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Kommentarer fra styret i Sameiet Hamang Gård 

Ny endemast, ref. kap. 4.2 

NVE uttaler: 

Alternative design for ny kabelendemast ved Bjørnegårdssvingen som kan bidra til dempe det visuelle 
inntrykket. NVE-rapporten «Visuell tilpasning av mastetyper i regionalnettet» (nr. 60/2019) skal 
benyttes. Mastedesign skal avveies mot tekniske og økonomiske hensyn. 

Ny endemast sør for ny Hamang transformatorstasjon vil i motsetning til eksisterende endemast nord 
for transformatorstasjon stå i nærheten av boligbebyggelse (eksisterende og planlagt ny). MTA 
uttaler at den eksisterende endemast nord for Hamang trafo vil bli brukt som modell for ny 
endemast. 

Denne masten oppleves som topptung og visuelt fremtredende. Vi ber om at det legges innsats i å 
designe en ny endemast med langt bedre estetiske kvaliteter enn denne. 

 

Trafikkavvikling i Franzefossveien, kap. 6.8 

Beboerne i Hamang terrasse har levet med et stort antall «Nytt kjøremønster» siden arbeidet med ny 
E16 startet i 2015, senest ved den pågående lysreguleringen i Franzefossveien forbi anleggsplassen 
for ny Hamang transformatorstasjon. Det er blant beboerne en langt utviklet tretthet knyttet til disse 
trafikale byrdene. 

MTA legger opp til en ny periode med lysregulering etter den nåværende, knyttet til kabeltrase mot 
Rud og Bærums Verk. Vi insisterer på at arbeidene med denne traseen planlegges slik at innsnevring 
av Franzefossveien og lysregulering unngås. Dette burde kunne løses ved å legge kablene ved siden 
av veien, ikke i veien, fra Hamang transformatorstasjon forbi Kalkmølla. 

Alternativt burde arbeidet med denne strekningen ha vært samordnet med prosjektet Hamang 
transformatorstasjon, slik at dette arbeidet ble gjort mens veien nå er lysregulert.  

Samordning med prosjektet Hamang transformatorstasjon burde også ha vært gjort for kabelgrøft 
sørover mot ny endemast der den krysser vei Hamang terrasse. 

 

Trafikkavvikling i Bjørnegårdsvingen, kap. 6.8 

Punktet om trafikkavvikling i Bjørnegårdsvingen virker ikke realitetsnært nå som all biltrafikk er borte, 
med unntak av trafikk til en enkelt enebolig. 

 



Miljø- og klimaavtrykk 

 Vi observerer med skuffelse at det ikke stilles krav til bruk av el-drevne anleggsmaskiner. 

 

Ref. kap. 4, 2. avsnitt 

«Nord for ny Hamang terrasse…» skal leses «Nord for ny Hamang trafo….» 

 

Detaljerte planer 

Sameiet Hamang Gård ber om å få oversendt følgende planer, når de foreligger: 

 Fremdriftsplan, ref. 4.4. 
 Transport- og trafikkavviklingsplan, ref. 6.8. 
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