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Ny transformatorstasjon på Liåsen
Hovedstrømnettet i Stor-Oslo må 
fornyes
Sentralnettet i Oslo må fornyes for å 
møte morgendagens krav til forsynings-
sikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. 

Sentralnettet driftes av Statnett og er 
“motorveiene” som sørger for at 
strømmen blir transportert mellom ulike 
deler av landet, og fra kraftverk og inn i 
regionen. Regionalnettet og 
distribusjonsnettet, som driftes av 
Hafslund i Oslo, Akershus og Østfold, 
sørger for at strømmen bringes ut til 
hver enkelt kunde. Regionalnettet i 
Oslo vil i løpet av 2017 være 
oppgradert med bedret kapasitet og 
redusert risiko for strømbrudd. 
  
Sentralnettet i Stor-Oslo ble stort sett 
bygd fra 1950 til 1990. Flere av 
anleggene må skiftes ut for å sikre 
trygg strømforsyning til hovedstads-
regionen i fremtiden. Det må skje 
uavhengig av hvor mye strømforbruket 
øker. 

Siden 1990 er det gjort få 
investeringer i sentralnettet i Stor-Oslo. 
Samtidig har strømforbruket økt med 
over 30 prosent. Nå har forbruket økt 
så mye at den ledige kapasiteten i 
strømnettet er i ferd med å bli brukt 
opp. Strømforbruket forventes å vokse 
også i årene som kommer, og dagens 
nett har for lav kapasitet til å tåle 
fremtidens strømforbruk. 

Utreder ny transformatorstasjon
Det har lenge vært planer om en ny 
transformatorstasjon sør i Oslo. 
En ny transformatorstasjon er 

nødvendig for å sikre trygg 
strømforsyning til Oslo sør og deler av 
Follo i fremtiden. En av årsakene til det 
er utbyggingsplanene for Gjersrud-
Stensrud. Jernbaneverket planlegger 
også en ny omformerstasjon som vil 
ha behov for strømleveranse når den 
settes i drift. 

Liåsen transformatorstasjon vil koble 
sammen Statnett sine 420 kV ledninger 
med Hafslund Nett sine ledninger og
kabler. Dette er en effektiv måte å sikre 
strømforsyningen til området. 

Statnett har utredet flere alternative 
plasseringer av den nye stasjonen. 
Hvordan plasseringen vil påvirke 
omgivelsene har vært en viktig del av 
vurderingsgrunnlaget i konsesjons-
søknaden. 

Sammenkobling av Statnett og 
Hafslund Nett
For å kunne transportere strømmen fra 
nye Liåsen transformatorstasjon og ut  
 



til forbrukerne må stasjonen kobles 
sammen med Hafslund Nett sitt strøm-
nett. 

Dette gjøres ved å:
• Bygge 132 kV kraftledning 

fra eksisterende kraftledning             
Solbergfoss-Abildsø og frem til 
nye Liåsen.

• Legge en ny 132 kV kabel mellom 
nye Liåsen og Klemetsrud trans-
formatorstasjon

Statnett og Hafslund Nett vil i løpet av 
2016 søke konsesjon hos NVE for 
gjennomføring av tiltakene. Noe felt-
arbeid og grunnundersøkelser i tra-
seene må påberegnes. 

Nettplan Stor-Oslo
Statnett startet i 2010 arbeidet med 
Nettplan Stor-Oslo for å få etablert en 

overordnet plan for hvordan 
sentralnettet i regionen kan utvikles. 

Nettplan Stor-Oslo har analysert kraft-
behovet i Oslo og Akershus og utredet 
ulike alternativer for hvordan hoved-
stadsregionen kan sikres trygg strøm-
forsyning i årene som kommer. Februar 
2015 lanserte Nettplan Stor-Oslo den 
overordnede planen som består av om 
lag 30 ulike tiltak som skal realiseres 
tidligst 2030. 

Å ruste opp sentralnettet i 
Stor-Oslo vil på sikt kunne gi store 
gevinster som:
• Trygg strømleveranse i fremtiden.
• Legger til rette for miljøvennlige 

løsninger, som elektrifisering av 
transportsektoren.

• Tilrettelegge for en fremtidsrettet 
byutvikling. 

Kartet viser to alternative plasseringer av Liåsen stasjon, planlagt konsesjonssøkt 
kabel og luftledning og alternative kabeltraséer til Klemetsrud.



Mer informasjon om Nettplan Stor-Oslo:
www.statnett.no/storoslo
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