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Møtereferat 
 
Sak: Befaring permanent veiomlegging Hamang Terrasse 
 

Møtedato/sted: 
28.04.2021/Hamang 

Deltakere:  
Ingrid Lång – (Styreleder Sameiet-Hamang Gård) 
Steinar Thon – (Styrerepresentant-Sameiet Hamang Gård)  
Tore Kristian Rasmussen (Styreleder-Sameiet Hamang Terrasse 55) 
Kjell Stenstadvold (Representant for nabosameiene Hamang 
Terrasse/Hamang Gård mot Hamang prosjektet) 
Thomas Weisser Fennefoss (Statnett) 
Sverre Sande (Statnett) 
Steinar Elden, (Statnett) 
Lars Erik Lindberg (Skanska) 
Tor Sønsterød (MogD) 
Henrik Bertilsson (MogD) 
 
 
 

Referent: 
Steinar Elden 

Fraværende: 
Erlend Kloster-Jensen (Cowi) 
Johnny Gerhardsen (Skanska) 
 
 
 

Ansvarlig/adm. enhet: 
 

Kopi til: 
Alle innkalte møtedeltakere 

Vår referanse: 
 

Neste møte: 
 
 

Dato: 28.04.2021 
 
 

Sign.: 
 
...................................................... 
 

 
 
 
Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 
1. PRESENTASJON AV VEGTRASEALTERNATIVER 

Statnett og Statnetts samarbeidspartnere har invitert til 
oppfølgingsmøte som følge av befaringen/møtet som ble avholdt 
3.3.2021 med sameiene og Bærum Kommune. Etter møtet 3.3.2021 
kom boligsameiene med innspill til hvordan de mente vegen 
alternativt burde bygges, og også innspill i forhold til hvilke 
utfordringer de har med vegen.  
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# Sak Ansvarlig 
Boligsameiet Hamang Gård og Boligsameiet Hamang Terrasse 55 
møtte til dagens oppfølgingsmøte vedrørende permanent 
vegomlegging i Hamang Terrasse. Basert på innspill fra sameiene 
(Varsling av planoppstart Hamang terrasse SHG HT55 styrer 
kommentar ST210317.pdf), har Statnett presentert 2 løsninger: 
 
Løsningsalternativ A: Se vedlegg 1  
 Veglinje fra referansepunkt lengdeprofil 0 til referansepunkt 

lengdeprofil 50 rettes ut i forhold til eksisterende trase.  
 Eksisterende veglinje fra referansepunkt lengdeprofil 50 til 

planavgrensningens sluttpunkt (ca. referansepunkt lengdeprofil 
135) beholdes i all hovedsak. 

 Fra referansepunkt lengdeprofil 22,2 til referansepunkt 
lengdeprofil 95,3 heves veghøyden slik at stigningen blir 10,00%. 

 Fra referansepunkt lengdeprofil 95,3 til referansepunkt 
lengdeprofil 150 endres veghøyden slik at stigningen blir 7,02%. 

 Denne løsningen gir lavest stigningsprosent i den øverste 
svingen, dvs ca. ved referansepunkt lengdeprofil 100.  

 Radius i svingen vil være 17m. 
 
Løsningsalternativ B: Se vedlegg 2  
 Veglinje fra referansepunkt lengdeprofil 0 til referansepunkt 

lengdeprofil 50 rettes ut i forhold til opprinnelig plan.  
 Det pigges ut ny veglinje fra referansepunkt lengdeprofil ca 80 til 

planavgrensningens sluttpunkt (ca. referansepunkt lengdeprofil 
150).  

o Piggingen medfører at deler av fjell/massepartiet sør for 
disse lengdeprofilene fjernes. Det blir en ny og høyere 
skjæring enn dagens løsning.  

o Skråningsutfallet vil være 10:1, eventuelt kanskje 
marginalt slakere (f. eks ca. 8:1).  

o Ved behov vil skjæringen sikres med sikringsnett.  
o Arbeidene vil i perioder medføre mer støyende arbeider 

enn løsningsforslag A.  
 Fra referansepunkt lengdeprofil 19,07 til referansepunkt 

lengdeprofil 88,69 heves veghøyden slik at stigningen blir 
10,00%. Oppfyllingen vil være relativt lik som for 
løsningsalternativ A. 

 Fra referansepunkt lengdeprofil 88,69 til referansepunkt 
lengdeprofil 154,15 endres veghøyden slik at stigningen blir 
8,41%. 

 Denne løsningen gir en noe brattere stigning enn 
løsningsalternativ A i den øverste svingen. Men likevel en lavere 
stigningsprosent enn dagens løsning. 

 Radius i svingen vil være 23m og relativt lik den sameiene har 
etterspurt. 
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# Sak Ansvarlig 
2. Gjennomføring av tiltaket 

Representantene for sameiene spurte når arbeidene vil startes opp 
og gjennomføres, og antatt varighet av arbeidene. Sameiene ønsker 
at arbeidene startes og gjennomføres så raskt som mulig. 
 
Statnett og Skanska informerte om at tiltaket ønskes gjennomført 
mens man ennå har mulighet til å benytte omkjøring inne på 
anleggstomten. Det vil være slik mulighet frem til rundt september 
2021. Tiltaket vil ta ca 3mnd å gjennomføre og vil medføre 
omlegging av veien i denne perioden. 
Noe støy må påregnes, spesielt når det pigges.  
Elvia må utføre en omlegging av høyspentkabler som i dag ligger i 
fortauet. 
 
Før anleggsarbeider kan starte må reguleringsendring besluttes av 
kommunen og byggemelding må godkjennes.  
Tentativ plan for godkjenning av reguleringsendring er ca 3-4 uker 
behandling ifølge kommunen. Dette forutsetter at sameiene er enige 
i løsningen. Deretter må det sendes byggemelding og også her 
forutsetter en rask behandling av denne at sameiene er enige i 
løsningen og ikke motsetter seg arbeidet.  
 
I beste fall anses det som mulig å starte opp arbeidene etter 
sommerferien.  
 

 

3. Erklæring om at tiltaket godkjennes og at innsigelse til MTA 
plan trekkes.  
For å unngå en ny høringsrunde har Statnett lagt ved 
møteinnkallingen en erklæring om en avtale mellom Sameiene og 
Statnatt som ønskes signert av Sameiene. Denne erklæringen ble 
også utdelt i papirformat under befaringen/møtet. 
 
Representantene fra Sameiene svarte at forutsatt løsningsalternativ 
B, så er de positive til løsningen, og videre villige til å signere på 
erklæringen: De vil da med sin signering bekrefte at de trekker: 

a. Klage på Varsling av planoppstart Hamang terrasse 
utbedring av vei 

b. Innsigelsen til MTA-planen.  
 
Representantene fra Sameiet Hamang Gård orienterte om at de vil 
presentere løsningsforslaget og erklæringen for resterende 
styrerepresentanter i et styremøte i kveld – 28.04.2021. De legger til 
grunn at erklæringen da blir signert av styreleder og en 
styrerepresentant og at signert erklæring vil bli overlevert direkte på 
Statnetts anleggsrigg på Hamang i morgen- torsdag 29.04.2021. 
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# Sak Ansvarlig 
Styreleder for Sameiet Hamang Terrasse 55 møtte alene under 
befaringen og er avhengig av, -og ønsker å presentere/diskutere 
saken med en eller flere i styret før signering. Signert erklæring 
antas å uten unødig opphold bli scannet og sendt til Statnett pr. e-
post.  
 

4. Forskjønning 
Statnett orienterte om at det er undersøkt ulike muligheter for 
vegetativ forskjønning av skjæringen. Konklusjonen er imidlertid at 
det er lite sannsynlig at det vil være mulig å få etablert en vegetasjon 
oppetter veggen som vil være levedyktig over år. Statnett må 
dermed meddele at det ikke vil bli gjort noe forsøk på vegetativ 
forskjønning, eller annen type annen forskjønning. 
 

 

5. Oppsummering/Avslutning 
Statnett oppsummerte at møtet har avdekket at det er 
løsningsalternativ B som ønskes gjennomført. Dette imøtekommer i 
stor grad ønskene fremsatt av Sameiene. Statnett er, forutsatt 
signerte erklæringer fra sameiene, innstilt på å starte 
detaljprosjektering og søknadsbehandling for å etablere ny trase i 
samsvar med denne løsningen. Løsningsforslaget vil bli oversendt 
Bærum kommune så snart sameiene har returnert signert erklæring. 
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Vedlegg 1: Løsningsalternativ A 
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Vedlegg 2: Løsningsalternativ B 

 


