og andre store traer som

mi sikres. De skriver at det er viktig at bide treet og rotsone sikres mot skade fra all type aktivitet
kn).ttet til arbeidene, bide graving, lagring og parkering med videre.

I MTA er tiltak for i sikre trer beskrevet. Tiltakcne bestir av i unngi graving rundt rotsonen om mulig
og at eventuelt arbeid innenfor rotsonen skal foregi i samrid med arborist og i neft samarbeid med

kommunene. I MTA ster det ogs6 at Oslo kommune sin instruks for graving ved gatetrer og park- og
friomrider skal benyttes som grunnlag for alle arbeider langs traseen. NVE, forutsetter at konsesjoner er
kjent med oversikten fra Bymiljoetaten over bide kartlagte trer og andre store trer som mi sikes. NVE
har vektlagl at anleggsarbeidene skal skje i samrid med arborist og kommunene i tr6d med vilkiret i
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konsesjonen. Etter NVEs vurdering vil tiltakene som er beskevet i MTA redusere risikoen for unodig

skade pi trar og rotnett i forbindelse med anleggsarbeidet.

Apen srunnlendt kalkmark/Kalkqqcae

Brrum kommune bemerker at det henvises til hensynssone natur Hl7 med beskrivelse <kalktorreng>,

men at lokaliteten er registrert som (utvalgt naturtype ipen grunnlendt kalkmark> i naturbase.

Kommunen mener det er nodvendig at grensen til lokaliteten Hl7 sikres i felt med anleggsgierder, som

avgrenser inngrepssonen for i unngi at det ved uaktsomhet forekommer skadelige inngrep. De pripeker

at naturtypen taler lite menneskelig aktivitet, og de understreker at geologi er viktig verneverdi i ved

Lagmannshol men naturreservat.

Berum kommune onsker at folgende sitat fra kommunens horingsuttalelse til konsesjonssaken tas inn i
MTA: <Sikring av naturtype/natuffesen'at skal wtre utfort for grat'e- og anleggsarbeider sturter.

Sikring md opprettholdes til mbeidet er ferdigstilt. Innenfor sikringsomrddene skal det ikke forekomme
anleggsarbeid slik som kjoring, graving, lapying tn masser og ulstyr etc.),

Naturtypen omtalt som <Kalktorreng> i MTA og registrert som hensynssone H17, skal ifolge MTA ikke

berores av anleggsarbeid. Det vises til at eksisterende kabeltrasd passerer naturtypen pi Fomebu. Elvia

skriver i sine kommentarer til lroringsuttalelsen fra Berum kommune, at i forbindelse med

anleggsvirksomhet i nerheten av Hl7, si vil de sette opp byggegjerder langs grensen til hensynssonen

for i sikre omridet mot anleggsarbeider. slik som kjoring, graving og lagring av masser/utstyr. NVE vil
stille vilkir slik at kommunen sitt innspill knyttet til sikring av naturtypen <ipen grunnlendt kalkmark>

blir ivaretatt i forbindelse med anleggsarbeidene slik Elvia besl'.river i brev av 16. I I 2 I .

Fremmede orler

I anleggskonsesjonen post 10, avsnitt sju, kulepunkt tre, er det stilt vilkar om at MTA skal beskrive og

drofte tiltak for i hindre spredning av fremmede after i forbindelse med anleggsarbeidene. som en del av

M1-A-planen skal det gjennomfores kartlegging av omrAder som berores av anleggsarbeider der det kan

vzere hoy risiko for spredning av fremmede arter.

Det er gjennomfort en kartlegging av liemmede arter langs traseen, og utarbeidet en egen plan for tiltak

for i hindre spredning i forbindelse med anleggsarbeidene. Det er blant annet registrert flere lokaliteter

med arter med hcl)t spredningspotensiale, og hvor anleggsarbeidet kan berore lokalitetene. Tiltakene for

6 hindre spredning av fremmede arter er beskrevet som bide generelle og spesifikke

De generelle tiltakene omfatter rengjoring av maskiner, unngA i flytte masser infisert med fremmedarter

mellom ulike lokaliteter, og tiltak i forbindelse med mellomlagring av masser. Der masser graves opp og

legges til side innenfor f6 meter anses ikke i medfore netto spredning av uonskede arter, siden

masseforflyningen vil skje innenfor samme lokalitet.

De spesifikke tiltakene, gielder for arbeider nrr sarlig strbare omrider langs kysten ved Fomebu og

Lysakerelva. Tiltakene er beskrevet ved i vise ekstra varsomt i forbindelse med gravearbeider langs

kysten ved Fomebu, slik at fremmedarter ikke spres ut i den utvalgte og rodlistede naturtypen, samt e

utvise pipasselighet med atjord, fro eller planterester ikke ender opp i rennende vann (serlig

Lysakerelva). I tillegg skal masser fra de to lokalitetene (hensynsone H1l og H13) med arter,

henholdsvis gravbergknapp og parkslirekne, som spres aggressivt via plantefragmenter sendes til
deponi/forbrenning.

Oslo kommune mener at giennomforing av tiltakene beskrevet i MTA ivaretar behovet for ri unngi
videre spredning av fremmede arter.
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Etter NVEs vurdering vil tiltakene som er beskrevet i rapporten <Kartlegging av fremmedarter til MTA
Smestad-Lilleaker-Fomebu> av 2'7.08.21 minimere risikoen for at spredning av fremmede arter og

skader pi naturmangfoldet i triLd med vilkiLret i konsesjonen

Fugl

I anleggskonsesjonen post 1l er det stilt folgende vilkar knyttet til anleggsarbeid ved Lagmannsholmen

naturreservat: <<Stoyende rmleggsarbeider som kan forstyrre hekkentle .sjofugl skal unngds ner
Lagmannsholmen naturreservatet i periodenfra 15. april til l5.juli.t

NVE konstaterer at kravet er ivaretatt i MTA, og vil bli fsrt videre i forbindelse med anleggsarbeidene.

Langholmen naturreservat er registrert som hensynssone H26 i planen, Barum kommune pipeker at det

er flere naturverdier enn hekkende fugl reservatene er ment i ivareta. NVE viser til i den forbindelse til
vurderinger i avsnitt <Naturtyper og vegetasjon>.

Annen fauna

Aktuelle vandringsveier for salamander er registrert som hensynssoner H2l -24. I tillegg er et

leveomride markert som hensynssone H27, men hvor det ikke skal foregi anleggsarbeid. I MTA er det

stilt krav om at anleggsarbeidet ikke skal forringe etablerte vandringsveier for salamander, og det skal

inspiseres for salamandre for gravearbeidene foftsetter ide pibegynte groftetraseene. Ved eventuelle

funn skal salamandre loftes ut og flyttes ut av anleggsomridet. Dette skal dokumenteres med logg og

bilder.

NVE viser til at registrerte leveomrAder for salamander ikke vil pAvirkes av anleggsarbeid, og mener

hensynet til salamander i anleggsfasen blir ivaretatt pi en god mite gjennom nevnte tiltak.

Naturmangfoldloven

De miljorettslige prinsippene i naturmangfoldloven $$ 8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og

konsesjonsvedtak av 29.04.21. Konsesjonrr har gjennom arbeidet med MTA foretatt en ny gjennomgang

av offentlige innsynslosninger, ihenhold til blant annet naturmangfoldloven $ 8, og viser til at det ikke
har fremkommet ny dokumentert kunnskap som berorer prosjektet. NVE konstaterer at vurderingene

bygger pi et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De

legges derfor til grunn for dette vedtaket.

Den innsendte planen konketiserer hvordan anlegget skal bygges. Gjennom detaljplanleggingen skal det

tas utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessig resultater, jamfor
naturmangfoldloven $ 12. NVE viser til at det er utarbeidet egen oversikt over hensynssoner. Det er

definert2T ulike hensynssoner, hvor det er stilt egne kav til gjennomforing av anleggsarbeidet. Etter

NVEs vurdering ivaretar krav satt i konsesjonen $ l2 i naturmangfoldloven. Det vises til kapittelet

<Naturmiljo> for en nermere vurdering av miljoforsvarlige teknikker, jf. $ l2 i naturmangfoldloven.

Annet

Alternativ trosi

Schei og fieldstad foreslir en alternativ trasd ved i fsre kabel videre nedover Sollerudveien og inn ved

tomten som er markert Jembane 5-4489, 27. I . l0 se reg. Dest (kilde: pbe.no), og at kabelen videre kan

kobles pi ved opprinnelig planlagt kabeltras6 omtrent ved mottaksgrop pe tomten til Bronnveien 1A.

NVE registrer at Schei og Fjeldstad har foreslitt en altemativ tras6. NVE viser til at det har vert en

omfaftende konsesjonsprosess rundt prosjektet, og at vurdering av altemative traseer er en del av den

prosessen og ikke en del av MTA behandlingen.
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Mangel pd informasjon

Frode Strupstad Hiorth etterlyser folgende iMTA; informasjon om hva arbeidet bestir i, informasjon

om hvor lang tid arbeidet skal ta, informasjon om hvorfor arbeidet skal utfores, informasjon om hvilke

eiendommer som blir pivirket og hvor lang tid tillaket tar. Han kan ikke se at Sollerud Vel har mottatt

informasjon.

NVE vurdere at MTA med tilhsrende, redegjor godt for tiltaket, framdriften i prosjektet, gjennomforing

av anleggsarbeider og berorte eiendommer. NVE konstaterer at MTA er utarbeidet itrid med NVE sin

veileder 1/2020 <Rettleiar for miljo-, transport- og anleggsplan for bygging av nettanlegg>. Elvia

opplyser om at Sollerud Vel har i lang tid vert orientert om tiltaket, og at det har vert dialog med Velet

vedrsrende trar i Sollerudveien, samt andre forhold kort tid tilbake.

Sluttrapport

NVE kan folge opp anlegget ved tilsyn med hjemmel ienergiloven kapittel 10. Som et ledd i oppfolging

av anlegget vil NVE sette krav om at det skal utarbeides en sluttrapport som sendes NVE innen ett iLr

etter idriftsettelse. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent

MTA og eventuelle forutsetninger og endringer som er godkjent i lopet av byggeprosessen. NVE ber

konsesjonar ta kontakt med NVE for nermere beskrivelse av innhold i sluthappoften.

Tilleggsopplysninger som dere mA vere oppmerksomme pA

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

Vi ber dere, si snart som mulig, om i orientere berorte grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket.

Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedlaket skal folge orienteringen. Kopi av underrettingcn med

tilhsrende adresseliste skal sendes til NVE.

Krav om internkontrollsystem (IK-systern)

Internkontrollsystem for energianlegg gjelder fra 01.01.2019. NVE forutsetter at dette er p& plass og at

det folges opp.

Plan- og bygningsloven

For anlegg for overforing eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter

energiloven, gielder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det

for gjeldende anlegg verken er nodvendig med dispensasjon fra gieldende kommunale arealplaner eller

kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl $ 1-3.

NAr anlegget er ferdig bygget, skal kommunen lii tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fosiske
anlegg slik at kartdata pi enkel mete kan gjores tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK l0) S 4-3'

siste ledd.

Nodvendige tillatelser etter annet lol'verk

NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskiften (FOR-2018-l l-01-1641). NVE har

ikke vurdert om tiltaket tilfiedsstiller forskriftens krav.

NVE viser til at det er redegjort for krav etter annet lovverk i MTA. Det er ogsa pr€sisen i flere av

horingsuttalelsene fra respektive myndigheter. I anleggskonsesjonen av 29.04.21 er det stilt vilkir om at

tillatetsene skal vedlegges MTA. NVE gior konsesjoner oppmerksom pi at det er de som stiir ansvarlig

for i innhente nodvendige tillatelser etter annet lovverk for anleggsarbeidet statter. NVE mener



redegiorelse av krav etter annet lovverk er tilstrekkelig dekkende i hcnhold til vilkir i

anleggskonsesjonen. og vil ikke be om ytterligere dokumentasjon i den forbindelse.

Klageadgang

Vedtaket kan pAklages. se informasjon om rett til i klage pi siste side

Med hilsen

Anne Rogstad

fungerende direktor

Vedlegg:

e Orientering om rett til 6 klage

o Innkomne merklader

o Orienteringsbrev grunneiere/rettighetshavere

. Milj6-, transport- og anleggsplan av 03.09.21

. Oversiktskart fra MTA av 03.09.21

Kopi til:

BANE NOR SF

Brerum kommune

Berum kommune - Omrideutvikling
Carl Petter Swensson

Eierseksjonssameiet Hagebyenl Styreleder

Frode Strupstad Hiorth
Marianne Schei

Oslo kommune
Oslo kommune - Byantikvaren
OSLO KOMMTINE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Per Christian Eriksen
Sollerudstranda skole v/Mariann Lokke
STATENS VEGVESEN
TE,LENOR NORGE AS
VIKEN FYLKESKOMMLINE

Anne Johanne Krikenes
seksjonssjef

Dokumentet ,sendes uten underskriJi. Det er godkjent i henhold lil intcrnc rutiner.
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Hvem kan klage pe vedtaket?

Side l7

Orientering om rett til fl klage

Hvis du er part i saken, kan du klage pi vedtaket. Du kan ogsi klage pi
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.

Hvor skal du sende kJagen'/

Frist lbr i klage

Du kan fi begrunnelsen for
vedtaket

Hva skal med i klagen?

Du kan fA se dokumentene i

saken

Vilkir for i gi til domstolene

Sakskostnader

Du miL adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket,

vil vi sende klagen til OED.

fristen for i klage pt vedtaket er 5 uker fra den dagen vedtaket kom frem til
deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen i lope fra

den dagen du fikk eller burde ha fitt kjennskap til vedtaket.

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen for fristen loper ut. Klagen kan

ikke behandles dersom det har gttt mer enn I 6r siden NVE fattet vedtaket.

Hvis du har flltt et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om i fA en

begrunnelse. Du mi bc om begrunnelsen for klagefristen loper ut.

Klagen bor vere skriftlig. I klagen mi du:

Skrive hvilket vedtak du klager pi.

Skrive hvilket resultat du onsker.

Opplyse om du klager innenfor fristen.

Undertegae klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen

undertegne klagen.

I tillegg bor du begrunne klagen. Dette betyr at du bor forklare hvorfor du

mener vedtaket er feil.

Du har rett til i se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt

offentlighet. Du kan henvende deg til I.IVE for i fi innsyn i saken.

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du ge til ssksmAl. Du kan bare gi til
saksmfll dersom du har klaget p& NVEs vedtak, og klagen er avgiort av OED

som overordnet forvaltningsorgan.

Du kan likevel ge til soksmal dersom det har gitt 6 mineder siden du sendte

klagen, og det ikke skyldes forsommelse fra din side at klagen ikke er

avgjort.

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du soke om i fii
dekket vesentlige og nodvendige kostnader. Du mi soke om dette innen 3

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert pd Jorvahningslovens regler i $S 11, 18, 19,24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36-

&


