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Endringssøknad for 132 kV nettilknytning Liåsen
transformatorstasjon
Elvia AS viser til konsesjonssøknad av 25.10.2017. Det vises videre til NVE sine krav om
tilleggsopplysninger og vårt felles svar sammen med Statnett oversendt den 29.06.2018.
Det søkes herved på samme grunnlag, om forlengelse av luftledningstrasé etter alternativ 1A for
firekurs 132 kV for nettilknytning til Liåsen transformatorstasjon samt endret løsning for
transformatorcelle i Klemetsrud transformatorstasjon.
Bakgrunn og sammendrag

Statnett skal bygge en ny transformatorstasjon på Liåsen, sør for Grønmo avfallsdeponi i Oslo
kommune. Stasjonen inkluderer 132 kV nettilknytning som skal eies og driftes av Elvia. Stasjonen
inklusive Elvias koblingsanlegg i stasjonen er i sin helhet omsøkt av Statnett.
Innkomne høringsuttalelser for konsesjonssøknadene og NVE sine krav om tilleggsopplysninger
har medført at Statnett og Elvia har gjort nye utredninger. Statnett har vurdert alternativ
stasjonsplassering, traséer for nettilknytning og anleggsveier. Elvia tilpasser sin 132 kV
nettilknytning etter disse endringene.
Elvias konsesjonssøknad om 132 kV nettilknytning omfatter også etablering av linekurs nr. to
mellom Hanåveien og frem til avgreiningspunkt mot Liåsen. Denne løsningen opprettholdes. Det
søkes derfor om følgende endringer:
•

Stasjonsalternativ B trekkes. Det søkes derfor kun om nettilknytning med endring etter
alternativ A.

Forutsetningen for å gjøre endringen mulig er at Statnett flytter en vinkelmast slik NVE ba om i
sine krav om tilleggsopplysninger. Dette gir plass mellom Statnetts ledning og grensen for Grønmo
fyllplass slik at det er mulig å komme helt frem til Liåsen transformatorstasjon med ny 132 kV
luftledning
•

Elvia AS

Det søkes derfor om en justert og forlenget luftledningstrasé for innføring til stasjonen
etter alternativ A. Endringen vil kun gjelde de to til tre siste spennene inn mot stasjonen,
og er et resultat av Statnetts endrede ledningstrasé.
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Beskrivelse av endret tiltak
Det er kun stasjonsalternativ A som omsøkes

I opprinnelig søknad var stasjonsalternativ B Elvias foretrukne alternativ. Grunnen til dette var
kortere strekning for nettilknytning fra 132 kV kraftledning Solbergfoss – Abildsø og lavere
kostnader som følge av behov for å fremføre kabler siste delstrekning inn mot stasjonsalternativ A.
Som følge av at Statnett nå flytter sin vinkelmast, vil Elvia kunne komme frem med 132 kV
luftledning enda nærmere stasjonsalternativ A, og dermed reduseres lengden på kabeltraséen.
Dette gir en kostnadsreduksjon. Dette er vist i tabell 1 i avsnitt om teknisk-økonomisk vurdering.
I løpet av høringsprosessen kom det frem flere negative merknader ved alternativ B enn med
alternativ A. Stasjonsalternativ B vil blant annet berøre markaområdene i større grad. Alternativ A
vil komme nære det lukkede avfallsdeponiet på Grønmo, men dette er løst ved at alternativ A nå
omsøkes flyttet noe lenger sør (se endringssøknad fra Statnett).
Samlet sett vurderes alternativ A som den beste løsningen, og nettilknytning mot alternativ B
trekkes derfor som alternativ.
Endret luftledningstrasé

Som tidligere er 132 kV nettilknytning til Liåsen omsøkt hentet fra 132 kV ledning SolbergfossAbildsø. Det er omsøkt bruk av firekursmaster for å føre Solbergfoss – Abildsø inn til og ut fra
stasjonen på hver sin side av mastestammen. Frem til etablering av kurs nr. to mellom nye Liåsen
og Abildsø finner sted, vil kun tre ledningskurser bli etablert, Solbergfoss - Liåsen 1 & 2 og Liåsen Abildsø 1.
Omsøkt endring av trasé etter alternativ 1A omfatter forlengelse av luftledningen og tilsvarende
avkortning av kabeltraséen på siste strekning inn mot den nye stasjonen. Luftledningen avsluttes
og fordeles i to dobbeltkurs kabelendemaster. Videre føres kabler inn i Liåsen
transformatorstasjon.
Traséen for forlengelsen av luftledningen vil gå parallelt med Statnett sin ledning inn mot Liåsen
transformatorstasjon.
Den nye ledningstraséen er vist i figur 1. Rød linje er Elvias nye ledningstrasé, mens den blå er
Statnetts.
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Figur 1 Rød linje viser ny ledningstrasé parallelt med Statnett sin ledning

Transformatorcelle Klemetsrud

Som tidligere omsøkes ny transformatorcelle på Klemetsrud transformatorstasjon.
Transformatorcellen omsøkes med noen endringer:
•
•
•

Transformatorcelle utvides
Det søkes om et 132 kV bryteranlegg inne i den nye transformatorcella
Skinnegang for transformatortransport

Tomt til ny transformatorcelle
I søknad om anleggskonsesjon, saksnummer 201708202 og i brev om revidert situasjonsplan
datert 08.05.19 var det lagt til grunn at ny transformatorcelle skulle legge beslag på et areal på
215m2. Gjennom reguleringsprosess og vedtak av ny reguleringsplan S-5078 i 2020 er det
omregulert ca. 650 m2 til arealformål energianlegg.
Arealet («Tomten») som er omregulert kommer dels fra Oslo kommunes eiendom gnr. 117/1 (ca.
261 m2) og dels fra Statens vegvesen sin eiendom gnr. 250 bnr. 35. (ca. 389m2) Av
arronderingsmessige hensyn har Oslo kommune satt krav om at Elvia må erverve hele det areal
som er omregulert fra deres eiendom. For å oppnå hensiktsmessige eiendomsforhold må det
samme legges til grunn med hensyn erverv av areal fra Statens vegvesen. Dette innebærer at
arealbehovet er økt fra 215m2 til 650m2.
Elvia har inngått kjøpsavtale med Oslo kommune. Nettselskapet er fortsatt i dialog med Statens
vegvesen om avståelse av areal fra deres eiendom. Basert på at det fortsatt ikke foreligger en
skriftlig avtale med vegvesenet opprettholdes søknaden om rett til ekspropriasjon.
Det forutsettes at Tomten til ny transformatocelle skal fradeles som en egen separat eiendom som
skal eies av Elvia. Den nye tomten fremgår av vedlagte situasjonsplan.
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Teknisk løsning transformatorcelle

Vi har nå tatt med et 132 kV bryterfelt mellom kabelen fra Liåsen og transformatoren. Dette
bryterfeltet er tenkt plassert inne i transformatorcella. Derfor må den nye transformatorcella være
5 meter lenger enn i den opprinnelige konsesjonssøknaden. Det var også tegnet en støttemur
utenfor døra i syd i den opprinnelige løsningen. Denne er nå fjernet fordi det er plass til døren i
akse 1.
Av hensyn til transport av transformatoren må vi også bygge en langsgående skinnegang utenfor
transformatorcella som vist i vedlagte skisser. Skinnegangen kommer helt nede på bakkenivå.
Begrunnelse for tiltaket
Teknisk økonomisk vurdering

Endringene nevnt overfor medfører besparelser mhp kostnader til kabelanlegg. På grunn av lengre
ledningstrase vil kostnader tilknyttet rettighetserverv, skogrydding og etablering av flere
mastepunkter øke kostnadene for luftledningen. To kabelendemaster vil bli benyttet istedenfor en
firekursmast for å forenkle fremtidig drift og vedlikehold.
Teknisk-økonomiske fordeler med den nye løsningen vil være:
• Kabelanlegget tilknyttet luftledningen reduseres sammenlignet med opprinnelig alternativ
• Kabelanlegget mellom Liåsen og Klemetsrud får kortere trasélengde
• Kabelendemastene kan trekkes lenger bort fra Grønmoanlegget
• Kabelanlegget fordeles på to kabelendemaster som gir en mer driftssikker løsning med
tanke på drift og vedlikehold
I Tabell 1 er kostnader for bygging av tidligere omsøkt alternativ 1A sammenlignet med nytt
trasealternativ.
Tiltak/kostnader

Tidligere omsøkt
traséalternativ 1A
(Stasjonsalternativ A)

Nytt traséalternativ
(Stasjonsalternativ A)

Bygging av luftledning
Ombygging kryssing av 420
kV-ledning
Tillegg kabelendemast
Kostnader innstrekkstativ
Tillegg kabelkostnader
Ombygging av eksisterende
132 kV ledning fra Hanåveien
til avgreining mot Liåsen
transformatorstasjon.
Samlet totalkostnad

5,5
2

9,4
2

2

4

16,8 – 20,4
5

5,5 – 7,4
5

31,3 - 34,9

25,9 – 27,8
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Virkninger for omgivelsene
Arealbruk

Elvia vil benytte de samme adkomstveiene som Statnett for tilkomst til egne mastepunkt.
Klausulert rettighetsbelte for luftledning sammenlignet med kabelanlegg vil som omsøkt være 28
og 14 meter.
Naturmangfold

Forlenget luftledningstrasé vil i hovedsak gjenbruke areal som i dag er beslaglagt av Statnetts
ledning. Luftledning sammenlignet med kabeltrase på den samme strekningen vil gi mindre
naturinngrep sett i lys av at man ikke trenger å sprenge opp kabelgrøfter med tilhørende
transportvei. Det vil kun være behov for en enkel adkomstvei for transport til mastepunktene i
anleggsfasen.
Kulturminner

Ingen endring
Forhold til annet lovverk

Ingen endring
Transport, trafikksikkerhet og støy

Luftledning vil sammenlignet med etablering av et kabelanlegg føre til mindre anleggsbelastning i
form av støv og støy. Dette er fordi man slipper sprengning av kabelgrøfter og opparbeiding av
transportvei langs kabeltraseen.
Avrenning og forurensning

Redusert lengde på kabelgrøfter vil redusere fare for avrenning i og langs kabelgrøft. Dette vil
hovedsakelig være en risiko hvis ukontrollert avrenning fra fyllplassen kommer i kabelgrøfta.
Friluftsliv

Luftledning i stedet for kabelanlegg gir mindre terrenginngrep i form av sprengning av kabelgrøfter
og parallell anleggsvei. Etter anleggsfasen vil terrenget i ledningstraseen være tilgjengelig for
alminnelig rekreasjon og friluftsliv.
Miljø-, transport- og anleggsplan

Luftledning i stedet for kabelanlegg gir mindre terrenginngrep i form av lengde på anleggsperiode,
masse- og materialtransport og støy/støv ved sprenging av fjell.
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Vedlegg
1. situasjonskart ledningstrasé
2. Plan og snittegninger av ny transformatorcelle i Klemetsrud

Med vennlig hilsen
Kristine Mamen Antonsen
Prosjektleder
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