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Høringsuttalelse fra Blåhella Kystsamling vedrørende KVU
kryssing av Oslofjorden.
Blåhella Kystsamling har som formål å ivareta kystkulturen og gjøre den kjent for beboere i
lokalområdet og for tilreisende. Siden 1997 har foreningen holdt til på Blåhella, midt mellom
tettstedene Åros og Båtstø, og har bygget opp en flott samling av redskaper, over 100
fotografier, fiskeredskaper, enkle møbler etc fra en svunnen tid. Vårt lille museum holder til i
et restaurert naust i vannkanten, og holder åpent for besøkende i sommerhalvåret. Mange
hundrede turgåere langs kyststien legger søndagsturen innom naustet, får servert vafler og
kaffe og får en god porsjon lokalhistorie på kjøpet. Hvert år får vi også besøk av 4.klassingene
på Frydenlund skole som får en viktig innføring i den lokale kysthistorien.
Blåhella Kystsamling stiller seg svært negativ til forslaget om krysning av fjorden over en
bro. Utover at kystsamlingen er lokalisert rett ved planlagt anløp for en eventuell firefelts
motorveibro på vestsiden av fjorden, og vil måtte avvikle virksomheten dersom planer om en
eventuell bro skulle blitt realisert, er det flere andre argumenter som taler i mot bro. Av disse
kan følgende nevnes:
En bro fremfor dobbeltløpet tunnel vil bety:
- En kraftig forringelse av både beboere og hytteeieres livskvalitet på begge sider av
fjorden med store naturødeleggelser. Forurensning, samt kraftig og vedvarende støy.
- Visuelt vil området bli fullstendig ødelagt.
- Et ødelagt Håøya og naturreservatet der.
- En enorm forringelse av Oslofjorden som rekreasjonsområde for én million
mennesker.

Blåhella Kystsamling er av den oppfatning at utvidelse av rv. 23 tunellen med et ekstra løp vil
være det beste alternativet for å sikre en effektiv og trygg trasè for kryssing av Oslofjorden.
Vi er sterkt opptatt av å ta vare på en kystkultur, noe vi er sikre på at våre etterkommere vil
takke oss for.
Åros, Blåhella og Båtstø må bevares som vakre, levende og hyggelige kystmiljøer.
Vi viser for øvrig til innsendt høringssvar fra Alliansen: «Nei til bro over Indre Oslofjord høringssvar KVU kryssing av Oslofjorden», og stiller oss bak denne.
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