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 Sammendrag 

Elvia legger med dette frem søknad om konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for 132 kV kabel 

mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon. 

I forbindelse med Nettplan Stor-Oslo planlegger Statnett å bygge en ny transformatorstasjon ved Liåsen på 

Klemetsrud. Stasjonen skal inkludere 132 kV nettilknytning som skal eies og driftes av Elvia. Elvia har 

tidligere konsesjonssøkt nettilknytning av eksisterende 132 kV luftledning fra Solbergfoss – Abildsø til ny 

transformatorstasjon på Liåsen. Fra den nye stasjonen ved Liåsen vil Elvia bygge kabelanlegg til ny 

transformatorstasjon på Klemetsrud. Det skal klargjøres kabelgrøft for fire kabelsett av type 145 kV TSLI(F) 

3x1x1600 Al. I første omgang er det bare to av settene som skal bygges. 

Statnett søker om konsesjon for Liåsen transformatorstasjon alternativ A og Elvia søker derfor om kabel på 

strekningen fra Klemetsrud til Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 

Elvia har utvidet områdekonsesjon som omfatter 132 kV kabel, men i brev som NVE sendt til Statnett og 

Elvia i desember 2021 så anbefaler NVE Elvia om å omsøke kabelforbindelsen mellom Klemetsrud og 

Liåsen, ettersom kabelforbindelsen kan medføre et teknisk inngrep på Liåsen som kan ha betydning for 

vektingen mellom Statnetts Liåsen transformatorstasjon alternativ A og B. Elvia har derfor valgt å 

konsesjonssøke kabelforbindelsen. 

Det ble våren 2022 fattet vedtak om finansiering av karbonfangstanlegg (CCS) ved Klemetsrud 

forbrenningsanlegg. Å forsyne det nye karbonfangstanlegget vil kreve et betydelig større energi- og 

effektbehov sammenlignet med dagens anlegg. Kabelanlegget mellom Klemetsrud og Liåsen 

transformatorstasjon er dimensjonerende for å forsyne karbonfangstanlegget. 

Virkninger som omsøkte tiltak har for miljø, naturresurser og samfunn, er beskrevet i kapittel 8 i denne 

søknaden. 

Det konsesjonssøkte anlegget ligger i Oslo kommune. 

Vedlegg - Tegning kabeltrasé og grøftesnitt 

Vedlegg - Grunneierliste 

Vedlegg – Teknisk forprosjekt   
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1 Generelle opplysninger 

1.1 Tiltakshaver 

Tiltakshavere er Elvia AS. 

Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo 

Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar 

Telefon: 02024 

Hjemmeside: www.elvia.no 

Elvia AS er resultatet av at Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte i 2020. 

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken (tidligere Hedmark, 

Oppland, Østfold og Akershus) og Oslo. Elvias strømnett dekker totalt ca. 50 000 km2. Elvia sørger for at 

mer 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag. 

Kontaktperson for 132 kV Liåsen – Klemetsrud er Mikael Zander, mikael.zander@elvia.no, +47 90 97 57 28. 

Informasjon om prosjektet finnes på Elvias hjemmeside 

https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/utbygginger-og-prosjekter/vi-skal-styrke-stromforsyningen-sor-i-oslo-

liasen/ 

Informasjon om Liåsen transformatorstasjon finnes på Statnetts hjemmesider 

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/nettplan-stor-oslo/liasen-transformatorstasjon/ 

1.2 Søknader og formelle forhold 

Elvia AS søker med dette i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 (1) om konsesjon for bygging og drift 

av følgende elektriske anlegg: 

• To kabelsett fra Klemetsrud til Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 145 kV TSLI(F) 3x1x1600 Al 

segment leder. Kabeltraseen er ca. 1 100 meter. 

Det skal klargjøres kabelgrøft for totalt fire kabelsett av type 145 kV TSLI(F) 3x1x1600 Al. I første omgang er 

det to av settene som skal bygges. 

 Ekspropriasjonstillatelse, forhåndstiltredelse og omsøkte rettigheter 

Elvia ønsker å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere. I tilfelle slike avtaler ikke oppnås, søkes 

det i medhold av oreigningslovens § 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og 

rettigheter for å bygge og drive anleggene slik de er spesifisert i kapittel 1.2 og beskrevet i kapittel 3, 

herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport.  

Samtidig søker Elvia om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, slik at arbeider med anlegget kan 

påbegynnes før skjønn er avholdt. 

1.3 Anleggets beliggenhet 

Berørt område ligger i Oslo kommune (se Figur 1-1). 

http://www.elvia.no/
https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/utbygginger-og-prosjekter/vi-skal-styrke-stromforsyningen-sor-i-oslo-liasen/
https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/utbygginger-og-prosjekter/vi-skal-styrke-stromforsyningen-sor-i-oslo-liasen/
https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/nettplan-stor-oslo/liasen-transformatorstasjon/
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Figur 1-1. Kabeltrasé Klemetsrud – Liåsen, Oslo kommune. 
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1.4 Samtidige søknader og relaterte prosjekter 

 Liåsen transformatorstasjon 

Statnett og Elvia søkte i 2017 om å få bygge en ny transformatorstasjon på Liåsen, sør for Grønmo deponi, i 

Oslo kommune. Statnett og Elvia skal eie stasjonen sammen, men Statnett søkte på vegne av Elvia for 

Elvias del av anlegget. Statnett søkte om to alternative lokaliseringer, alternativ A respektive B. 

I 2020 sendte Statnett en endringssøknad som omfattet alternativ A og der alternativ B var trukket. 

Statnett har i 2022 valgt å fortsatt søke om konsesjon for alternativ A og ikke for B. 

 132 kV nettilknytning Solbergfoss – Abildsø 

Hafslund Nett (nå Elvia) søkte i 2017 om konsesjon for ny 132 kV nettilknytning (Solbergfoss – Abildsø) til 

Liåsen transformatorstasjon. Konsesjonssøkt løsning var luftledning til alternativ B respektive luftledning og 

jordkabel, siste strekningen inn mot Liåsen alternativ A 

I 2020 sendte Elvia en endringssøknad som omfattet forlengelse av luftledning og tilsvarende avkortning av 

kabeltraseen på siste strekning inn mot Liåsen transformatorstasjon alternativ A. Det ble søkt om en løsning 

der luftledningen avsluttes og fordeles i to dobbeltkurs kabelendemaster. Videre føres kabler inn i til 

transformatorstasjonen. 

Elvia vil i 2022 sende en endringssøknad der det søkes om at ledningen Solbergfoss-Abildsø går som 

luftledning helt frem Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 

 Klemetsrud transformatorstasjon 

For å forsyne Celsios CO2- renseanlegg planlegges for en ny transformatorstasjon i nærheten av 

eksisterende Klemetsrud transformatorstasjon. Det vil søkes om egen konsesjon for denne 

transformatorstasjonen. Kabelen mellom Klemetsrud til Liåsen skal knyttes til ny transformatorstasjon. Fra ny 

stasjon til eksisterende stasjon vil det bygges minimum to kabelsett med 47 kV. 

1.5 Gjeldende konsesjoner som påvirkes av omsøkte tiltak 

Kraftanlegg Konsesjonsreferanse 

132 kV Solbergfoss – Abildsø NVE 200000634-4 pkt. 7 

Klemetsrud transformatorstasjon NVE 201206160-49. 

 

1.6 Eier og driftsforhold 

Elvia AS vil eie og drive de anleggene som omfattes av søknaden. 

1.7 Andre nødvendige tillatelser 

 Forskrift om konsekvensutredninger 

Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om melding og konsekvensutredning for kraftledninger med 

spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 15 km (1). 

Utredningskravet for transformatorstasjoner og 132 kV-ledninger som er kortere enn 15 km ivaretas ved å 

følge NVEs søknadsveileder (2) og gjennomgå konsesjonsbehandling. 
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 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Byantikvaren i Oslo skriver i brev til Statnett datert 11.01.2021 at det er registrert funn av automatisk fredete 

kulturminner i området. Byantikvaren krever på bakgrunn av dette en arkeologisk registrering av 

tiltaksområdet, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven (3)) §9 – 

undersøkelsesplikten, før det gis en endelig uttalelse i saken. 

 Forhold til naturmangfoldloven 

Tiltaket berører ikke verneområder. Naturmiljøbefaring er gjennomført i mai 2022. Naturmangfoldlovens krav 

i §8 (kunnskapsgrunnlag) vurderes dermed å være dekket (4). 

 Forskrift om fremmede organismer 

Ved flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal Elvia i henhold 

til § 24-4 (5) i rimelig utstrekning undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan 

medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å 

forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, 

eller levering til lovlig avfallsanlegg. 

 Tillatelse til adkomst i og langs ledningstraseen 

I planleggingsfasen gir oreigningslovens § 4 (6) rett til adkomst for «Eiger til og rettshavar i slik eigedom som 

er nemd i § 1, lyt tola at det på eigedomen vert gjort mæling, utstikking og andre førehandsundersøkingar til 

bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep». Elvia vil i tråd med loven varsle grunneiere og rettighetshavere før 

slike aktiviteter igangsettes.  

I bygge- og driftsfasen vil enten eksisterende rettigheter, minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse 

eller ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til adkomst til ledningstraséen. Elvia sin søknad om ekspropriasjon og 

forhåndstiltredelse omfatter også rettigheter for nødvendig adkomst og riggplasser i tilfelle minnelige avtaler 

ikke oppnås. 

 Kryssing av ledninger og veier 

Elvia vil overholde kravene til kryssing av eller nærføring med eksisterende veier, ledninger og annet i 

henhold til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (7). Ved kryssing av offentlige veier vil det opprettes dialog 

med rette vegmyndighet. 

 Forurensningsforskriften 

I henhold til forurensningsforskriften skal Elvia vurdere om det er forurenset grunn som blir berørt av inngrep. 

Dette er beskrevet i § 2-4 (8) Krav om undersøkelser. Ved terrenginngrep i forurenset grunn skal det 

utarbeides tiltaksplan i henhold til § 2-6. Elvia er ikke kjent med at omsøkt tiltak kommer i konflikt med 

forurensede masser. 

 Retningslinjer for støy 

Elvia skal vurdere om omkringliggende støyfølsom bebyggelse blir berørt av støy fra drifts- og anleggsfasen. 

Ved overskridelser av grenseverdiene skal det utføres tiltak i henhold til Klima- og miljødepartementets 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442:2021 (9). 
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 Forholdet til markaloven 

Statnett har sendt e-post (04.06.2021) til Klima- og miljødepartementet med spørsmål om hvordan 

markalovens bestemmelser kommer til anvendelse i sak om bygging av ny transformatorstasjon innenfor 

markagrensa. I sitt svar, datert 26.10.2021, skriver Klima- og miljødepartementet at etter deres vurdering 

omfattes konsesjonspliktige energitiltak ikke av markaloven. Tiltakshaver trenger derfor ikke søke om 

tillatelse etter loven. 

Det tas utgangspunkt i at Klima- og miljødepartementet svar også gjelder for 132 kV kabel mellom Liåsen og 

Klemetsrud transformatorstasjoner. 

1.8 Fremdriftsplan 

Behandlende myndighet etter energiloven er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil foreta en 

høring av konsesjonssøknaden og deretter ta stilling til om søknad om konsesjon skal innvilges eller bli 

avslått. NVE kan også avgjøre om det eventuelt skal knyttes vilkår til gjennomføringen av prosjektet.  

Alle berørte parter har anledning til å påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). En 

avgjørelse fra OED er endelig. 

I Tabell 1-1 fremkommer fremdriftsplan for tiltak omtalt i konsesjonssøknaden. 

Tabell 1-1. Hovedtrekkene i fremdriftsplan for tiltaket omtalt i endringssøknaden. 

Aktivitet 2022 2023 2024 2025 2026 

Konsesjonssøknad (Elvia) 

 

                    

Konsesjonsbehandling (NVE) 

 

                    

Detaljering, anskaffelse og forberedelse utbygging 

(Elvia) 

                    

Byggeperiode og idriftsettelse (Elvia) 
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2 Utførte forarbeider 

2.1 Bakgrunn 

I forbindelse med Nettplan Stor-Oslo planlegger Statnett å bygge en ny transformatorstasjon ved Liåsen på 

Klemetsrud. Stasjonen skal inkludere 132 kV nettilknytning som skal eies og driftes av Elvia.  

Statnett og Hafslund Nett (nå Elvia) søkte oktober 2017 om konsesjon for Liåsen transformatorstasjon 

henholdsvis 132 kV nettilknytning til den nye transformatorstasjonen. 

I opprinnelige konsesjonssøknad fra 2017 søkte Statnett om konsesjon for to alternativer (A og B) for 

plassering av ny transformatorstasjon ved Liåsen. Elvia søkte om en ny 132 kV forbindelse (Solbergfoss – 

Abildsø) for nettilknytning til ny stasjon. 

Alternativ A er lokalisert nord på Liåsen og sør for Grønmo gjenbruksstasjon. 

Alternativ B er lokalisert øst for Liåsen ved Grønmoveien. 

2018 ba NVE Statnett og Elvia om å vurdere tilpasninger av alternativ A, herunder endring av 

ledningstraseer og adkomstvei. 

2020 søkte Statnett og Elvia kun om konsesjon for et justert alternativ A. Statnett valgte å trekke alternativ B. 

2020 sendte Elvia en endringssøknad som omfattet forlengelse av luftledning (Solbergfoss-Abildsø) og 

tilsvarende avkortning av kabeltraséen på siste strekning inn mot Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 

Det ble søkt om en løsning der luftledningen avsluttes og fordeles i to dobbeltkurs kabelendemaster. Videre 

føres kabler inn i til transformatorstasjonen. 

Det ble gjennomført høring av endringssøknadene i 2021 og flertallet av høringsuttalelsene var kritisk til 

alternativ A på grunn av konsekvensene det vil ha for friluftslivsinteresser. Oslo kommune fremmet 

innsigelse mot alternativ A i sin uttalelse. 

NVE sendte i desember 2021 et brev der de ber Statnett og Elvia om å vurdere alternativ B på nytt. 

Statnett har vurdert alternativ B på nytt og har i 2022 konkludert med at de opprettholder søknad om 

konsesjon for alternativ A og at de ikke søker om konsesjon for alternativ B. 

Elvia vil i 2022 sende en endringssøknad der det søkes om at ledningen Solbergfoss-Abildsø går som 

luftledning helt frem Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 

 132 kV kabel mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon 

I opprinnelig konsesjonssøknad for 132 kV nettilknytning (Solbergfoss – Abildsø) til Liåsen 

transformatorstasjon av 2017 og endringssøknad av 2020 har Elvia forutsatt at ny 132 kV kabelforbindelse 

fra Klemetsrud til ny Liåsen transformatorstasjon bygges i medhold av den utvidete områdekonsesjonen 

Elvia har i Oslo kommune. Dette innebærer at tiltaket ikke krever egen konsesjonssøknad, men at det skal 

forelegges kommune, statsforvalter, fylkeskommune og berørte grunneiere før anleggsstart. 

I brevet som NVE sendte til Statnett og Elvia i desember 2021 så anbefaler NVE Elvia om å omsøke 

kabelforbindelsen mellom Liåsen og Klemetsrud transformatorstasjon, ettersom kabelforbindelsen kan 

medføre et teknisk inngrep på Liåsen som kan ha betydning for vektingen mellom alternativ A og B. 

Statnett har valgt å søke om konsesjon for Liåsen transformatorstasjon alternativ A. Elvia søker derfor om 

konsesjon for 132 kV kabel fra Klemetsrud til Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 
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2.2 Begrunnelse 

Opprinnelig plan var å bygge et 132 kV kabelanlegg mot Klemetsrud for utveksling mot 50 kV nettet ved 

hjelp av en 170 MVA 132/ 50 kV transformator som flyttes fra Abildsø og som plasseres ved Klemetsrud 

transformatorstasjon.  

Det ble våren 2022 fattet vedtak om finansiering av karbonfangstanlegg (CCS) ved Klemetsrud 

forbrenningsanlegg. Å forsyne det nye karbonfangstanlegget vil kreve et betydelig større energi- og 

effektbehov sammenlignet med dagens anlegg. 

Det nye kabelanlegget, som skal forsyne den nye transformatorstasjonen, som bygges for CCS-anlegget, vil 

av hensyn til redundans kreve to separate kabelkurser. Dette er tenkt kombinert med forsyning mot 50 kV 

nettet. Hver kabelkurs vil ha en overføringsevne på ca. 180 MW ved 132 kV drift. Det nye CCS-anlegget til 

Celsio vil kreve ca. 80 MW ferdig utbygget. 

Ved realisering av CCS-anlegget etableres nok en kabel fra Liåsen, dvs. i tillegg til den som var opprinnelig 

var planlagt bygget mot Klemetsrud. Med dette kan det etableres en redundant 132 kV forsyning til CCS-

anlegget og mot 50 kV-nettet. Konfigurering av sammenkoblingen mellom CCS-anlegget og Klemetsrud vil 

fremgå av konsesjonssøknad for CCS-anlegget. Anleggene vil etter dagens planer bli plassert nær 

hverandre. 

2.3 Forprosjekt 

I 2016 ble det gjennomført et forprosjekt der ulike traséalternativer for 132 kV kabel mellom Liåsen og 

Klemetsrud transformatorstasjon ble beskrevet. Det ble beskrevet to alternative kabeltraseer, én nord for 

Liåsen og én sør for Liåsen (kabeltrasé i Enebakkveien). Alternativet med kabeltrasé i Enebakkveien ble 

forkastet på grunn av mye eksisterende infrastruktur i bakken, noe som ville gjort det fysisk umulig å komme 

fram med alle 4 kabelsettene. 

Parallelt med utarbeidelse av konsesjonssøknaden er det i 2022 utarbeidet en forprosjektrapport (10) der 

kabeltraseer er prosjektert, mulige tekniske løsninger er drøftet og løsninger for å unngå konflikter med 

annen eksisterende infrastruktur er vurdert. 

2.4 Befaringer 

Det er utført en felles befaring for alle involverte fag i mars 2022. På fellesbefaringen ble traséen fra 

forprosjektet i 2016 gått opp, og det ble notert noen viktige funn som har betydning for kabeltraséens 

plassering og tiltakets anleggsgjennomføring. 

• Enkelte fjellblotninger i området mellom E6 og Enebakkveien. 

• Fjell i dagen med stor knaus under eksisterende høyspentmast på sørsiden av Sørliveien. 

• Over Liåsen ble det avdekket svært kupert terreng og observert mye fjell i dagen. 

• Mye skog og knauser på Liåsen sør for Grønmo Gjenbruksstasjon. 

Våren 2022 er det i tillegg gjennomført egne faglige befaringer i området: 

• Ingeniørgeologisk befaring med observasjoner og markeringer av fjell i dagen, samt sprekkmålinger. 

• Befaring for teknisk infrastruktur angående tilstøtende VAV-prosjekt. 

• Befaring for naturmiljø med fokus på viktige naturtyper, rødlistede arter og fremmede arter. 
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3 Beskrivelse av omsøkt løsning 

3.1 Kabelanlegg 

Elvia planlegger kabelanlegg mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon. Det skal klargjøres 

kabelgrøft for fire kabelsett av type 145 kV TSLI(F) 3x1x1600 Al. I første omgang er det bare to av settene 

som skal bygges. 

Kabeltraseens permanente arealbeslag/byggeforbudsbelte vil være 8,2 meter bredt. Der kabelen graves ned 

i veier, løsmasser eller dyrkbar jord vil kabeltraseen være lite synlig i driftsfasen. Det skal være mulig å drive 

alminnelig jordbruk over kablene. 

Der det er berg i dagen må det sprenges/pigges ut en kabelgrøft vil eventuelle skjæringer være synlige. Det 

kan ikke vokse opp skog over kabeltraseen. 

I anleggsfasen må det etableres en anleggsvei parallelt med kabelgrøften. Arealbeslaget vil være et ca. 18-

20 meter bredt belte i anleggsfasen. 

 Kabeltype 

Elvia konsesjonssøker kabelløsning med to uavhengige kabelsett og forberedes for ytterligere to kabelsett.. 

For å oppnå minstekravet til kapasitet søkes det om 145 kV TSLI(F) 3x1x1600 kabler. 

Komponent/egenskap Beskrivelse Kommentar 

Driftsspenning 132 kV  

Kabeltype TSLI(F) 145 kV 3x1x1600 Al 145kV 3x1x1600 er Elvia sin 

standardiserte kabeltype som 

benyttes i Elvia sine 

kabelprosjekter. 

Kabellengde ca. 1100 meter  

Forlegning Grøft 1200 mm lysåpning mellom de to 

ytterste kabelsettene. 2000 mm 

lysåpning mellom de to midterste 

kabelsettene  

Overføringskapasitet 800 A  

Byggeforbudsbelte  Totalt 8,2 meter.  Restriksjonsbelte: 1,5 meter på 

hver side fra ytterste kabel. 

Kommunikasjon mellom 

transformatorstasjonene 

Fiber Jordleder 70 Cu og Fiber-rør 40 

mm integreres i kabelgrøften 
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 Grøfteutforming 

Kablene legges i grøft med mulighet for fire kabelsett. Innbyrdes avstand mellom kablene er 1,2-2,0 meter 

lysåpning. Grøftedybden vil normalt være ca. 1,1 meter og ca. 1,3 meter over dyrket mark, men vil variere ut 

ifra grunnforhold og kryssing av annen infrastruktur. Grøfteutformingen er gitt av beregninger for 

overføringsevne og varmeutveksling mellom kablene. Restriksjonsbeltet for kabelgrøften er 1,5 meter på 

hver side fra ytterste kabel, og det totale restriksjonsbeltet vil være 8,2 meter der grøften er symmetrisk. Det 

må påregnes enkelte avvik der traseen går over kupert terreng. 

 

 

Figur 3-1. Kabelgrøft i løsmasser og/eller berg, se også Vedlegg - Tegning kabeltrasé og grøftesnitt. 

 

E6 og Enebakkveien krysses med to borehull i berg og dels løsmasser. Det vil etableres to parallelle borhull, 

med et kabelsett per borhull. Borhullene legges med tilstrekkelig avstand i vertikal- og horisontalplanet, og 

endelig avstand avgjøres i samråd med valgt entreprenør. 

 

 

Figur 3-2. Figuren viser to kabelsett i borehull ved kryssing under E6 og Enebakkveien, se også Vedlegg - Tegning 
kabeltrasé og grøftesnitt. 
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Traseen etableres som støpt kanal der kabeltraseen går i fyllingen til den nye adkomstveien til Liåsen 

transformatorstasjon. Der traseen splittes legges to kabelsett i støpt kanal i anleggsvei fram til innføring i 

transformatorstasjon. 

 

 

Figur 3-3. Støpt kanal etableres for fire kabelsett etableres i fyllingen til adkomstveien til Liåsen transformatorstasjon. 

Kun to kabelsett trekkes. 

 

Der kabeltraseen krysser bekken mellom Enebakkveien og Sørliveien trekkes kablene i varerør for enkel 

tilgang ved senere etablering av fremtidige kabelanlegg. 

 

 

Figur 3-4. Fire rørpakker for trekking av kabler under bekk. 
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3.2 Kabletrasé Klemetsrud - Liåsen transformatorstasjon alternativ A 

Statnett konsesjonssøker Liåsen transformatorstasjon alternativ A og Elvia søker derfor om konsesjon for 

132 kV kabel mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 

 

Figur 3-5. Figuren viser planlagt 132 kV kabeltrasé mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon alternativ A. 
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Figur 3-6. Planområde og prosjektert kabeltrasé. Utsnitt fra tegning 1000. 

 Klemetsrud og kryssing av E6/Enebakkveien 

132 kV kablene skal knyttes til ny transformatorstasjon på Klemetsrud (se kapittel 1.4.3). På strekningen fra 

Klemetsrud frem til kryssingen av E6 vil kablene gå i kablegrøft i eksisterende vei (se Figur 3-1 og Figur 3-7). 

Kablene krysser E6 og Enebakkveien med to parallelle borehull i berg og løsmasser (se Figur 3-2 og Figur 

3-8). Det etableres riggområder for borerigg med utstyr på eiendommen til Statens vegvesen på vestsiden - 

og øst for Enebakkveien på østsiden. Hele dette området er preget av veier, transformatorstasjon, 

forbrenningsanlegget på Klemetsrud og annen eksisterende infrastruktur. I driftsfasen vil det være få synlige 

spor av kablene på denne strekningen. 



 

132 kV Klemetsrud-Liåsen 

 Søknad om konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
 
  

  |  Side 20 av 62 18-11-2022 

  

Figur 3-7. Ved Klemetsrud legges kablene i vei frem til kryssing av E6. Sett mot sørøst. Rød linje indikerer hvor 
kabeltraseen går. Kabeltraseen vil være bredere enn den røde streken. 

 

Figur 3-8. Kablene krysser E6 og Enebakkveien med borehull i berg og løsmasser. Klemetsrud forbrenningsanlegg til 
venstre i bildet. Sett mot nord.  

E6 
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 Kabeltrasé langs Sørliveien 

Mellom Enebakkveien og Sørliveien krysser kablene en bekk (se Figur 3-4 og Figur 3-9). Kabelen vil trekkes 

i rørpakker som klargjøres med direkteforlegning under bekkebunnen. Det vil forekomme graving ved bekken 

i forbindelse med etablering av rørpakkene. Nord for Sørliveien går kabelen i grøft og til dels over dyrkbar 

jord. Kabeltraseen krysser Sørliveien og fortsetter langs veiens sørside. Det er observert berg i dagen på 

strekningen. En kombinasjon av grøft i løsmasser og berg er å forvente på denne strekningen. Traseen 

krysser Sørliveien og går videre på sørvestsiden av veien. Området er i dag brukt som riggområde for Vann- 

og avløpsetatens nye tunnel. Riggområdet er avviklet når kabeltraseen skal etableres. Tunnelens 

rystelseskrav blir styrende for valg av metode for fremførelse av kabelgrøft på denne strekningen. 

 

Figur 3-9. Kabeltraseen vil krysse en bekk mellom Enebakkveien og Sørliveien.  
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Figur 3-10. Kabeltraseen går parallelt og nord for Sørliveien. Rød linje indikerer hvor kabeltraseen går. På denne 
strekningen vil kabelen i hovedsak graves ned i løsmasser og kombinerte masser. Sett mot øst. 

 Liåsen 

Kabeltraseen viker av fra Sørliveien og dreier mot sør. Liåsen transformatorstasjon alternativ A innebærer at 

kabeltraseen etableres i støpt kanal i fyllingen til den nye adkomstveien (se Figur 3-3). Kabelen går et stykke 

i kabelgrøft. Derfra etableres to parallelle gangbare kulverter, som ligger langs Statnett sin planlagte 

gangbare kulvert. Den gangbare kulverten avsluttes inne i GIS-anlegget. Et alternativ er å splitte traseen slik 

at to kabelsett videreføres i grøft, mens to kabelsett legges i støpt kanal i ny anleggsvei. 
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3.3 Anleggsfase 

På strekningen fra Klemetsrud transformatorstasjon til kryssing av E6 vil kabelen etableres i kabelgrøft i 

eksisterende veier. Det er området til Elvia og en tomt som eies av Statens vegvesen som vil bli berørt. 

Anleggsarbeidet innebærer graving av kabelgrøft og mellomlagring av masser. Anleggsområdet vil gjerdes 

inn. 

E6 og Enebakkveien krysses med to borehull i berg og dels løsmasser. Det etableres riggområder med 

bore/mottaksgrop på eiendommen til Statens vegvesen på vestsiden og øst for Enebakkveien og gang- og 

sykkelveien på østsiden. Boringen under E6 og Enebakkveien er ca. 210 meter lang. Boring kan medføre 

støy, men anleggsområdet ligger tett inntil E6 og området er allerede støyutsatt. Ved boring er det masser 

som må transporteres ut av området. Entreprenør må utarbeide søknad om arbeidsvarsling, der de viser 

risikoreduserende tiltak de skal benytte for å varsle og sikre arbeidsområdet ved veiene. 

Det vil etableres riggplasser ved bore- og mottaksgrop vest og øst for E6 (se Figur 3-11). Øst for E6 er det 

også behov for et areal for klargjøring av PE-rør. Det totale arealbehovet for riggplass er ca. 5000 m2. 

Mellom Enebakkveien og Sørliveien krysser kablene en bekk. I anleggsfasen vil det være graving ved 

bekken. Nord for Sørliveien går kabelen i grøft og til dels over dyrkbar jord. Kabeltraseen krysser Sørliveien 

og fortsetter langs veiens sørside. Det er observert berg i dagen på strekningen. En kombinasjon av grøft i 

løsmasser og berg er å forvente på denne strekningen. Anleggsarbeidet begynner med at det hogges skog 

og buskas i kabeltraseen. Anleggsarbeidet innebær graving av kabelgrøft og sprenging der det er 

nødvendig. Graving på dyrket jord bør, hvis mulig, planlegges utenom vekstsesong. Der kabeltraseen går 

over dyrket mark vil kabelen graves ned slik at den ligger godt under dreneringsrør på jordet. Utgravde 

masser over dyrket mark ivaretas og legges tilbake i samme rekkefølge som de graves opp. 

Der kabeltraseen viker av fra Sørliveien og dreier mot sør vil kabeltraseen etableres i og parallelt med den 

nye adkomstveien til Liåsen transformatorstasjon alternativ A. Etablering av kabelkanel må samordnes med 

arbeidet med å etablere adkomstvei. Det er planlagt å bygge gangbar kulvert på strekningen inn mot Liåsen 

transformatorstasjon. 



 

132 kV Klemetsrud-Liåsen 

 Søknad om konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
 
  

  |  Side 24 av 62 18-11-2022 

 

Figur 3-11. Utsnitt fra tegning viser kabeltrasé (rød linje) og riggområder (blåskraverte områder). 

Kabeltrasé 

 

Liåsen transformatorstasjon 

plassering A 

 

 

Riggområde 

Klemetsrud 

transformatorstasjon 
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4 Vurderte løsninger som ikke konsesjonssøkes 

4.1 Kabletrasé Klemetsrud - Liåsen transformatorstasjon alternativ B 

Statnett har valgt å ikke konsesjonssøke Liåsen transformatorstasjon alternativ B. Elvia har utredet 

kabeltrasé mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon alternativ B. I dette kapittelet gjøres det rede 

for den vurderte løsningen. 

 

Figur 4-1. Figuren viser 132 kV kabeltrasé mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon alternativ B. 

 Klemetsrud – kabeltrasé langs Sørliveien 

For beskrivelse av denne delen av traseen, se kapittel 3.2.1 - 3.2.2. 

 Liåsen 

Liåsen alternativ B innebærer at fra det punkt der traseen viker av fra Sørliveien og dreier mot sør vil 

kabeltraseen følge en sti opp en bratt skråning (se Figur 4-2). Oppe på Liåsen dreier traseen mot øst (se 

Figur 4-2). I anleggsfasen vil kabeltraseens arealbeslag være ca. 18-20 meter bredt. Det permanente 

arealbeslaget vil være et 8,2 meter bredt belte. På Liåsen vokser det skog og det er i hovedsak bart fjell i det 

til dels kuperte terrenget. Etablering av kabeltrasé innebærer sprenging og terrenginngrep for å komme frem 
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til Liåsen alternativ B. Kabeltraseen vil gi et permanent spor etter sprenging og tilrettelegging av kabeltrasé. 

Skogen kan ikke vokse opp i det 8,2 meter brede beltet. 

 

Figur 4-2. Traseen til Liåsen alternativ B innebærer at kabeltraseen følger en eksisterende sti opp en bratt skråning mot 

Liåsen. I driftsfasen vil kabeltraseen være 8,2 meter bred. Rød linje indikerer hvor kabeltraseen går. Sett møt sørøst. 
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Figur 4-3. Kabeltraseen er planlagt utenfor gjerdet til Grønmo gjenbruksstasjon. Rød linje indikerer hvor kabeltraseen 
går. Sett mot øst. 
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Figur 4-4. Trasé på sørsiden av Grønmo. Rød linje indikerer hvor kabeltraseen går. Sett mot øst. 

 

Figur 4-5. Overvannsgrøft. Kabeltraseen skal gå utenfor gjerdet til Grønmo og overvannsgrøften blir ikke berørt. Rød 
linje indikerer hvor kabeltraseen går. Sett mot øst 
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Langs randsonen av gjenbruksstasjonen går en overvannsgrøft med PE-membran som har som formål å 

minimere avrenning fra avfallet som ligger begravd under bakken. Overvannsgrøften skal hindre at 

avrenning fra Liåsen når gjenbruksstasjonen og infiltrerer gjennom bakken. Trasé til stasjonsalternativ B 

kommer i nærheten av grøften sør for Grønmo. Det vil være viktig å opprettholde tilstrekkelige avstander til 

overvannsgrøften slik at funksjonaliteten til grøften ivaretas. Kabelgrøften etableres slik at den ikke berører 

PE-membranen som omtrent går 1 m ut til hver side av senter grøft.  

Traseen følger byggeforbudsbeltet til 420 kV linjen fra det nørdøstlige hjørne på Liåsen retning 

stasjonsplassering B. Kabeltraseen er lokalisert utenfor byggeforbudsbeltet til Statnetts eksisterende 420 kV 

ledning. Byggeforbudsbeltet til 420 kV ledningen er 38 meter (19 m ut fra hver side av senter linje). 

Terrenget er kupert og det er i hovedsak bart berg og stedvis tynt løsmassedekke helt frem til ny stasjon. 

 

Figur 4-6. Trasé ned fra Liåsen mot stasjonsplassering B. Rød linje indikerer hvor kabeltraseen går. Sett mot sørøst. 

Kablene føres inn i stasjonsalternativ B på den østlige siden. Grøften vil ligge i nyetablert grunn med tilkjørte 

masser i forbindelse med etablering av ny stasjon. 

4.2 Boring gjennom Liåsen til stasjonsalternativ B 

Kabelforlegning i borehull gjennom hele Liåsen er vurdert som et alternativ til kabelforlegning i grøft til Liåsen 

transformatorstasjon alternativ B. Styrt boring krever minimum to borehull for leveringssikkerhet. Det er opp 

mot 900 m fra vestsiden av Liåsen til stasjonsalternativ B. 

Det er stor usikkerhet kring gjennomførbarhet og kostnader for boring gjennom Liåsen. Boring er derfor 

vurdert å være en løsning som ikke konsesjonssøkes. 

For Liåsen transformatorstasjon alternativ A er det ikke noen åpenbare fordeler med styrt boring, ettersom 

kabeltraseen i hovedsak er samlokalisert med den nye adkomstveien til stasjonen. Kabeltraseens inngrep i 

Liåsen er dermed begrenset. 
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4.3 Kabeltrasé innenfor arealet til Grønmo transformatorstasjon 

Grønmo var fra 1969-2007 Oslo kommunes hoveddeponi for avfall. I dag er deponiet avsluttet og benyttes til 

gjenbruksstasjon. Det foregår fortsatt nedbrytningsprosesser av avfallet under bakken og det er infrastruktur 

i bakken som tar opp gass (gassledninger fra deponiområdet på Grønmo til energigjenvinningssentralen 

Klemetsrud) og forurenset sigevann (overvannsgrøft med PE membran langs randsonen av 

gjenbruksstasjonen) fra disse nedbrytningsprosessene. 

I deponier må det tas utgangspunkt i at det blir setninger pga. nedbrytningsprosesser nede i deponiet. NGUs 

kartverktøy InSAR (Syntetisk Apertur Radar Interferometri) (11) viser at overflaten på Grønmo er i 

bevegelse. Kabel gjennom Grønmo er ikke en aktuell løsning, ettersom setninger i deponiet kan skade 

kabelen. 

4.4 Kabeltrasé langs Enebakkveien 

Slik det er omtalt i kapittel 2.3 ble det i 2016 utredet mulighet for å legge kabeltrasé fra Liåsen 

transformatorstasjon alternativ B langs Enebakkveien. Alternativet med kabeltrasé i Enebakkveien ble 

forkastet på grunn av mye eksisterende infrastruktur i bakken, noe som ville gjort det fysisk umulig å komme 

fram med alle 4 kabelsettene. 

4.5 Luftledning på deler av strekningen Klemetsrud – Liåsen transformatorstasjon 

Luftledning på strekningen over Liåsen til alternativ B er vurdert, men ikke nærmere utredet, ettersom 

Statnett ikke konsesjonssøker Liåsen transformatorstasjon alternativ B. 

Det er sett på en løsning der det går kabel fra Klemetsrud til to kabelendemaster som etableres ved dagens 

anleggsområde til Vann- og avløpsetaten tunnel, sør for Sørliveien og vest for Liåsen. Ledningen går som 

luftledning parallelt og sør for Statnetts 420 kV ledning på en ca. 730 meter lang strekning. Det etableres to 

kabelendemaster nord for alternativ B og ledningen går som kabel de siste 350 meterne til 

transformatorstasjonen. Det må etableres to kabelendemaster ved siden av hverandre ved overgangen 

mellom kabel og luftledning, da det vil bli veldig utfordrende å terminere fire kurser i én og samme mast. 

 

Figur 4-7. Luftledning over Liåsen. 
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5 Teknisk/økonomisk vurdering 

5.1 Kostnadsoverslag konsesjonssøkt løsning 

Kostnadsoverslag er hentet fra Vedlegg – Teknisk forprosjekt. 

 Kabeltrasé Klemetsrud – Liåsen transformatorstasjon alternativ A 

Kostnadsoverslag for kabel mellom Klemetsrud og Liåsen transformatorstasjon alternativ A er ca. 84 mill. 

NOK (basiskostnad). 

5.2 Estimert kostnad for løsninger som ikke konsesjonssøkes 

Kostnadsoverslag er hentet fra teknisk forprosjekt (10). 

 Kabletrasé Klemetsrud - Liåsen transformatorstasjon alternativ B 

For kabeltrase over Liåsen er prisen beregnet til ca. 136 mill. NOK. 

 Boring gjennom Liåsen til stasjonsalternativ B 

For boring gjennom Liåsen er prisen beregnet til ca. 270 mill. NOK. 

Det er lagt til grunn fire parallelle borehull da dette gir best overføringsevne og driftssikkerhet. 
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6 Sikkerhet og beredskap 

Både feil i overføringssystemet og planlagt vedlikehold kan føre til avbrudd i strømforsyningen når ingen 

annen forsyningsmåte eksisterer. Andre feil forårsakes av mennesker eller av generell materialsvikt. Det vil 

bli lagt vekt på sikker forlegning av kablene, for å redusere sannsynlighet for feil. 

Reparasjonstiden for feil på en kabel vil være mellom noen dager opptil to uker. Av hensyn til beredskap har 

Elvia valgt 145 kV TSLI(F) 1600 mm2 som standardkabel. Dette gir færre reservedeler og standardiserte 

rutiner ved reparasjon. Elvia vil ha det meste av reservemateriellet for kabelanlegg på lager, samt 

beredskapsavtale med elektroentreprenør. 

6.1 Sikkerhet mot flom og skred 

Arealene langs kabeltraseen er ikke omfattet av aktsomhetsområde for jord- og flomskred, steinsprang eller 

snøskred. Kabelen krysser en bekk mellom Sørliveien og Enebakkveien. Det er aktsomhetsområde for flom 

rundt bekken. Det må tas hensyn til risiko for flom ved prosjektering. 
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7 Innvirkning på private interesser 

7.1 Erstatningsprinsipper 

Søknaden vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig høring av NVE. Elvia AS vil dessuten tilskrive alle kjente 

berørte grunneiere. Det er utarbeidet en oversikt over grunneiere og eiendommer som vil bli berørt av 

planlagt tiltak. Opplysningene er hentet fra økonomisk kartverk og eiendomsregisteret. Det tas forbehold om 

feil og mangler i grunneierlisten, og at oversikten over transportveier er foreløpig. Elvia AS ber om at 

eventuelle feil og mangler meldes til prosjektet. Kontaktinformasjon er gitt i forordet. 

Før eller i løpet av anleggsperioden gir Elvia AS tilbud til grunneierne om erstatning for eventuelle tap og 

ulemper som tiltaket innebærer. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatninger utbetales 

umiddelbart. Om man ikke kommer til enighet, går saken til rettslig skjønn. 

Erstatninger vil bli utbetalt som et engangsbeløp, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige økonomiske 

tapet som eiendommer påføres ved utbygging. I traséen beholder grunneier eiendomsretten, men det 

erverves rett til å bygge, drive og oppgradere ledningen. 

7.2 Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand 

Føringsveien for jordkabelen vil være i en ny trase, og berører nye eiendommer. Kabeltraseen berører 

private eiendommer, men deler av traseen er også i offentlig veigrunn (bla. boring under E6). 

På nåværende tidspunkt er ingen minnelige avtaler inngått, men berørte grunneiere vil bli informert om 

tiltaket. Elvia vil forsøke å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere, og det planlegges å ta 

kontakt med berørte grunneiere i november/desember 2022 for befaringer. Dersom det ikke oppnås enighet 

om minnelige avtaler, vil de punktene det tvistes om avgjøres ved et rettslige skjønn. I denne søknad søkes 

det derfor om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter oreigningslova. 

7.3 Tillatelser til adkomst i og langs kabeltraseen 

I planleggingsfasen gir oreigningslovens §4 rett til adkomst for «Eiger til og rettshavar i slik eigedom som er 

nemd i § 1, lytt tola at det på eigedomen vert gjort mæling, utstikking og andre førehandsundersøkingar til 

bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep» (6). Elvia AS vil, i tråd med loven, varsle grunneiere og 

rettighetshavere før slik aktivitet igangsettes. I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til 

forhåndstiltredelse eller ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til ledningstraseen. Der eksisterende 

rettigheter ikke er dekkende, vil tillatelse til bruk av private veier søkes oppnådd gjennom forhandlinger med 

eierne. Elvias søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, dersom 

minnelige avtaler ikke oppnås. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e (12), gir 

Elvia AS tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. Det er derfor 

ikke nødvendig med andre tillatelser til motorferdsel enn grunneiers samtykke. 
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8 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 

8.1 Arealbruk 

Slik det er beskrevet i kapittel 3.1 vil kabeltraseens permanente arealbeslag/byggeforbudsbelte være 8,2 

meter bredt. For kabeltraseen fra Klemetsrud til Liåsen transformatorstasjon utgjør dette et 

arealbeslag/byggeforbudsbelte på ca. 10 dekar. 

I anleggsfasen må det etableres en anleggsvei parallelt med kabelgrøften. Arealbeslaget vil være et ca. 18-

20 meter bredt belte i anleggsfasen, hvilket utgjør et arealbeslag på ca. 20 dekar. 

Det vil etableres riggplasser ved bore- og mottaksgrop vest og øst for E6 (se Figur 3-11). Øst for E6 er det 

også behov for et areal for klargjøring av PE-rør. Det totale arealbehovet for riggplass er ca. 5 dekar. 

 Kommuneplan 

I henhold til Oslo kommunes kommuneplan (13) så berører kabeltraseen arealformål LNF areal (Landbruks-, 

natur- og friluftsområder), fremtidig grønnstruktur og nåværende bebyggelse og anlegg. Kabeltraseen er 

planlagt innenfor markagrensen og aktivitetssone marka (se også kapittel 1.7.9). 

 Reguleringsplaner 

Kabelen berører vann- og avløpsanlegg, reguleringsplan S-4806 (14) og fareområde elektriske anlegg S-

3229 (15), byggeområde for kontor og industri og fareområde (høyspenningsanlegg).S-3293 (16), 

Enebakkveien kollektivfelt S-4512 (17), E6 Klemetsrudkrysset og Enebakkveien S-3956 (18), Europavei S-

2788 (19) og Klemetsrudanlegget S-5078 (20). 

Det er vedtatt ny reguleringsplan for Grønmo S-5125 (21). Kabelen går ved grensen til den nye 

reguleringsplanen og områder med arealformål friområde og øvrige kommunaltekniske anlegg som blir 

berørt av kabeltraseen. 

8.2 Bebyggelse og bomiljø 

 Elektromagnetiske felt 

Rundt alle elektriske anlegg i drift oppstår det lavfrekvente elektromagnetiske felt. Disse inndeles i 

magnetfelt og elektriske felt. Informasjon om elektromagnetiske felt finnes på Direktoratet for strålevern og 

atomssikkerhets hjemmeside (22) og i publikasjonen «Bebyggelse nært høyspenningsanlegg» (23). 

Nærmeste bolig ligger ca. 100 meter fra kabelen og det er vurdert at det ikke er boliger som omfattes av 

magnetfelt over utredningsnivået 0,4 mikrotesla (µT). 

8.3 Infrastruktur 

Det er innhentet opplysninger om annen infrastruktur og det er utarbeidet teknisk forprosjektrapport der 

forhold til annen infrastruktur er omtalt (10). 
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8.4 Friluftsliv og rekreasjon 

 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Kunnskap om friluftsliv er hentet fra Miljødirektoratets naturbase (24), Strava heat map og www.ut.no. 

Verdisetting og vurdering av virkninger er basert på metodikken i Miljødirektoratets veileder for 

konsekvensutredninger, M-1941 (25). 

 Status og verdi 

Det er flere kartlagte friluftsområder i planområdet (Figur 8-1) med ulik brukerfrekvens.  

 

Figur 8-1. Kart over kartlagte friluftsområder i området og kabel- og stasjonsplasseringsalternativ A. 

8.4.2.1 Gang- og sykkelvei langs Gjersrudbekken – Delområde A  

Svært viktig friluftsområde 

Området er i Naturbase beskrevet å ha stor brukerfrekvens og en spesiell funksjon siden det fungerer som 

ferdselsåre. Det er asfaltert gangvei langs Gjersrudbekken med grøntstruktur. I tillegg er det en av få 

tverrforbindelser mellom øst og vest i bydelen. Nordøst for bekken og bilveien er det en skogkledt skråning. 

Skråningen er så bratt at den ikke brukes til turformål, men er en viktig del av opplevelsen når man beveger 

seg på gangveien. Ellers er veien mye brukt til sykling og rulleski, og mange sykler til jobben gjennom 

Liåsen 
transformatorstasjon 
alternativ A 

http://www.ut.no/
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området. Dette er også en viktig forbindelse til marka, særlig for syklister. Varmekjære treslag vokser her. 

Området vurderes samlet sett å ha stor KU-verdi.  

 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                                                        ▲ 

8.4.2.2 Turvei E17 – Delområde B 

Svært viktig friluftsområde 

Grønnkorridor med turvei E17 som i Naturbase er verdsatt til svært viktig friluftslivsområde pga. høy 

brukerfrekvens og funksjon som ferdselsåre. Fra nord er det asfaltert gang- og sykkelvei fra Ljanselva til 

Klemetsrud og Gjerdsrudtjernet i sør. Turveien går langs blandingsskog, forbi småhusbebyggelse og deretter 

langs skog og åpne grøntarealer. Turveien gir forbindelse til Østmarka. Området vurderes samlet sett å ha 

stor KU-verdi.  

 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                                                        ▲ 

8.4.2.3 Li-jordene – Delområde C 

Området er registrert som et friluftsområde i Naturbase, men er oppgitt å ha lav brukerfrekvens. Området 

fremstår ikke som spesielt tilrettelagt. Det er først og fremst opplevelsen av åpent kulturlandskap fra 

forbipasserende på veien eller på stinettet i Liåsen som antas å gi området verdi. Det er dermed de estetiske 

aspektene, og ikke områdets fysiske funksjon som er viktige. Området vurderes samlet sett å ha noe KU-

verdi.  

 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                          ▲ 

 

8.4.2.4 Liåsen – Delområde D 

Svært viktig friluftsområde 

Området er i Naturbase beskrevet som et «nærturområde med utsikt». Området er ett større 

sammenhengende og variert skogområde, men må likevel sies å være isolert fra resten av Østmarka. 

Området ligger i umiddelbar nærhet til mye boligbebyggelse, og har ett godt utviklet stinett. Det finnes flere 

bålplasser, og det bedrives rekreasjonsaktiviteter i området i form av turgåing, løping, orientering m.m. 
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Studier av Strava Heat Map viser at det er mye ferdsel i området, med en overvekt i Liåsens søndre halvdel. 

Området vurderes samlet sett å ha stor KU-verdi.  

 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                                                        ▲ 

 Tiltakets påvirkning 

Tiltaket vil gi størst negativ påvirkning på Delområde D. Liåsen bærer preg av å være mye brukt til 

friluftsformål. 

Kabeltraseen vurderes likevel ikke å endre forutsetningene for friluftslivet i området, ettersom den går i 

fyllingen til den nye adkomstveien til transformatorstasjonen. Det vurderes at kabeltraseen ikke vil gi noen 

større negativ påvirkning på friluftsliv når det samtidig etableres transformatorstasjon og adkomstvei i det 

samme området. 

For de andre delområdene vurderes ikke tiltaket å gi nevneverdig negativ påvirkning i driftsfasen. 

 Anleggsfase 

I anleggsfasen vil anleggsarbeid, sprening og maskiner/tunge kjøretøy medføre støy og forstyrrelser i 

området, noe som i denne perioden vil kunne gjøre området/deler av området mindre attraktivt til 

friluftsformål. 

 Avbøtende tiltak 

Anleggsarbeidene vil foregå i nord og utkanten av delområde D. Anleggsområdet vil gjerdes inn og det vil 

settes opp skilt som henviser til alternative stier for turgåere. 
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8.5 Landskap 

 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Landskapsvurderingen av tiltaket omhandler omgivelsenes visuelle kvaliteter og hvordan disse vil endres 

som følge av bygging av ny transformatorstasjon og kabel. Området er foreløpig ikke befart og vurderingene 

er basert på foto, kart og annen tilgjengelig informasjon om området, f.eks. Nasjonalt referansesystem for 

landskap, miljødirektoratets Naturbase og NiN-landskap.  

 Status og verdi 

Tiltaksområde ligger innenfor to landskapsregioner 02 og 07. Landskapsregion 02, Oslofjorden underregion 

02.3; Indre Oslofjord. Landskapsregion 07, Skogtraktene på Østlandet, underregion 07.12; Østmarka. Disse 

er beskrevet i NIBIOs nasjonale referansesystem for landskap (Puschmann 2005). Beskrivelsene under 

omfatter store områder, men gir et godt innblikk i de områdene tiltaket vil foregå.  

Vestre del av tiltaksområdet ligger i landskapsregion Oslofjorden og her varierer landskapets hovedform. 

Lengst i sør preges regionen av en vid fjordflate omkranset av et rolig, lavt og svakt bølgende kystland. De 

midtre deler av regionen har mer komplekse former hvor åser med moderat relieff hever seg og 

gjennomskjæres av trange fjordarmer. I nord har hovedformen igjen en mer utflytende form, hvor en 

hesteskoformet fjordarm danner det indre fjordbassenget. Herfra utvider fjordlandskapet seg med et lavt, 

halvmåneformet fotland, før det avgrenses av steile åser, særlig i vest. Mot nord gir Nordmarkas åser 

fjernvirkning der kollenes konturer svakt bølger mot horisonten. En kontrast til disse er Kolsås og 

Skaugumåsens brattkanter i vest. I øst avgrenses fjorden av grunnfjellet som her stiger brått opp fra sjøen. 

Som en konveks kile trenger Nesoddtangen seg inn i et fjordland med en godt avrundet hovedform. Hele 

regionen ligger i den nordlige edellauv‐ og barskogssone. Barskog dominerer. 

I Indre Oslofjord, i det lave, skålformede terrenget som omslutter det indre fjordbassenget er det urbane 

preget dominerende. Bebyggelsen har ulik karakter, fra kontor‐ og forretningsbygg i bykjernens kvadraturer, 

til blokkbebyggelse og høyhus i øst og mer villabebyggelse i vest. Boligområdene stikker stedvis som kiler 

inn i skoglandet bakenfor. Omkringliggende åser og grønnstrukturer i boligområdene klarer mange steder å 

dempe bebyggelsens fjernvirkning betydelig. Store trafikkårer lager tydelige linjedrag langs fjorden, og 

utallige veier, baner og gater er vevd inn i by og forsteder. Berggrunnen er mangfoldig, og av internasjonal 

vitenskapelig interesse. Både kalkøyene og lavadekkenes brattkanter danner karakteristiske trekk, samt 

fjordens vannspeil som det mest sentrale element. Østre del av tiltaksområdet ligger i Skogtraktene på 

Østlandet som omfatter store sammenhengende skogsområder fra Finnskogene/Trysil i øst til Telemark i 

vest. Regionen er sterk oppdelt av ulike dal- og lavlandsregioner. Åspreget er typisk, men ulike bergartstyper 

gir hovedformene til dels stor variasjon. Sørøstre regiondele består av lave, avrunda åser med gradvis 

tiltakende høyde mot både vest og nord, hvor terrenget stedvis kan være kupert. 

Underregion Østmarka er en del av det østnorske grunnfjellsområde, og ligger mellom byggesonen langs 

Oslofjorden i vest og innsjøen Øyeren i øst. Landskapet er kupert og preget av langsgående, skogkledte 

åsrygger i nord- sydretning, med bratte sider og trange dalformasjoner. Området er gjennomvevet av 

vassdrag bestående av små innsjøer og tjern, bekker og elver. Skogområder som ligger innenfor Oslofeltet 

er grandominert. Her er blåbærgranskog svært vanlig. Østmarka har et sterkt vern på grunn av sine store 

verdier for friluftslivet. 
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Figur 8-2. Figuren viser delområde 1 og delområde 2. 

Delområde 2 Klemetsrud. 

Klemetsrud er et tettsted som ligger i Søndre Nordstrand bydel sør i Oslo. Her ligger bl.a. Klemetsrud skole, 

Bjørnholt v.g. skole og Klemetsrud energigjenvinningsanlegg. Tettstedet består av boligområder, skoler og 

industrianlegg. E6 er dominerende og går gjennom Klemetsrud på veit ut av Oslo. Området er kupert og har 

noe grønnstruktur som strekker seg gjennom tettstedet. På vestsiden av Liåsen ligger det to gårdsbruk. Her 

ligger Nordli og Sørli gård. Disse er omringet av store åpne jordbruksflater og noe vegetasjon. Landskapet er 

kupert og består av lave åser.  

Delområdet er preget av reduserte visuelle kvaliteter som industrianlegg, kraftledninger og den store 

barrieren E6. Delområdet har også noe landskap og bebyggelse med vanlig gode visuelle kvaliteter som 

gårdsanleggene på vestsiden av Liaåsen. Området vurderes samlet sett å ha noe KU-verdi. 

 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                          ▲ 
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Delområde 1 Grønmo 

Delområdet ligger i et slakt til småkupert ås- og fjellandskap under skoggrensen med noe bebygde områder 

sør-øst i delområdet. Delområdet ligger i randsonen til Østmarka. Liåsen er en markert ås/rygg med bratte 

sider. Hovedformen flater ut på toppen med et småkupert terreng med utsikt sørover. Delområdet dominerer 

barskogen med både gran og furu, men det er også innslag av lauvtrær. Grana står i de mer fuktige 

lavereliggende områdene, mens furu dominerer på de tørrere høydene i terrenget. 

Grønmo har tidligere vært hoveddeponi for avfall i Oslo kommune i perioden 1969-2007. Deponiet er nå 

nedlagt, og dette har åpnet for nye muligheter for Grønmo. Nordlige delen av delområde er det anlagt en 

golfbane for Grønmo Golfklubb, dette er på den eldste delen av søppelfyllingen. I nord er det også en større 

utfartsparkering som brukes som utgangspunkt for turer i Østmarka.  

Landskapet i delområdet er kupert og preget av mindre høydedrag fra tiden som avfallsdeponi. Området har 

vært igjennom en omfattende prosess med å ruste opp område til et grøntområde, og fungerer som en 

markaportal inn til Østmarka. Området er preget av gressletter, uten trær av noen størrelse. Området 

fremstår for det meste grønt og åpent med store åpne flater. Områdets ytterkanter består av skogarealer, 

hvor vegetasjonen er tett.  

Østsiden av Liaåsen er bratt og området er preget av skogsområder og kraftledninger. Her ligger 

rensedammer som tilhører Grønmo og et kunstig bekkeløp som strekker seg nord- sør-retning gjennom 

området. Her finner man også Godheim utfartsparkering. Sør-øst ved Liåsen er det boligområder. 

Delområdet har reduserte visuelle kvaliteter som kraftledninger og store inngrep som deponianlegget på 

Grønmo. Delområdet har også landskap med gode visuelle kvaliteter som Liåsen og det nylig opparbeidede 

grøntområde nord i delområdet. Området vurderes samlet sett å ha middels KU-verdi. 

 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                           ▲                              

 Tiltakets påvirkning 

I delområde 2 vurderes kabeltraseen ha ubetydelig endring av landskapsbildet, ettersom kabelen i hovedsak 

vil graves ned i løsmasser og det vil være få synlige spor av kabeltraseen. 

I delområde 1 vil kabeltrasé etableres i og parallelt den nye adkomstveien fra Sørliveien til 

transformatorstasjon alternativ A. Strekningen fra Sørliveien til alternativ A er ca. 150 meter. Den nye 

adkomstveien og transformatorstasjonen vurderes å dominere landskapsbildet og kabeltraseen som går 

parallelt med adkomstveien vurderes ikke å endre påvirkningen på landskapsbildet i noen særlig grad. 

 Anleggsfase 

Kabeltraseen vil permanent beslaglegge et ca. 8,2 meter bredt belte. I anleggsfasen må det etableres en 

anleggsvei parallelt med kabelgrøften og arealbeslaget i anleggsfasen vil være totalt ca. 18-20 meter bredt. 

Der det er skog vil det ta lang tid før skogen vokser opp over det midlertidige arealbeslaget. 

 Avbøtende tiltak 

Der det vokser skog vil det for landskapsbildet vil det være av betydning å beholde så mye skog som mulig. 
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8.6 Kulturminner og kulturmiljø 

 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Vurderingene knyttet til kulturminner og kulturmiljø omhandler hvordan tiltaket virker inn på allerede kjente 

kulturminner og kulturmiljø. Kunnskapsgrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon, hovedsakelig 

kulturminnedatabasen Askeladden og kommunale kart. Vurderingene baserer seg også på tidligere 

miljøvurderinger utført av Multiconsult i 2017, gamle flyfoto og lokalhistoriske kilder. Miljøvurderingene fra 

2017 inneholdt også vurderinger knyttet til kulturminner og kulturmiljø. Området er ikke befart. 

 Status og verdi 

Delområde 1 – Li 

Gårdsnavnet er gammelnorsk og betyr lien (26). Første gang gården er omtalt er på 1500-tallet, Lille Li er da 

omtalt som en ødegård. I dag er gårdene delt på hver sin side av Sørliveien, Nordli og Lille Nordli i nord 

mens Sørli er på sørsiden. Nordli er vanligvis omtalt som Lille Li. Gården ble solgt av kongen i 1665 og ble i 

en periode på over 100 år solgt en rekke ganger inntil den ble videreført i arv i 1799, familien satt på gården 

til 1859. Gården ble delt i to bruk, et østre og et vestre bruk. Det vestre fikk navnet Nordli. I dag er 

driftsbygningen (id 167193) og våningshuset (id 167193) kommunalt listeført. Våningshuset ble bygget om i 

1960 og i 2016 er det tilkommet en terrasse. Bygningen har ifølge Askeladden en historie tilbake til slutten av 

1700-tallet. Driftsbygningen stammer fra slutten av 1800-tallet. Våningshuset på bruket som er fradelt som 

det østre er bygget første kvartal av 1900-tallet og SEFRAK registrert.  

Sørli eller Store Li var gjennom hele 16- og 1700-tallet eiet av Akers sogneprestembede og var i bruk under 

Ryen prestegård frem til 1854. Grønmo ble skilt ut fra Sørli rundt 1900 og er i dag en gjenvinningsstasjon. 

Tunet og bygningene på gården er kommunalt listeført og har beholdt mer av tunstrukturen enn Nordli. 

Bygningene skriver seg fra 1800-tallets fjerde kvartal (27) (28).  

I dag fremstår Sørli som bruket med de høyeste arkitektoniske kvalitetene og lesbarhet som gårdstun, 

omkranset av marker og jorder. På Nordli er det en gjenkjennelig tunform men det er tilkommet en rekke 

bygninger og brakker som gjør miljøet mindre lesbart. Delområdet vurderes samlet sett til å ha middels 

verdi, ned mot noe KU-verdi. 

 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                 ▲        
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Figur 8-3 Definert delområde for fagtema kulturarv. Delområdet dekker Nordli og Sørli. Kart: Norconsult. 

 Tiltakets påvirkning 

Liåsen transformatorstasjon alternativ A har en plassering sør for Grønmo gjenvinningsstasjon på nordsiden 

av Liåsen. Kabeltraseen er vurdert å ikke påvirke gårdsmiljøene på de ulike Li gårdene da kabel vil bli lagt 

under bakken. Det er ikke kjente kulturminner under bakken som er i konflikt med kabeltrase, Byantikvaren i 

Oslo skal gjennomføre arkeologiske registreringer. Topografi og vegetasjon vil også skjerme begge 

gårdsmiljøene.  

 Anleggsfase 

Dersom det under arbeidet i anleggsperioden fremkommer automatisk fredede kulturminner eller mistanke 

om dette har tiltakshaver meldeplikt i kulturminnelovens § 8.2. Paragrafen sier at dersom arbeidet kan virke 

inn på et automatisk fredet kulturminne som nevnt i kulturminnelovens § 3 første ledd, skal melding sendes 

med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning at det kan berøre kulturminne. Bestemmelsen (§ 8.2) 

gjelder dersom det er satt i gang et lovlig tiltak og arbeid hvor kulturminnemyndighetene har fått uttalt seg. I 

forbindelse med tiltaket skal Byantikvaren i Oslo gjennomføre arkeologiske registreringer, det er særlig på 

jordbruksområder det er middels til høyt potensial for automatisk fredede kulturminner. I det omkringliggende 

området er det påvist jordbruksspor, bosetningsspor og gravminner. 
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 Avbøtende tiltak 

Topografi og vegetasjon gjør at kulturmiljøene på begge Li gårdene som er omfattet av delområde 1 ikke blir 

berørt i anleggsarbeidet. Dersom det viser seg at automatisk fredede kulturminner kommer i konflikt med 

tiltaket kan tiltaket justeres. Viser det seg at det ikke er mulig å justere tiltaket må det søkes dispensasjon 

gjennom kulturminnelovens § 8.1. Blir det påvist automatisk fredede eller andre kulturminner i nærheten av 

planlagt trase bør disse merkes så konflikt i anleggsperioden unngås.  
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8.7 Naturmangfold 

 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Miljødirektoratets naturbase (24), NIBIO Kilden (29) og 

Artsdatabankens artskart (30). Verdisetting og vurdering av virkninger er basert på metodikken i 

Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger, M-1941 (25). Planområdet ble befart av naturforvalter 

Vetle Lindgren den 13. mai 2022. Kartleggingen ble gjennomført med utgangspunkt i registrering av 

fremmede arter etter Fremmedartslista av 2018 (31), rødlistede arter etter Norsk rødliste for arter av 2022 

(32) og naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper etter NiN (33). 

 Status og verdi 

Berggrunnen i området består i hovedsak av granodioritisk gneis i østre del, noe glimmergneis i områdene 

rundt E6 og granittisk gneis vest for denne. Dette er bergarter som gir utslag i en fattig flora av karplanter. 

Liåsen består av blandingsskog med gran og furu samt boreale løvtrær som bjørk, osp, rogn, selje og gråor. 

Det er mange tørre knauser og koller der furu dominerer med arter som røsslyng, tyttebær, lys- og grå 

reinlav og berg i dagen. I forsenkningene er det fuktigere med dominans av gran, boreale løvtrær og blåbær i 

feltsjiktet. Mot Sørliveien i nordvest finnes det noe ask, alm og hassel. Skogen er gjennomgående ung, men 

enkelte eldre furutrær forekommer, i tillegg til små lommer med noe eldre granskog.  

8.7.2.1 Naturtyper 

Feltbefaringen avdekket én naturtype i tiltaksområdet. Dette dreide seg om en gammel granskog med 

stående død ved, som er en naturtype med sentral økosystemfunksjon (Figur 8-4, Figur 8-5). Området 

består av flersjiktet eldre granskog, men med fattig vegetasjon. Det er i tillegg til stående død ved også noe 

liggende død ved. Lokaliteten ble vurdert å ha høy kvalitet, noe som gir stor KU-verdi.   

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                                             ▲ 
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Figur 8-4. Det ble i forbindelse med befaringen 13. mai 2022 utfigurert et område bestående av gammel granskog med 

stående død ved tett på traséen.  

Liåsen 
transformatorstasjon 
alternativ A 
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Figur 8-5. Gammel granskog med stående død ved. 

Det er ingen registrerte naturtyper i tiltaksområdet som berøres direkte av arbeidene. Området er ikke 

kartlagt etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper etter NiN tidligere. I influensområdet 

finnes det lokaliteter kartlagt etter DN-13-metodikken.  

Gjersrudtjern 

Gjersrudtjern ligger sør for tiltaksområdet og er etter DN-13 metodikken kartlagt som en «rik 

kulturlandskapssjø». Bekken som drenerer til Gjersrudtjern i nord berøres av traséen, og inngrep her vil i 

ytterste konsekvens kunne berøre naturtypen. Gjersrudtjern er beskrevet å være omgitt av fuktenger og rik 

strandsumpskog. Dette kan dreie seg om de rødlistede naturtypene rik svartorstrandskog (sårbar – VU) og 

kalkrik fukteng (VU). Gjersrudtjern er vurdert å ha stor KU-verdi.  

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                                                        ▲ 

 



 

132 kV Klemetsrud-Liåsen 

 Søknad om konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
 
  

  |  Side 47 av 62 18-11-2022 

8.7.2.2 Arter og økologiske funksjonsområder 

Det ble under befaringen avgrenset ett økologisk funksjonsområde rett sør for der bekkekryssingen er 

planlagt (Figur 8-6). Kantsonen langs bekken har varierende tilstand og dekningsgrad. Rett sør for 

bekkekryssingen er det imidlertid ett areal med relativt godt utviklet kantvegetasjon, i form av noen større 

gråortrær og noe død ved (Figur 8-7). Det økologiske funksjonsområdet er vurdert å ha noe KU-verdi.  

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                          ▲ 

 

 

Figur 8-6. Økologisk funksjonsområdet rett sør for der jordkabelen krysser bekken.  
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Figur 8-7. Økologisk funksjonsområde nedenfor der kabelen skal krysse bekken. Dette var ett område med mer 
velutviklet kantvegetasjon og død ved. 

8.7.2.3 Karplanter, moser, sopp og lav 

Det er registrert fem arter av rødlistede karplanter i influensområdet (Tabell 2, Figur 8-8). Kjevlestarr (NT) 

forekommer i Gjersrudtjern. De resterende artene er kulturmarksarter som alle ble tatt inn i rødlista i 2021. 

Befaringen avdekket ingen rødlistede arter av karplanter, mose, sopp eller lav som berøres av arbeidene 

utover ask (EN) og alm (EN). Dette var små trær og det vurderes ikke som viktig å ivareta disse av hensyn til 

naturmangfoldet.  

Tabell 2. Liste over rødlistede karplanter som er registrert i influensområdet. 

Art Latinsk navn Antall observasjoner Kategori 

Bakketimian Thymus pulegioides 2 NT 

Enghavre Avenula pratensis 1 NT 

Flekkgrisøre Hypochaeris maculata 1 NT 

Kjevlestarr Carex diandra 1 NT 

Hjorterot Seseli libanotis 1 NT 
 

http://artsdatabanken.no/taxon/144494
http://artsdatabanken.no/taxon/199333
http://artsdatabanken.no/taxon/145567
http://artsdatabanken.no/taxon/131261
http://artsdatabanken.no/taxon/137601
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Figur 8-8. Kartutsnitt av registrerte rødlistede karplanter i tiltaks- og influensområdet. Kilde: Artskart. 

8.7.2.4 Fremmede arter 

Det er registrert 12 forskjellige fremmede arter i tiltaksområdet fra før. 10 av disse har svært høy risiko for 

spredning (SE). Befaringen avdekket i tillegg en del fremmede arter der traséen er planlagt, samt fire arter 

som ikke er registrert i området fra før. Dette dreide seg om kanadagullris (SE), russekål (SE), vinterkarse 

(SE), hagelupin (SE), gravbergknapp (SE), krypfredløs (SE), tysk mure (PH) og galnebær (LO) (Tabell 3).  

Tabell 3. Liste over fremmedarter registrert i tiltaksområdet. Arter med fet skrift ble registrert under befaring 13. mai. 

Art Latinsk navn Antall observasjoner Kategori 

Vinterkarse Barbarea vulgaris - SE – svært høy risiko 

Gravbergknapp Phedimus spurius - SE – svært høy risiko 

Krypfredløs Lysimachia nummularia - SE – svært høy risiko 

Kanadagullris Solidago canadensis 15 SE – svært høy risiko 

Russekål Bunias orientalis 9 SE – svært høy risiko 

Hagepastinakk Pastinaca sativa hortensis 4 SE – svært høy risiko 

Hvitsteinkløver Melilotus albus 3 SE – svært høy risiko 

Hagelupin Lupinus polyphyllus 3 SE – svært høy risiko 

Rødhyll Sambucus racemosa 3 SE – svært høy risiko 

Rynkerose Sambucus racemosa 3 SE – svært høy risiko 

http://artsdatabanken.no/taxon/60776
http://artsdatabanken.no/taxon/61090
http://artsdatabanken.no/taxon/60308
http://artsdatabanken.no/taxon/134430
http://artsdatabanken.no/taxon/61942
http://artsdatabanken.no/taxon/141918
http://artsdatabanken.no/taxon/141918
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Tysk mure Potentilla thuringiaca 2 PH – potensielt høy risiko 

Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum 1 SE – svært høy risiko 

Parkslirekne Reynoutria japonica 1 SE – svært høy risiko 

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera 1 SE – svært høy risiko 

Galnebær Scopolia carniolica - LO – lav risiko 

Praktkongslys Verbascum speciosum 1 LO – lav risiko 
 

Det vil bli nødvendig å iverksette tiltak for å hindre spredning av problematiske fremmede arter som sprer 

seg lett ved massehåndtering. En beskrivelse av nødvendige tiltak og detaljert informasjon om hvor disse 

artene befinner seg, vil bli innarbeidet i MTA-planen.  

8.7.2.5 Fugl og vilt 

Det er registrert en del rødlistet fugl i tiltaks- og influensområdet (Tabell 4, Figur 8-9). Det er ikke kjent at det 

foregår noe nevneverdig fugletrekk gjennom området. Områder med fugletrekk kjennetegnes ofte som 

områder mellom viktige funksjonsområder (eksempelvis våtmark og innsjøer), eller på steder der terrenget 

kanaliserer og konsentrerer trekket (daler, leder langs kysten). Området har ingen slike karakteristikker som 

gjør at det kan forventes å gå noe fugletrekk av spesiell betydning her.  

Området er ikke registrert å ha økologisk funksjon for noen viltarter (24). Området har trolig en funksjon for 

arter som elg, rådyr, hare, små rovpattedyr og diverse fugler. Området har ingen tydelig landskapsøkologisk 

funksjon, men binder til en viss grad sammen enkelte skogområder.  

 

Tabell 4. Rødlistede fuglearter registrert i influensområdet. Kilde: Artskart.  

Art Latinsk navn Antall observasjoner Kategori 

Gulspurv Emberiza citrinella 14 VU 

Grønnfink Chloris chloris 9 VU 

Granmeis Poecile montanus 5 VU 

Tårnseiler Apus apus 4 NT 

Taksvale Delichon urbicum 2 NT 

Hønsehauk Accipiter gentilis 2 VU 

Nattergal Luscinia luscinia 1 NT 

Sanglerke Alauda arvensis 1 NT 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus 1 CR 
 

http://artsdatabanken.no/taxon/135877
http://artsdatabanken.no/taxon/60287
http://artsdatabanken.no/taxon/136760
http://artsdatabanken.no/taxon/133820
http://artsdatabanken.no/taxon/62561
http://artsdatabanken.no/taxon/203768
http://artsdatabanken.no/taxon/203758
http://artsdatabanken.no/taxon/203852
http://artsdatabanken.no/taxon/203499
http://artsdatabanken.no/taxon/203662
http://artsdatabanken.no/taxon/3781
http://artsdatabanken.no/taxon/160527
http://artsdatabanken.no/taxon/203657
http://artsdatabanken.no/taxon/3620
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Figur 8-9. Kartutsnitt som viser rødlistede fuglearter registrert i tiltaks- og influensområdet. Kilde: Artskart. 

 Tiltakets påvirkning 

For jordkabeltrséen kreves det ryddebelte, slik at der det er skog må det hogges og ryddes i ett belte på ca. 

18-20 meter i forbindelse med anleggsarbeidene, og et belte på 8,2 meter må i driftsfasen ryddes jevnlig der 

jordkabelen skal gå. Det vil fortsatt kunne være lavtvoksende vegetasjon i feltsjiktet over jordkabeltraséen.  

Selv om det er registrert rødlistet fugl i tiltaksområdet, dreier dette seg hovedsakelig om vanlig 

forekommende arter tilknyttet det tradisjonelle landbruket og åpne kulturlandskapet som nå opplever 

bestandsnedgang. Fordi ledningen skal legges som jordkabel vil denne ha minimal innvirkning på fugl i 

driftsfasen. For viltet vil ryddebeltet kunne bli ett tilskudd i vinterbeiteressurser med småvokste 

suksesjonstreslag som rogn, osp og selje.  

 Anleggsfase 

Terrenginngrep i forbindelse med etablering av kabelgrøft og anleggsvei, kan medføre skade på vegetasjon.  

 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak for naturmangfold vil være å unngå berøre naturtyper og økologiske funksjonsområder. Det 

anbefales at det ryddes så lite skog som mulig inn mot lokaliteten med gammel granskog (Figur 8-5).  Dette 
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innebærer at man i anleggsfasen må ha klare grenser og de som skal utføre arbeidene må være informert. 

En mer detaljert tilnærming vil bli beskrevet i en MTA-plan for prosjektet.  

Videre anbefales det at rydding av traséen gjøres utenom hekketiden for fugl i april-juni. For resten av 

anleggsperioden sees det ikke nødvendig å anbefale begrensninger i tid. 
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8.8 Vassdrag og vannressursloven 

I henhold til vannressursloven § 11 skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte langs 

vassdrag som har til hensikt å motvirke avrenning og gi levested for planter og dyr. Den økologiske 

funksjonen til kantsonen skal opprettholdes. Det renner en mindre bekk mellom Enebakkveien og Sørliveien, 

rett øst for E6. Dersom det blir aktuelt å rydde kantvegetasjon langs bekken, må Statsforvalteren i Oslo og 

Viken søkes om dispensasjon fra forskriften § 11. Dersom det i tillegg skal graves i vassdraget må 

fylkeskommunen søkes om dispensasjon fra forskrift om fysiske tiltak i vassdrag § 1 a.  

 Tiltakets påvirkning 

Tiltaket innebærer trolig graving i bekken (fysisk inngrep). Dette vil kunne påvirke kantsonen (og dennes 

økologiske funksjon) negativt, og det vil kunne føre til partikkelforurensning i vassdraget.   

 Anleggsfase 

I anleggsfasen vil det for å begrense negativ påvirkning på bekken være viktig å ikke skade kantvegetasjon 

unødig, samt kjøre eller etablere massefyllinger i eller i nærheten av bekken. Dette er særlig viktig da 

utvasking av partikler vil kunne føre til forurensning lenger ned i vassdraget.  

 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være å minimere rydding og inngrep i kantsonen så mye som mulig. Kjøreskader på 

vegetasjon kan reduseres ved bruk av terrengforsterkende tiltak og beltekjøretøy. Det økologiske 

funksjonsområdet rett nedenfor bekkekryssingen bør ivaretas. Etter endt anleggsfase vil det å plante unge 

trær av gråor og selje langs bekken være ett avbøtende tiltak, da kantvegetasjonen mange steder er dårlig 

utviklet. På den måten kan arealbeslaget der kabelen skal ligge kompenseres for.  

  



 

132 kV Klemetsrud-Liåsen 

 Søknad om konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
 
  

  |  Side 54 av 62 18-11-2022 

8.9 Andre naturressurser 

 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Kunnskap om jord- og skogbruk er hentet fra Kilden (NIBIO).  

 Status og verdi 

8.9.2.1 Landbruk 

Det er noe areal med dyrka mark som berøres av tiltaket, på nordsiden av Sørliveien. Dette er en åker med 

høy jordkvalitet og en åker med svært høy jordkvalitet (Figur 8-10). Kabelen graves ned så dypt at den ikke 

skal være til hinder for at det kan drives jodbruk over traséen i driftsfasen.  

 

Figur 8-10. Arealer med fulldyrka jord som berøres av arbeidene begrenser seg til to åkerlapper på nordsiden av 
Sørliveien. 
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8.9.2.2 Skogbruk 

Det er også skog i området, med varierende bonitet. Bonitet er et mål på arealets produktivitet og 

vekstpotensialet for trær. Teiger med produktiv skog som berøres av det permanente ryddebeltet på 8,2 

meter og stasjonstomten er vist i Figur 8-11. Som produktiv skog regnes kun teiger med bonitetsklasse ≥ 12 

(29).  

 

Figur 8-11. Areal med produktiv skog som berøres av tiltaket. 

 Tiltakets påvirkning 

Ett ryddebelte over jordkabelen vil legge beslag på areal der det ellers kunne vært drevet skogsdrift så lenge 

konsesjonen gjelder. Midlertidig bredde på ryddebelte i forbindelse med anleggsfasen er beregnet til ca. 18-

20 meter. Der jordkabelen skal gå blir det et permanent ryddebelte med en bredde på 8,2 meter. En oversikt 

over hvor mye produktiv skog som beslaglegges av de permanente tiltakene kan sees i Tabell 5. I driftsfasen 

vil kabelen ikke være til hinder for berørte landbsruksreal. 

Tabell 5. Oversikt over antall dekar med produktiv skog som beslaglegges av tiltakene.  

Klemetsrud-Liåsen 12 – Lav 

produktivitet 

13 – Middels 

produktivitet 

18 – Høy og særs høy 

produktivitet 

Produktiv skog 

totalt 

Alternativ A ryddegate 0.2 0 2.8 3.0 

 

Liåsen 
transformatorstasjon 
alternativ A 
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Tabell 6. Oversikt over antall dekar med høy og svært høy jordkvalitet som er innenfor det 8,2 meter brede 
byggeforbudsbeltet. 

Klemetsrud-Liåsen Høy jordkvalitet Svært høy jordkvalitet 

Begge alternativ 0.6 0.3 

 

 Anleggsfase 

I anleggsfasen vil det være behov for ett ryddebelte på 18-20 meter. Mye av dette vil kunne vokse opp igjen 

da det permanente ryddebeltet er beregnet til 8,2 meter. 

 Avbøtende tiltak 

Grøftedybden vil være ca. 1,3 meter over dyrket mark for å unngå konflikt med dreneringsrør. Ved graving 

på dyrkbar merk vil jord på ulike dybder lagres separat slik at matjorden legges på toppen ved istandsetting. 

Hvis mulig skal anleggsarbeidet gjennomføres utenom vekstsesongen. 
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8.10 Forurensning, klima og miljømessig sårbarhet 

Risiko for forurensning til vann og grunn knyttet til drift av den omsøkte ledningen vurderes som begrenset. 

Aktivitetene knyttet til drift, tilsyn og vedlikehold, som f.eks. kjøring til traséen og transport av materiell og 

utstyr vil kunne innebære noe risiko for utslipp/lekkasje av olje og drivstoff. Omfanget av slike aktiviteter og 

sannsynlighet for uhell vurderes som såpass begrenset at det ikke vil medføre vesentlig risiko. 

I anleggsfasen vil risikoen for forurensning til grunn og vann være noe større. Typiske potensielle 

forurensningskilder er avrenning fra sprengstoffrester og betongarbeider, avrenning av partikler fra 

gravearbeider, opprusting av veier og terrengtransport og utslipp av olje og drivstoff fra gravemaskiner, 

kraner og kjøretøy.  

De fleste forurensningshendelser kan unngås gjennom god anleggsplanlegging og god miljøoppfølging i 

byggefase. Nærmere vurdering av forurensningsrisiko og behov for tiltak vil være en naturlig del av 

anleggsplanleggingen, og miljø-, transport- og anleggsplanen. 

 Klimagassutslipp 

Bygging og drift av nettoverføringsanlegg fører til direkte og indirekte utslipp av klimagasser fra materialer, 

produkter, anleggsarbeider og transport. Samtidig har nettoverføringsanlegg en sentral rolle i et bærekraftig 

samfunn. Nettoverføringsanlegg legger til rette for overføring av fornybar elektrisitet, elektrifisering av 

samfunnet og erstatning av ikke-fornybare energikilder. 

I byggefasen og driftsfasen vil det komme direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Typiske kilder 

inkluderer: 

- Materialer (råvareuttak, produksjon og transport.) 

- Anleggsarbeid (drivstoff) 

- Arealinngrep (tap av karbonlager) 

Det forventes begrenset med klimagassutslipp i driftsfasen, hovedsakelig er dette knyttet til transport og 

materialer til transport og vedlikehold.  
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Vedlegg – Grunneierliste 

Kabeltrasé til Liåsen transformatorstasjon plassering A 

Oslo kommune 

Gnr Bnr 

250 35 

177 1 

177 13 

171 1 

170 1 

170 4 

171 27 
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Vedlegg – Teknisk forprosjekt 


