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Høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Elkem Thamshamn AS, vedrørende flytting av deler av en
132 kV kraftledning mellom Elkem Thamshamn og Orkdal Transformatorstasjon.

Orkanger Idrettsforening (OIF) ønsker å avgi høringsuttalelse i denne saken med bakgrunn i at
organisasjonen er en av de største brukerene/aktørene i området hvor omsøkt trase ønskes plassert.
Det er liten tvil om at de friluftstilbudene vi har i nærmiljøet, stadig får større betydning. Det gjelder
både for de som i dag bor i Orkdal, men ikke minst for framtidig tilflytning. Et velpreparert løypenett
på vinteren , og et enda bredere turterreng med stier, merking og klopper , gjør dette området
meget verdifullt for nærmiljøet. Det gjøres en betydelig dugnadsinnsats for å holde området
tilgjengelig og attraktivt sommer som vinter.
Det er spesielt fire avdelinger/grupper under OIF som blir direkte og negativt berørt av ønsket
omlegging.
-

Ulvåshytta som er foreningas lagshytte i Ulvåsmarka har årlig flere tusen besøkende turgåere
og skigåere både sommer og vinter. Ulvåsveien blir i tillegg til biladkomst, mye brukt som
turvei til hytta og marka. Ei kraftlinje som krysser veien på flere plasser vil definitivt være en
negativ opplevelse for de som benytter dette som turvei. Salg fra hytta og antall besøkendee
er avgjørende for økonomisk drift. En realisering av omsøkt trase vil kunne føre til en mulig
nedgang i besøkstall og utleie på grunn av at området vil bli betydelig mindre attraktivt i
friluftssammenheng.

-

Stikomiteen/-gruppa har et omfattende nett av stier i området for omsøkt trase.
Turgåere/trimmere og syklister vil i barmarksperioden bli nødt til å krysse omsøkt trase flere
ganger i det omfattende løypenettet som er opparbeidet og det er gjort investeringer i.
Attraktiviteten som tur-/treningsområde vil bli betydelig redusert ved realisering av omsøkt
trase.

-

Orienteringsavdelinga benytter områdene i og rundt omsøkt trase gjennom hele o-sesongen.
Avdelinga har for få år siden investert i nytt orienteringskart for deler av området, og dette
kartet vil bli lite attraktivt om omsøkt trase blir realisert. Ny trase vil bli en ledelinje i
terrenget som er negativt i orienteringssammenheng. Ett i dag godt og attraktivt
orienteringsterreng vil bli forringet. Et godt og attraktivt orienteringsterreng, med nærhet til

Ulvåshytta med gode parkeringsmuligheter, vil bli forringet og større arrangement vil derfor
bli lite attraktiv.
-

Skiavdelinga har i dag i området for omsøkt trase en av distriktets/regionens mest attraktive
og brukte markaskiløyper. Det kan dokumenteres at skiløypa benyttes av tre til fire tusen
skiløpere årlig. Det er gjort betydelige investeringer i løypenett og løypeutstyr og løypas
«motto» er «Løype for folket», som direkte gjenspeiler folkehelse og friluftstankegangen bak
arbeidet og investeringene som er gjennomført over mange år. Løypas attraktivitet vil bli
kraftig forringet ved realisering av omsøkt trase.

Løypetraseer og stier i området kan sees på www.orkanger-if.no
Orkanger Idrettsforening vil på det sterkeste si seg enig i at det er svært positivt at eksisterende
trase blir flyttet ut av boligområder og at nye boligområder blir frigjort. OIF er helt enig med Orkdal
kommunes utvalg for forvaltning der politikerne enstemmig går inn for at kommunens anbefaling
skal være trasé C med noen justeringer.
For å få til dette, mener vi at det ikke vil være riktig å gjøre et så vidt stort teknisk inngrep i et av
Orkdal Kommune sine mest brukte utfartsområder, som ligger akkurat der omsøkt trase tenkes
realisert.
Vi er klar over at det nå søkes om konsesjon for alternativ A, men stiller oss undrende til at et
eventuelt justert alternativ C ikke er omsøkt. Med en liten forandring i sørlig og nordlig ende av
alternativ C, vil en kunne realisere nøyaktig like mange nye boligtomter og i tillegg komme utenom
eksisterende boligfelt i Evjensbakkan. Konsesjonssøknad viser også at alternativ C er betydelig
billigere enn alternativ A.
Både i konsesjonssøknaden og i pressen har representanter fra konsesjonssøker fremhevet
viktigheten av det visuelle inntrykket en slik linje vil ha i nærområdet til Orkanger sentrum.
Vurderingene her må vel være at de fleste av oss synes det er mer naturlig å observere nødvendig
infrastruktur i og i tilknytning til sentrumsområder, enn en plassering i utfarts- og friluftsterreng som
i dag ikke er berørt av større tekniske inngrep.
Med bakgrunn i framlagte momenter stiller Orkanger Idrettsforening seg svært undrende til
påstanden i konsesjonssøknadens pkt. 5.8.1, siste setning, hvor det sies om en flytting av kraftlinjen,
… ikke ha noen innvirkning på friluftsinteressene i området.
Orkanger Idrettsforening vil på det sterkeste frarå omsøkt alternativ A, som ny trase for 132 kV
mellom Elkem Thamshamn og Orkanger transformatorstasjon, med bakgrunn i at traseen vil få stor
negativ innvirkning på friluftsinteressene i området.
Et justert alternativ C vil både være billigere og en fullgod løsning, også med tanke på fremtidige
behov for boligbygging.
Med hilsen
Orkanger Idrettsforening

