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Nettplan Stor-Oslo – Konseptvalg og ekstern kvalitetssikring 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) viser til saksinformasjon og tidligere kommunikasjon i 

saken, blant annet vår høringsuttalelse vedrørende Alternativanalyse for nettplan Stor-Oslo, 
datert 14. februar 2013. 

God prosess og positive effekter 
OOF har over lengre tid engasjert seg i Nettplan Stor-Oslo. Vi er spesielt godt fornøyd med 

de positive effekter planen vil kunne få for arealbruken og friluftslivet i Marka, Groruddalen 

og andre steder i regionen. 
OOF er godt fornøyd med den prosessen som Statnett og OED har gjennomført hittil i 

denne saken. Vi har, i samarbeid med Statnett, hatt medlemsmøte om temaet, og vi har deltatt 

i høringen vedrørende Alternativanalysen for Nettplan Stor-Oslo.  

OOF støtter det anbefalte valg av konsept 
OOF støtter anbefalingene slik de er formulert i Konseptvalgutredningen for ny 
sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Den primære årsaken er at det anbefalte konseptet er 

det som har størst potensiale til å frigjøre arealer fra transport av elektrisk kraft til 

naturområder til glede for friluftslivet.  
Utredningen anslår at det frigjorte arealet vil kunne bli på om lag 10 000 dekar, og at av 

dette vil 30 % kunne være innenfor Markagrensa.  I tillegg vil arealer i boområder kunne 

frigjøres og 5000-10 000 boliger vil kunne få fjernet høyspentledninger i sin umiddelbare 

nærhet (såkalte nærføringer). Vi anbefaler at disse frigjorte arealer reguleres til natur- og 
friluftslivsformål.  

I tillegg ser vi det som positivt at dette konseptet ikke har høyere kostnader enn de 

øvrige konsepter. Det øker sannsynligheten for at det kan gjennomføres. 

Prosessen videre - referansegruppe 
Når det gjelder den videre prosessen, så forventer vi grundige utredninger og gode prosesser 
rundt trasevalg, kabling, lokalisering av transformatorstasjoner og lignende. Formålet må 

være å ta de beste valgene for natur og friluftsliv, med utgangspunkt i god faglige kunnskap 

og vurderinger. 
 I forrige høring foreslo vi, sammen med Skiforeningen, at det ble etablert en 

referansegruppe. En slik gruppe bestående av natur- og friluftsorganisasjonene kan jobbe 

videre med trasevalg, kabling, lokalisering og lignende. 
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