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Generelle opplysninger
Presentasjon av tiltakshaver
Hafslund Nett AS (HN) er et datterselskap i Hafslund ASA. Hafslund Nett har anleggskonsesjon for å
bygge og drive regionalnettet i Akershus, Oslo og Østfold fylker, samt omsetningskonsesjon som
netteier. Kraftoverføringen i nettet består av kraft som er produsert i Solbergfoss og i Akershus Krafts
og Hafslund Produksjons kraftstasjoner i Akershus og Østfold, samt kraft tatt ut fra/levert til
sentralnettet i Statnetts innføringsstasjoner i konsesjonsområdet. En mindre del er dessuten levert
fra/til nabo-regionalnett. Nettkunder til Hafslund Netts regionalnett er nettselskap med distribusjonsnett
inkludert Hafslund Nett samt større industribedrifter.
Regionalnettet består av ca.19 649 km linjer/kabler med spenning 132/66/50kV og 169
transformatorstasjoner med transformering til 11, 18 og 22 kV spenningsnivå. Maksimalt forbruk i
regionalnettet for Oslo, Akershus og Østfold vinteren 2015/2016 ble målt til 4932 MW, mens overført
energimengde i regionalnettet til forbruk i 2010 var i underkant av 24 TWh.
Konsesjonssøknaden behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i henhold til
gjeldende lovverk.
Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til:
Funksjon/stilling
Prosjektleder

Navn
Håvard Bårli

Telefon
92 84 11 59

e-post
havard.barli@hafslund.no

Informasjon om prosjektet finnes på Hafslund Netts hjemmesider på
https://hafslundnett.no/oss/utbygging_og_prosjekter/13342
Informasjon om Liåsen transformatorstasjon finnes på Statnetts hjemmesider
http://StorOslo.statnett.no/
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Søknader og formelle forhold
Hafslund Nett søker om å få bygge 132 kV nettilknytning til ny transformatorstasjon på Liåsen, sør for
Grønmo deponi, i Oslo kommune. Nettilknytningen er en forutsetning for at en transformatorstasjon på
Liåsen kan etableres. Hafslund Nett søker om to alternative traséer til de to alternative plasseringene
av Liåsen transformatorstasjon. Statnett søker om å få bygge en ny transformatorstasjon på Liåsen i
egen søknad (1).

Søknad om konsesjon etter energiloven
Hafslund Nett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende
elektriske anlegg:
•

Ny firekurs 132 kV-ledning fra eksisterende 132 kV-ledning Solbergfoss – Abildsø til nye
Liåsen transformatorstasjon.

•

Ombygging av eksisterende 132 kV ledning Solbergfoss - Abildsø ved at sammenkoblede
kurser deles og nytt linesett strekkes fra Hanåveien til avgreningspunkt mot Liåsen.

•

En ny transformatorcelle i Klemetsrud transformatorstasjon, med plass til en transformator
med maksimal ytelse 200 MVA og omsetning 132/47 kV.

Anleggene er nærmere beskrevet i kapittel 3. Hafslund Nett planlegger en ny kabelforbindelse mellom
Liåsen transformatorstasjon og en ny transformator i Klemetsrud transformatorstasjon.
Kabelforbindelsen etableres i medhold av områdekonsesjon og er dermed ikke en del av denne
konsesjonssøknaden. Lokalisering av anleggene er vist på kart i Figur 2-1 og som Vedlegg 1 Oversiktskart.
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OSLO

Figur 2-1 Anleggets planlagte beliggenhet.

Søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse
Hafslund Nett 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 de elektriske anleggene, herunder rettigheter for
all nødvendig ferdsel og transport.
Samtidig søker Hafslund Nett om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, slik at arbeider med
anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt.

Samtidige søknader og relaterte prosjekter
Hafslund Netts søknad om nettilknytning er utløst av at Statnett søker om konsesjon for bygging og
drift av nye Liåsen transformatorstasjon. Konsesjonssøknad fra Hafslund Nett vil derfor sendes
samtidig med at Statnett sender sin konsesjonssøknad. Vi ber om at søknadene sees i sammenheng
og behandles samtidig. Statnett og Hafslund Nett vil samarbeide om informasjon til berørte, samt
samkjøre gjennomføringen av anleggsarbeidet.
Statnetts planlagte tiltak er:
• Et nytt 420 kV gassisolert koblingsanlegg med fire bryterfelt og rom for to framtidige felt
• 2 stk. 420/132 kV 300 MVA transformatorer, med plass for en framtidig transformator
• Plass for framtidig reaktor
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•
•
•
•

Endret ledningstrasé 420 kV Frogner-Follo for permanent innføring til Liåsen stasjon
Separate kontrollanlegg og stasjonsforsyningsanlegg med servicedel for Statnett
Omlegging og forsterkning av veier inn til planlagte Liåsen stasjon
Permanent adkomst til stasjonen

På vegne av Hafslund Nett søker Statnett om følgende anlegg i nye Liåsen transformatorstasjon:
• 132 kV gassisolert koblingsanlegg planlagt for inntil 9 felt og rom for to framtidige felt, vil eies
og drives av Hafslund Nett
• Separate kontrollanlegg og stasjonsforsyningsanlegg med servicedel for
Hafslund Nett

Anleggets beliggenhet
Nye Liåsen transformatorstasjon er planlagt bygd på/ved Liåsen, sør for Grønmo deponi, sørøst i Oslo
kommune. Statnett søker konsesjon for to alternativer. Det ene alternativet, alternativ A, ligger nord på
Liåsen og det andre, alternativ B, ligger rett øst for Liåsen (se Figur 2-2). Det er kun ca. 500 meter i
luftlinje mellom alternativene. For begge stasjonsalternativene søker Statnett om en gassisolert,
komprimert transformatorstasjon fordi det ikke er plass til et konvensjonelt utendørs koblingsanlegg.
Avstanden mellom Hafslund Netts eksisterende 132 kV ledning Solbergsfoss – Abildsø og alternativ A
og B er i luftlinje ca. 1000 meter respektive 500 meter. Det må etableres en ny 132-kV ledning med
inn- og utføring til stasjonen fra eksisterende kraftledning.
Hafslund Nett har planlagt nettilknytning av eksisterende 132 kV-ledning Solbergfoss – Abildsø til
både stasjonsalternativ A og B. De to alternative traseene for slik tilknytning, med firekurs 132 kV
luftledning, grener av fra Solbergfossledningen ved Dølerudveien nær Sand, og følger eksisterende
420 kV-ledning Frogner – Follo mer eller mindre parallelt frem til stasjonsplasseringene. Alternativene
er beskrevet i kapittel 4.1.2.
Det er også planlagt tiltak på eksisterende 132 kV ledning Solbergsfoss – Abildsø fra
kommunegrensen mellom Oslo og Ski til avgreiningspunkt mot Liåsen. Dette er nærmere beskrevet i
kapittel 4.1.4.
Hafslund planlegger å etablere en kabel fra ny Liåsen transformatorstasjon til ny transformator i
Klemetsrud. Kabelforbindelsen bygges i medhold av områdekonsesjon og er dermed ikke en del av
denne konsesjonssøknaden. Det søkes konsesjon for endringer i eksisterende Klemetsrud stasjon,
hvilket beskrives i kapittel 4.1.5. Klemetsrud transformatorstasjon ligger i Klemetsrudveien 1, Oslo (se
Figur 2-2).
132 kV nettilknytning ligger innenfor markagrensen, men i nærhet til allerede eksisterende
infrastruktur. Hafslund Nett vil i samarbeid med Statnett i tillegg til konsesjonssøknaden søke om
tillatelse etter markaloven (se kapittel 2.7.3 for mer informasjon rundt dette). Når anlegget er ferdig
etablert vil det være fri ferdsel for allmennheten under og langs ledningene.
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Figur 2-2. Anleggets planlagte beliggenhet på Liåsen sør for Grønmo deponi i Oslo kommune.

Gjeldende konsesjoner
Eksisterende 132 kV-ledning Solbergfoss – Abildsø og Klemetsrud transformatorstasjon berøres av
omsøkte tiltak. Hafslund Nett har i dag anleggskonsesjon for begge, henholdsvis NVE 200000634-4
pkt. 7 og NVE 2012 06160-49.

Eier- og driftsforhold
Hafslund Nett vil eie og drive regionalnettstilknytningen som omfattes av denne søknaden.
Liåsen transformatorstasjon er planlagt for delt eierskap mellom Statnett og Hafslund Nett. Hafslund
Nett vil eie regionalnettsdelen av Liåsen stasjon og Statnett vil eie det resterende. Statnett søker
konsesjon på vegne av Hafslund Nett for anleggene som Hafslund Nett skal eie inne på Liåsen
stasjonsområde.
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Andre nødvendige tillatelser
Undersøkelser etter lov om kulturminner
Søknader om konsesjon etter energiloven defineres av Riksantikvaren som nye tiltak i
kulturminnelovens forstand og utløser derfor generelt krav om registreringer etter lov om kulturminner
§ 9 (2). Hafslund Nett har tatt kontakt med byantikvaren i Oslo kommune, som har i en e-post presisert
at det er potensial for funn fra eldre steinalder innenfor tiltaksområdet gjør at det påregnes krav om
registreringer (3). Behov for registreringer i traséen vil bli vurdert av byantikvaren, slik at
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 8 og 9 oppfylles før anleggsstart.

Forhold til naturmangfoldloven
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er håndtert i søknaden (4). Det legges frem
kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet som berøres av nettilknytningsalternativene, som grunnlag
for en beslutning. Det er foreslått avbøtende tiltak som skal sørge for at føre-var-prinsippet overholdes
og det er vurdert om tiltaket vil øke den samlede belastningen på økosystemene som blir berørt. Det
omsøkte tiltaket vil ikke berøre områder som er vernet, eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven.

Forholdet til markaloven
Den omsøkte 132 kV ledningen faller inn under "Lov om naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner (markaloven)" (5), da nettilknytning, uavhengig av alternativ, ligger innenfor markagrensen.
Statnett og Hafslund Nett har vært i kontakt med kommunen, Fylkesmannen og NVE for å avklare
søknadsprosess og eventuelle videre utredningsbehov etter markaloven. Hafslund Nett vil i samarbeid
med Statnett søke Oslo kommune om tillatelse til bygging av elektrisk anlegg etter markaloven.
Søknaden sendes parallelt med at konsesjonssøknaden sendes.

Forholdet til vannressursloven
Ingen av de omsøkte eller vurderte tiltakene berører vassdrag vernet gjennom verneplanene for
vassdrag (6).

Forhold til plan- og bygningsloven
Det er ikke krav om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven for anlegget (7).

Forskrift om konsekvensutredning
Etter forskrift om konsekvensutredninger skal alle kraftledninger som er konsesjonspliktige
konsekvensutredes (8). Utredningskravet for 132 kV ledninger som er kortere enn 15 km ivaretas ved
å følge NVEs søknadsveileder (9) og gjennomgå konsesjonsbehandling.

| Side 10 av 47

Konsesjonssøknad | 132 kV nettilknytning Liåsen transformatorstasjon

Tillatelse til adkomst i og langs ledningstraseen
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». Hafslund Nett vil i tråd med loven
varsle grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes. I bygge- og driftsfasen vil enten
minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til
ledningstraseen. Bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige forhandlinger med eier.
Hafslund Netts søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i
tilfelle minnelige avtaler ikke oppnås.
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Forarbeid til søknaden
Planleggingsfasen
Statnett har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for nettilknytning i Stor-Oslo. KVU-en
konkluderte med at det er et behov for å gjennomføre tiltak for å sikre kraftforsyningen til Stor-Oslo i
fremtiden, og det ble lagt frem ulike konsept for å løse dette behovet (10). Det anbefalte konseptet var
å gjennomføre tiltak for på sikt å heve spenningen i transmisjonsnettet fra 300 til 420 kV.
Det er mulig å øke driftsspenningen i Stor-Oslo til 420 kV uten å bygge en ny stasjon på Liåsen, og
Statnett og Hafslund Nett har derfor sammenlignet bygging av en ny stasjon med kostnader og nytte
ved utvidelse av eksisterende regionalnett og transformatorstasjoner. Statnett har valgt å
konsesjonssøke ny Liåsen transformatorstasjon og Hafslund Nett har gjennomført flere møter med
Statnett for å planlegge nettilknytning til ny den nye transformatorstasjonen.

Forhåndsuttalelser
Byantikvaren har gitt en forhåndsuttalelse når det gjelder behovet for undersøkelser etter
Kulturminnelovens § 9. I forhåndsuttalelsen bekrefter de at det ikke er registrert kulturminner innenfor
tiltaksområdet, men at dette hovedsakelig skyldes at det ikke er utført kulturminneregistreringer her.
Området Raudmyr - Elgsrud, som bl. a. omfatter Grønmo/Liåsen, har de siste årene pekt seg ut som
det mest interessante i Oslo kommune når det gjelder funn fra eldre steinalder. På den bakgrunn må
det påregnes krav om registreringer.

Videre saksbehandling og fremdriftsplan
NVE vil sende denne søknaden på offentlig høring. I forbindelse med høringen vil NVE arrangere
informasjonsmøter der Hafslund Nett vil delta. Etter høringsperioden vil NVE vurdere om det er behov
for ytterligere utredninger før det tas beslutning. NVE vil da også vurdere om det skal knyttes vilkår til
konsesjonsvedtaket. Alle berørte parter med klagerett har anledning til å påklage NVEs vedtak til Oljeog energidepartementet (OED). En avgjørelse i OED er endelig og kan ikke påklages.
Anleggsperioden for 132 kV nettilknytning til Liåsen transformatorstasjon er estimert til ca. 9 mnd
(Tabell 3-1).
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Tabell 3-1. Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen for kraftledningen.
Ansvarlig for styring av de ulike deler av prosessen er vist i parentes. 0 referer til året det gis konsesjon av NVE.

Aktivitet

-2

-1

0

1

2

3

Konsesjonssøknad utarbeides
(Hafslund Nett)
Konsesjonsbehandling (NVE)
Konsesjonsvedtak (NVE)



Klagebehandling (OED)
Rettskraftig konsesjon (OED)



Detaljering, anskaffelse og
forberedelse utbygging
(Hafslund Nett)
Anleggsperiode (Hafslund
Nett)
Idriftsettelse (Hafslund Nett)
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Beskrivelse av planlagte tiltak
Beskrivelse av hva som skal bygges
Ny 132 kV ledning
Med utgangspunkt i to alternative plasseringer av Statnetts transformatorstasjon og koblingsanlegg
søker Hafslund Nett om at eksisterende 132 kV-ledning Solbergfoss – Abildsø tilknyttes nye Liåsen
transformatorstasjon. Ledningen føres inn og ut fra stasjonen på samme masterekke, og blir til en
firekursledning på den aktuelle strekningen. Ledningen vil gå tilnærmet parallelt med eksisterende 420
kV-ledning Frogner - Follo.
Mastetypen er firekursmast fagverksmast i stål med vertikaloppheng i tre plan (se Figur 4-1).
Avstanden mellom de to ytterste fasene er åtte meter og byggeforbuds- og ryddebelte vil være ca. 28
meter. De tekniske spesifikasjonene for ledningen er oppgitt i tabellen nedenfor. De alternative
ledningstraséene fremkommer i Figur 4-3 og Figur 4-4. Eksisterende 132 kV ledning krysser under
420 kV ledningen ved Dølerudveien. Her vil eksisterende mast erstattes med en dobbeltkursmast med
vertikaloppheng i plan (se Figur 4-2).
Tabell 4-1. Tekniske spesifikasjoner for planlagt 132 kV ledning.

Komponent

Beskrivelse

Spenningsnivå

132 kV

Overføringskapasitet

Ca.1800 Ampere / 410 MW pr. kurs ved +80°C linetemp. og -20°C
lufttemp.
Kapasitet kabelanlegg (Alt. A): Tilsvarende luftledning ved +5°C
jordtemperatur og +90°C ledertemperatur)

Linetype

Simplex FeAl nr. 405-54/19 Pheasant

Toppline

Legert aluminium

Mastetyper

- Firekursmast i 3-plans vertikaloppheng, fagverksmast i galvanisert stål
- Dobbeltkursmast med vertikaloppheng i plan

Faseavstander

Ca. 1,7 m

Mastehøyder

Firekursmast med vertikaloppheng i tre plan:
Mastehøyde opp til nedre travers: 11-14 m
Mastehøyder opp til toppspir 22-25 m
Dobbeltkursmast med vertikaloppheng i plan:
Normal mastehøyde opp til nedre travers: ca. 9m
Normal mastehøyde opp til toppspir: ca. 14m

Isolatorer/lengde

På grunn av kort faseavstand benyttes støtteisolatorer i loop

Spennlengder

Inntil ca. 170 m

Byggeforbudsbelte/
ryddebelte

Ca. 28 meter, dvs. ca. 10 meter til hver side for ytterste fase.

Trasélengder

Alternativ A: Ca. 850 m luftledning + 450-550 m kabel
Alternativ B: Ca. 600 m luftledning
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Figur 4-1. Firekursmast med vertikaloppheng i tre plan.

Figur 4-2. Dobbeltkursmast med planoppheng.
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Traséalternativer
Det søkes om to ulike traseer for tilknytning til Liåsen transformatorstasjon, som avhenger av hvor
Statnett-stasjonen plasseres (alternativ A eller B).
Traséalternativ 1B fremgår av kart i Figur 4-3. Alternativet grener av fra Solbergfossledningen ved
Dølerudveien nær Sand, og føres mer eller mindre parallelt med 420 kV-ledningen på en 600 m lang
strekning frem til transformatorstasjonen, som i stasjonsalternativ B er plassert rett øst for Liåsen.

Figur 4-3. Traséalternativ 1B frem til Liåsen stasjonsalternativ B.

Stasjonsalternativ A er plassert nord for Liåsen og rett sør for Grønmo deponi. Traséalternativ 1A
framgår av kart i Figur 4-4. Alternativet følger foregående alternativ ca. frem til krysset mellom
Dølerudveien og Grønmoveien, og fortsetter i luftledning (ca. 850 meter) nordover mot Grønmo
deponi. På den siste strekningen frem til transformatorstasjonen vil ledningen legges som jordkabel.
Kabelens lengde vil være ca. 450 til 550 meter avhengig av valg av kabeltrasé.
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Figur 4-4. Traséalternativ 1A frem til stasjonsalternativ A.

Hafslund Nett prioriterer traséalternativ 1B til stasjonsalternativ B, både fordi dette er den minst
kostbare løsningen, og fordi alternativet gir minst negative virkninger for miljøet, men trasé for
nettilknytning er avhengig av plassering for ny Liåsen transformatorstasjon.
Andre traséer enn de to som omsøkes er også vurdert, og disse er nærmere omtalt i kapittel 4.5.
Den nye ledningen vil bli plassert slik at det vil være minimum 20 m mellom ytterfasene på denne og
den parallelle 420 kV-ledningen. Ryddebeltet til dagens 420 kV –ledning er ca. 40 meter, dvs. ca. 10
meter ut fra yterfase. 132 kV ledningen vil ha et ryddebelta på ca. 28 meter. Ved parallelføring vil det
totale ryddebeltet være 70 meter og det vil ikke vokse skog mellom ledningene.

Kabel
Ved bygging av Liåsen transformatorstasjon alternativ A må 132 kV ledningen legges om jordkabel
siste 450 - 550 meter inn mot stasjonen. De etableres tre kurser, hver med to kabelsett forberedt for
ytterligere en kurs. Kabeltraséens bredde vil totalt være ca. 10 meter. Kabeltype vil være TSLF 145 kV
AQ 1600 mm² Milliken

Figur 4-5. Kabelgrøftesnitt med firekurser i parallell.

| Side 17 av 47

Konsesjonssøknad | 132 kV nettilknytning Liåsen transformatorstasjon

På strekningen er terrenget stedvis kupert og det er mye berg i dagen i traséen. Det vil derfor være
nødvendig med sprengning av kabelgrøfter, hvilket gir et stort og irreversibelt terrenginngrep.

Tiltak på 132 kV-ledning Solbergfoss – Abildsø
Eksisterende 132 kV kraftledning Solbergfoss - Abildsø er en dobbeltkurs ledning, men driftes som
enkeltkurs. Fra Hanåveien (rett nord for grensen mellom Ski og Oslo kommune) er kursene koblet
sammen og en ledningskurs er ført videre til Abildsø transformatorstasjon. Traversene for oppheng av
kurs nummer to er demontert.
I forbindelse med etablering av 132 kV nettilknytning til nye Liåsen transformatorstasjon skal de
sammenkoplede kursene ved Hanåveien deles og linesett nummer to strekkes frem til nytt
avgreningspunkt mot Liåsen. For lineopphenget må det etableres nye traverser på de eksisterende
mastene. Alternativt må de eksisterende mastene erstattes med nye master. Dette gjelder fire master
på strekningen fra Hanåveien til avgreining mot Liåsen transformatorstasjon. Strekningen er ca. 1,2
km lang (se Figur 4-6).

Figur 4-6. Strekningen der eksisterende 132 kV Solbergfossledning må bygges om.

Klemetsrud transformatorstasjon
Klemetsrud transformatorstasjon transformerer i dag fra 47 til 11 kV. Hafslund Nett søker om å bygge
en ny transformatorcelle i Klemetsrud med plass til en 200 MVA, 132/47 kV systemtransformator. For
å få plass til den nye transformatorcellen må det erverves tomt fra to naboeiendommer. Totalet skal
det erverves et areal på ca. 215 m2. Hafslund Nett er i dialog med grunneierne, Oslo kommune og
Statens vegvesen.
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I første omgang er det tenkt å flytte en 170 MVA, 132/47 kV transformator fra Abildsø til Klemetsrud.
Ved ny konsesjon vil Klemetsrud transformatorstasjon ha følgende installasjoner:
•

Fem transformatorceller

•

Tre regulertransformatorer, med ytelse 10, 15 og 20 MVA og omsetning 47/11 kV

•

En systemtransformator, med ytelse 170MVA og omsetning 132/47 kV

•

Nødvendig høyspennings apparatanlegg

Vedlegg 3 - Klemetsrud – visualisering ny celle
Vedlegg 6 – Klemetsrud transformatorstasjon - Situasjonsplan transformatorcelle
Vedlegg 7 – Klemetsrud transformatorstasjon - Plan og snitt ny transformatorcelle
Vedlegg 8 - Klemetsrud transformatorstasjon - Enlinjeskjema for 132/47 kV transformator med
tilhørende koblingsanlegg
Riggområdet som trengs for bygging av den nye transformatorcellen finnes på eksisterende eiendom
for Klemetsrud transformatorstasjon. Det vil behov for å ha adkomst til baksiden av den nye cellen
inne på naboeiendommene under bygging av transformatorcellen. Det passerer annen anleggstrafikk
rett bak den nye cellen. Denne anleggstrafikken må flyttes noe sørover mens ny celle bygges.

Anleggsfase
Anleggsarbeidet starter med skogrydding og etterfølges av fundamentering av master. Materiell, utstyr
og betong vil kjøres inn til mastepunktene. Mastene vil bli premontert i seksjoner på riggplass. De nye
mastene vil monteres på fundamentene med kran, der det er mulig å komme frem. Vinsjer og
linetromler vil bli plassert på utvalgte plasser i ledningstraséen. Oppheng av isolatorkjeder og
utkjøringsblokker samt trekking av pilotliner og liner gjøres ved hjelp av vinsj. Mindre materiell og
utstyr vil bli transportert til mastepunktene med ATV. Anleggsperioden vil avsluttes med opprydding og
istandsetting av de berørte områdene.
Hafslund Nett vil ikke anlegge egne riggplasser, men bruke områdene som beskrives i Statnetts
konsesjonssøknad for ny Liåsen transformatorstasjon kapittel 4 (1). Hafslund Nett vil også bruke de
samme veiadkomstene som Statnett beskriver i sin søknad. I tillegg til dette vil Hafslund Nett bruke
det eksisterende veinettet som er vist i Figur 4-7.
I forbindelse med anleggsarbeidet vil det være behov for kortere stopp av trafikken på de eksisterende
veiene i området. Hafslund Nett vil varsle om dette forkant og det vil også settes opp informasjonsskilt
om anleggsarbeidet i området.
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Figur 4-7. Hafslund Nett vil bruke det eksisterende veinettet i forbindelse med anleggsarbeidet.

Systemløsning
Dagens linjetversnitt på 132 kV ledningen mellom Solbergfoss og Abildsø er FeAl nr. 405 Pheasant.
Dette linjetversnittet vil også bli brukt for 132 kV nettilknytningen til ny Liåsen transformatorstasjon.
De omsøkte tiltakene vil ivareta forsyningssikkerheten i Oslo sør og styrke forsyningssituasjonen i
Follo, og vil bidra til å sikre forsyningen i disse områdene i lang tid fremover.

Sikkerhet og beredskap
Tiltaksområdet er kupert og løsmasseavsetningene variere fra bart fjell til tynn hav- og
strandavsetning. NVEs aktsomhetskart viser at det ikke er fare for steinsprang eller snøskred i
området. NVEs aktsomhetskart for flom viser at et mastepunkt per alternativ kan være utsatt for
flomrisiko (11), men risikoen for mastene ved flom er vurdert som liten (Figur 4-8).
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Figur 4-8. Kartet viser de alternative traséene i forhold til aktsomhetsområder for flom (NVE atlas).

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. Hafslund Nett har døgnbemannet driftssentral og vaktordning med montørvakter. Feil på
en luftledning som forårsaker strømbrudd vil normalt kunne repareres i løpet av 12-14 timer.

Teknisk/økonomisk vurdering
Bygging av ny sentralnettstasjon ved Liåsen vil løse behovet for økt forsyningssikkerhet, og med
utgangspunkt i de to stasjonsalternativene (A og B) søker Hafslund Nett om tilknytning av
Solbergfossledningen med 132 kV firekurs luftledning.

Alternativ 132 kV firekurs luftledning
Nettilknytning med 132 kV firekurs ledning er den omsøkte løsningen. Hvis Liåsen
transformatorstasjon alternativ B blir bygget så vil det etableres en ca. 600 meter lang 132 kV firekurs
luftledning fra avgreining fra eksisterende Solbergfossledning. Bygging av Liåsen transformatorstasjon
alternativ A innebærer at det etableres en ca. 850 meter lang 132 kV firekurs luftledning. I tillegg må
de siste ca. 450-550 meterne av ledningen inn mot Liåsen alternativ A kables.
Den samlede investeringskostnaden for tilknytning med firekursledning til Liåsen transformatorstasjon
alternativ B er beregnet til 13 mill. kr. For nettilknytning med firekursledning til Liåsen
transformatorstasjon alternativ A kostnadene beregnet til 31,3 - 34,9 mill. kr. I tabellen nedenfor er
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kostnadene spesifisert. Hafslund Nett prioriterer nettilknytning til Statnetts alternativ B foran alternativ
A, ettersom alternativ B gir en kortere og dermed billigere tilknytning med 132 kV luftledning. Det er
også mulig å knytte ledningen som luftledning til transformatorstasjonen.
Tabell 4-2. Investeringskostnader for tilknytning av Solbergfossledningen med 132kV firekurs. Alle kostnader i
mill. NOK.

Tiltak/kostnader

Traséalternativ 1A
(Stasjonsalternativ A)

Traséalternativ 1B
(Stasjonsalternativ B)

5,5

4

Ombygging kryssing av 420 kVledning

2

2

Tillegg kabelendemast

2

Bygging av luftledning

Kostnader innstrekkstativ
Tillegg kabelkostnader
Ombygging av eksisterende 132
kV ledning fra Hanåveien til
avgreining mot Liåsen
transformatorstasjon.
Samlet totalkostnad

2
16,8 – 20,4
5

5

31,3 - 34,9

13

Tiltak på 132 kV-ledning Solbergfoss – Abildsø
De sammenkoplede kursene på eksisterende 132 kV ledning Solbergfoss – Abildsø skal deles i mast
ved Hanåveien som ligger rett nord for Oslos grense mot Ski kommune. Nytt linesett vil så kobles mot
det ene linesettet fra Solbergfoss og strekkes frem til nytt avgreningspunkt mot Liåsen, en strekning
på ca. 1,2 km. Tiltaket innebærer at det etableres nye traverser på de fire eksisterende mastene
alternativt skiftes disse med nye dobbeltkursmaster. Investeringskostnaden ved utskifting av master er
estimert til 5 mill. kr.

Anlegg i Klemetsrud transformatorstasjon
Den planlagte nye transformatorcellen inkludert endringer i koblingsanlegg og flytting av
transformatoren fra Abildsø er kostnadsberegnet til ca. 14 millioner kroner.

Behov
I 2011 startet Statnett arbeidet med å utvikle et nytt sentralnett i Oslo og Akershus (prosjekt Nettplan
Stor Oslo). Hafslund Nett har deltatt i dette arbeidet. Realisering av ny sentralnettstasjon på Liåsen er
et viktig tiltak i Nettplan Stor Oslo, både for forsyning i Oslo Sør og for gjennomføring av andre tiltak
gjennom å avlaste øvrig nett. Årsaken er at overføringskapasiteten i regionalnettet mot Oslo sør
nærmer seg kapasitetsgrensen, og når dette nettet på sikt oppgraderes til 132 kV, vil behovet for
transformatorkapasitet mot 132 kV øke.
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Det er forventet stør befolkningsvekst sørost i Oslo. Det er flere konkrete planer for boligutvikling og
Bane NOR planlegger en omformerstasjon i området med plassering ved Åsland. Dette vil medføre
behov for økt strømforsyning sørost i Oslo.
Forsyningssikkerheten i Oslo syd og Follo er anstrengt. Regionalnettet er høyt belastet og har lite
ledig kapasitet. I Statnetts Behov og lønnsomhetsanalyse – Oslo Syd og Follo (12) utredes to
alternativ for å løse behovet for økt forsyningssikkerhet.
Alternativ Liåsen innebærer etablering av en ny sentralnettstasjon og utløser mindre investeringer i
regionalnettet fordi en ny stasjon kan plasseres nær dagens regionalnett der hoveddelen av
forbruksveksten forventes komme.
Alternativ Kabler fra Ulven innebærer økning av kapasitet i eksisterende transformatorstasjon.
Alternativet innebærer omfattende investeringer i regionalnettet, for at dette skal ha kapasitet til å
transportere strøm ut til der behovet er.
Slik det er beskrevet i Statnetts konsesjonssøknad for Liåsen kapittel 4.1 (1) er
investeringskostnadene for regionalnett estimert til 95 mill. kroner og kabler fra Ulven er estimert til
430 mill. kroner.
Statnett konkluderer med at alternativ Liåsen er den beste løsningen. Dette er også den beste
løsningen for Hafslund Nett som får betydelig lavere kostander for 132 kV nettilknytning til Liåsen
transformatorstasjon sammenlignet med å etablere kabler fra Ulven.

Alternative løsninger
I dette kapittelet omtales løsninger som Hafslund Nett har valgt å ikke omsøke. Løsningene beskrives
og det begrunnes hvorfor det ikke søkes om konsesjon for å bygge dem.

Løsning med 132 kV dobbeltkurs luftledning
Tilknytning til Liåsen transformatorstasjon med dobbeltkurs vertikalopphengt 132 kV ledning er
vurdert. I denne løsningen vil Solbergfossledningen sløyfes inn mot stasjonsalternativ A og B fra to
ulike punkt langs ledningen. På den ene delstrekningen blir dobbelkursledningen tilnærmet parallelført
med eksisterende 420 kV-ledning, slik som i omsøkte alternativer, mens den andre delstrekningen
følger en ny trasé inn mot transformatorstasjonen. Dobbeltkursledning innebærer sanering av
eksisterende Solbergfossledningen på en ca. 650 meter lang strekning, vist med grønn strek i figurene
nedenfor. Traséene med dobbeltkurs tilknytning til stasjonsalternativ A og B er henholdsvis ca. 1400
og 1350 meter med luftledning. For tilknytning til Liåsen transformatorstasjon alternativ A tilkommer
ca. 450-550 meter kables.
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Figur 4-9. 132 kV dobbeltkurs luftledning til Liåsen transformatorstasjon, alternativ A.

Figur 4-10. 132 kV dobbeltkurs luftledning til Liåsen transformatorstasjon, alternativ B
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Vurdert mastetype er dobbeltkursmast med vertikaloppheng i tre plan (se Figur 4-11). Mastene ville ha
en mastehøyde opptil nedre travers på 10-18 meter og opp til toppspir 20-28 meter.

Figur 4-11. Dobbeltkursmast med vertikaloppheng i tre plan.

Den samlede investeringskostnaden for tilknytning med dobbeltkursledning til Liåsen
transformatorstasjon alternativ B er beregnet til 16 mill. kr. For nettilknytning med dobbeltkursledning
til Liåsen transformatorstasjon alternativ A kostnadene beregnet til 32,8 - 36,4 mill. kr. I tabellen
nedenfor er kostnadene spesifisert.
Tabell 4-3. Investeringskostnader for tilknytning av Solbergfossledningen med 132kV dobbeltkurs. Alle kostnader i
mill. NOK.

Tiltak/kostnader

Trasé til stasjonsalternativ A

Trasé stasjonsalternativ B

Bygging av luftledning

6

6

Ombygging kryssing av 420 kVledning

2

2

Tillegg kabelendemast

2

Kostnader innstrekkstativ
Demontering
Solbergfossledning
Tillegg kabelkostnader
Ombygging av eksisterende 132
kV ledning fra Hanåveien til
avgreining mot Liåsen
transformatorstasjon.
Samlet totalkostnad

2
1

1

16,8 – 20,4
5

5

32,8 - 36,4

16
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Løsning med kabel
I NOU 1995:20 og St.prp. nr. 19 (2000-2001) går det klart frem at jordkabling på de høyeste
spenningsnivåene først og fremst bør vurderes på kortere strekk ved sterke miljøhensyn eller store
estetiske ulemper. Det tilrådes ikke å legge jordkabel ut fra helsehensyn, verken for nye eller
eksisterende ledninger. Dagens kablingspolicy er også blitt utviklet gjennom en rekke enkeltvedtak og
klagebehandling i Olje- og energidepartementet.
Løsninger med kabling av hele traseen fra Solbergfossledningen til Liåsen transformatorstasjon
(alternativ A og B) er vurdert. Kabeltraséene følger i hovedsak konsesjonssøkte og andre vurderte
luftledningstraseer, se figurene nedenfor. Traseene vil være mellom ca. 700 til 2000 meter lange
avhengig av valgt løsning.

Figur 4-12. Alternativ A fire kurser. Innføring med en kabeltrasé med fire kurser til Liåsen transformatorstasjon
alternativ A.
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Figur 4-13. Alternativ A to kurser. Innføring med to separate kabeltraseer som samles og føres som en trasé med
firekurser i parallell siste stykket inn mot Liåsen transformatorstasjon alternativ A.

Figur 4-14. Alternativ B fire kurser. Innføring med en kabeltrasé med fire kurser i parallell til Liåsen
transformatorstasjon alternativ B.
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Figur 4-15. Alternativ B to kurser. Innføring med to separate kabeltraseer med to kurser i hver trasé. Traséene
samles rett øst for transformatorstasjonen og føres inn til Liåsen alternativ B.

Kabelgrøften vil være ca. 4 meter der to kurser går i parallell slik som kursene Solbergfoss – Liåsen i
det øverste grøftesnittet i Figur 4-16. Kursene Liåsen – Abildsø krever også en kabelgrøft på ca. 4
meter. Her skal det avsettes plass for en fremtidig kurs mot Abildsø. Der alle fire kursene er samlet og
går i parallell, Solbergfoss/Abildsø – Liåsen i Figur 4-16, vil kabelgrøften være ca. 10 meter bred.
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Figur 4-16. Kabelgrøftesnitt.

Kilometerkostanden for kabelalternativene er estimert til 13 mill. kr/km for kabeltrasé med en kurs der
det også avsettes plass for en fremtidig kurs, 17 mill. kr/km for kabeltrasé der to kurser føres i parallell
og 40 mill. kr/km for kabeltrasé med fire parallelle kurser. Investeringskostnadene for de forskjellige
kabelalternativene fremkommer i Tabell 4-4.
Tabell 4-4. Investeringskostnader for tilknytning av Solbergfossledningen med kabel. Alle kostnader i mill. NOK

Tiltak/
kostnader

Kabel med fire
parallelle kuser til
stasjonsalternativ
A

Kabelkostnad

54,4-58,0

Kabel med to
Kabel med fire
Kabel med to
parallelle kurser til parallelle kuser til parallelle kurser til
stasjonsalternativ stasjonsalternativ stasjonsalternativ B
A
B
40,2 – 43,8

28,0

22,5

Når det gjelder konsekvenser for miljøet vurderes det å være liten forskjell på omsøkt løsning med
firekursledning og alternativ løsning med dobbeltkursledning. Omsøkt løsningen med firekursledning
vurderes som mer gunstig ettersom den gir færre meter med ny ledning og ryddegate, men løsningen
med dobbelkurs medfører riving av eksisterende Solbergfossledning over en viss strekning, hvilket vil
ha positive virkninger for nærliggende hus/hytter og viltområder. Dobbeltkursløsningen gir uansett
større investeringskostnader og omsøkes derfor ikke.
Høyere investeringskostnader gjør at en løsning med kabel ikke vurderes som samfunnsøkonomisk
rasjonell. En annen ulempe er at reparasjonstiden er lenger enn for luftledninger ved feil, og en
forsøker derfor å unngå kabel i regionalnettet, som er en kritisk infrastruktur. De miljømessige
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gevinstene vurderes ikke som store nok til å veie opp for ulempene, og Hafslund Nett har derfor
besluttet ikke å konsesjonssøke løsninger med kabel.
Omsøkte alternativer er bedre både teknisk og økonomisk, og dette er hovedårsaken til at løsning
med dobbeltkurs og jordkabel er forkastet.
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Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn
Arealbruk
Området som berøres av 132 kV nettilknytning er regulert til LNF-område ( (13) og ligger i sin helhet
innenfor markagrensen. Øst for Liåsen krysser ledningen en aktivitetssone, dvs. områder innenfor
markagrensen der det skal legges til rette for et aktivt friluftsliv, idrett og gode naturopplevelser.
Hafslund Nett vil i samarbeid med Statnett søke Oslo kommune om tillatelse til bygging av elektrisk
anlegg etter markaloven. Klemetsrud transformatorstasjon er lokalisert til et område med formål
eksisterende bebyggelse og anlegg.
Klauseringsbeltet til 132 kV luftledningen 28 meter og innenfor dette beltet må skogen hogges og det
er ikke lov å oppføre bygninger. En eventuell kabelgrøft vil være ca. 10 meter bred og ha et
klauseringsbelte på 14 meter. Skogen vil hogges i kabeltraséen for å unngå at røtter vokser inn i
kabelanlegget.

Nærføring og elektromagnetiske felt
Det er beregnet magnetfelt fra 420 kV luftlinje Frogner-Follo ved strømbelastning for i dag og frem mot
år 2030. Det er også beregnet magnetfelt på delstrekning der det planlegges parallelføring av
Statnetts luftlinje og Hafslund Netts 132 kV luftlinje. Avstand fra luftlinjer som gir magnetfelt høyere
enn utredningsgrensen 0,40 μT er deretter sammenlignet med avstand til nærliggende bebyggelse. Av
bebyggelse for permanent opphold er det kun eiendommen med adresse Dølerudveien 4, som ifølge
beregninger vil utsettes for magnetfelt høyere enn utredningsgrensen 0,40 μT. Boligen ligger omtrent
60 meter fra sentrum av eksisterende trasé for 420 kV linje Frogner-Follo, oppe på kollen nordøst for
krysset mellom Dølerudveien og Grønmoveien. På denne strekningen er det planlagt parallelføring av
420 kV og 132 kV linje.
Beregningen viser at boligen i dag ikke omfattes av magnetfelt over 0,4 μT. I forbindelse med den
forventede økningen av strømbelastning på 420 kV ledningen vil boligen etterhvert være utsatt for et
magnetfelt over 0,4 μT. Beregningene viser at magnetfeltet domineres av 420 kV ledningen og at
parallelføring av firekurs 132 kV ledningen har liten innvirkning på magnetfeltets utbredelse.
Magnetfeltet på nordsiden av den nye 132 kV ledningen vil være avhengig av faserekkefølgen på
ledningene i firekursmasten og det forutsettes at faserekkefølgen på 132 kV linjen velges slik at
magnetfeltet reduseres så mye som mulig.

Landskap
Områdebeskrivelse
Landskapet i området er preget av småkoller og barskog med spredt bebyggelse av hus og hytter. På
grunn av mye høy og tett skog fremstår området som lukket, med lite innsyn. Eksisterende 420 kVledning Frogner - Follo med tilhørende ryddegate utgjør et markant landskapselement i området i dag,
der den går langs Dølerudveien mot Grønmo. Både ryddegata og veien utgjør åpne korridorer i det
ellers lukkede skoglandskapet. Området innenfor Grønmos grenser er mer åpent med lav vegetasjon.
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Langs omsøkte traseer for 132 kV firekursledning til Liåsen transformatorstasjon er det noe spredt
bebyggelse, bestående av både hytter og hus. Et hus øst for Grønmoveien ligger ca. 60 meter unna
eksisterende 420 kV-ledning, men er plassert en del høyere i terrenget, slik at synligheten fra boligen
er begrenset. Vest for Fugleleiken går eksisterende 132 kV-ledning Solbergfoss – Abildsø mellom ca.
25 til 40 meter fra to boliger og tre hytter. To hytter henholdsvis nord og sør for Dølerudveien ligger
også i kort avstand fra 420 kV-ledningen og Solbergfossledningen.

Figur 5-1. Hus og hytter nær eksisterende kraftledning.

Vurdering
Solbergfossledningen skal knyttes til Statnetts nye transformatorstasjon ved Liåsen (alternativ A eller
B). I de omsøkte alternativene vil 132 kV firekursledningen føres parallelt med, og langs nordsiden av
eksisterende 420 kV-ledning.
Ny firekurs 132 kV-ledning planlegges på nordsiden av og nært ved bolighuset som ligger oppe på
kollen ved krysset mellom Dølerudveien og Grønmoveien. Ledningen vil komme mellom bolighuset og
eksisterende 420 kV-ledning. Huset ligger en del høyere enn 420 kV-ledningen, og som følge av
terrengformene og høy vegetasjon på tomten er synligheten noe redusert. Den nye firekursledningen
vil komme nærmere boligen og høyere i terrenget. Plasseringen medfører at mer av skogen som i dag
fungerer som vegetasjonsskjerm må hugges, hvilket innebærer at eksisterende ledning også vil bli
betydelig mer synlig fra boligen.
Fra hytta på sørsiden av Dølerudveien kan eksisterende 420 kV-ledning skimtes fra tomta, men de
visuelle virkningene av den nye ledningen vurderes som svært begrenset på grunn av en del høy

| Side 32 av 47

Konsesjonssøknad | 132 kV nettilknytning Liåsen transformatorstasjon

vegetasjon mellom ledningen og hytta. Forutsatt at ryddebeltet ikke utvides på sørsiden vil de visuelle
effektene av ny ledning fra denne hytta være ubetydelige.
Fra Dølerudveien og mindre veier tilknyttet denne vil virkningen av bredere ryddegate bli merkbar,
men med tanke på at det finnes en bred ryddegate i området fra før, vil det være selve ledningen med
de nye mastene som utgjør den største visuelle endringen i området. At ledningen legges langs
eksisterende kraftledning og Dølerudveien er positivt med tanke på å samle tekniske inngrep i størst
mulig grad.
Når det gjelder tilknytning til stasjonsalternativ A må den siste strekningen inn mot stasjonen kables.
Det vil måtte gjøres inngrep i kupert skoglandskap på denne strekningen, men inngrepet vil ikke være
synlig fra bebyggelse. Som følge av at nettilknytning til stasjonsalternativ A er lengst og dermed
innebærer størst inngrep i landskapet, foretrekkes alternativet med tilknytning til stasjonsalternativ B.
I områder hvor jordkabler kan etableres i løsmasser vil dette normalt gjøre mindre inngrep i landskapet
enn luftledninger. På grunn av det kuperte landskapet i tiltaksområdet fremstår imidlertid
kablingsalternativene som utfordrende, og deler av de aktuelle traséene har mye berg i dagen. Det vil
stedvis være nødvendig med sprengning av kabelgrøfter, hvilket gir et stort og irreversibelt
terrenginngrep. Vurderingene av konsekvenser for landskap konkluderer med at løsningene med
kabel ikke er å anbefale der traséen går gjennom kupert skoglandskap. Kabel på strekning langs
Dølerudveien vurderes som et godt alternativ, da det skåner eksisterende bebyggelse langs
Dølerudveien.

Friluftsliv og rekreasjon
De omsøkte alternativene ligger innenfor markagrensen, og fra bussholdeplassen på Godheim går det
en innfartsrute til marka, avmerket i kartinnsynet til nettsiden ut.no. Ruta følger Dølerudveien opp til
Godlia. Over Liåsen går det et nettverk av stier som er brukt av lokale turgåere.
Begge alternativene for tilknytning til Liåsen transformatorstasjon innebærer etablering av en 132 kV
firekursledning langs denne ruta. På den aktuelle strekningen går det imidlertid en 420 kV-ledning fra
før, og endringene i forhold til dagens situasjon vurderes derfor som moderate.
Vurdering
Både alternativ A og alternativ B for plassering av transformatorstasjonen innebærer at 132 kVledningen må strekkes gjennom et område som er mye brukt av lokale turgåere. Tilknytning til
stasjonsalternativ A innebærer at det bygges ledning og jordkabel på nordsiden av Liåsen, som også
har verdi for lokalt friluftsliv, og inngrepene medfører en forringelse av turkvalitetene. Alternativet med
tilknytning til stasjonsalternativ B foretrekkes derfor.

Naturmangfold
Generelt sett er området preget av tørr furuskog på koller og høydedrag i veksling med fuktigere
granskog i daler og ganger. Berggrunnen består stort sett av næringsfattig granodiorittisk gneis, noe
som gir dårlige vekstvilkår. Vegetasjon domineres derfor av vanlig forekommende arter som blåbær,
tyttebær, røsslyng, smyle, stormarimjelle, hårfrytle, maiblom, gjøksyre og hvitveis. Langs bekken nord
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for Lysopp og i den nord-sørgående sprekkedalen nord for Dølerudveien forekommer imidlertid rikere
sumpskog. Skogen i området brytes ellers opp i enkelte partier med gammel kulturmark.
Det er registrert fire naturtypelokaliteter i området som ligger inne i Naturbase: En gammel barskog av
verdi C (Sand NV, BN00064525), en rik sumpskog av verdi B (Lysopp N, BN00064519), en gammel
lauvskog av verdi C (Lysopp V, BN00064520) og en slåttemark av verdi C (Lysopp, BN00064521).
Lysopp N er direkte berørt av kraftledninstraséen. Av rødlistet vegetasjon er det en registrering av
hvithodenål (NT) fra 2005 innenfor lokaliteten Lysopp N. Det er ikke registrert MIS-figurer i området.
Det er gjennomført to befaringer i vekstsesongen (15.5.2015 og 19.5.2016) for å bekrefte statusen til
allerede registrerte naturtyper og eventuelt kartlegge nye lokaliteter i influensområdet.
Under befaringen den 19.5.2016 ble det registrert en ny naturtypelokalitet i dalgangen som strekker
seg sørover fra lokaliteten Sand NV. Det dreier seg om en rik sump- og kildeskog med innslag av rik
edellauvskog. Store deler av lokaliteten er forsumpet, men enkelte partier med grov blokkmark
forekommer også. Det er en god del død ved på lokaliteten. Tresjiktet domineres av gråor og gran,
med innslag av bjørk, alm og hegg. Det ble funnet et individ av barlind, som er rødlistet som sårbar
(VU). Det dreier seg imidlertid om et ungt individ som trolig er spredd fra en nærliggende hage. I
feltsjiktet forekommer blant annet strutseving, mjødurt, bekkeblom, sumphaukeskjegg, vendelrot og
gulldusk i de våte partiene, mens næringskrevende arter som trollbær, kranskonvall, fingerstarr,
firblad, krattfiol og trollurt vokser i områdene med blokkmark. I bunnsjiktet ble det blant annet funnet
bekkerundmose, lundveikmose, krattfagermose, fjærkransmose, skyggehusmose og stortujamose.
Langs dalsidene forekommer det bratte bergvegger med ganske stort innslag av basekrevende
moser, deriblant krusfellmose, flatfellmose, putevrimose, bergpolstermose, krokodillemose,
krypsilkemose og stivlommemose. Dette er et uvanlig element på grunnfjellsområdene i Østmarka. Av
lav ble det funnet åregrønnever og brun korallav på steinblokker. På bakgrunn av artene som ble
funnet og lokalitetens generelle, nokså urørte tilstand har vi gitt den viktig verdi (B).

Figur 5-2. Rik sumpskog med gråor og gran som dominerende treslag i dalgangen sør for naturtypelokaliteten
Sand NV.
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Når det gjelder viltlokaliteter er det angitt en orreleik av lokalt viktig verdi (C) på Gjersrudleiken, øst for
eksisterende 132 kV-ledning. Ellers gir sumpskoger gode levekår for insekter, noe som igjen vil si at
de utgjør bra habitater å søke næring i for insektspisende fugler. Under befaringen den 19.5.2016 ble
det blant annet registrert stjertmeis, svarthvit fluesnapper, grønnspett, munk og trekryper i området.
Skogsfuglkyllinger søker også gjerne til insektrike habitater. Det kan også nevnes at det ble funnet
rester av et spurvehaukribb under befaringen.

Figur 5-3. Temakart som viser registrerte naturtypelokaliteter innenfor planområdet. Mørkere grønn farge angir
områder med B-verdi, lysere grønn områder med C-verdi.

Vurdering
Felles strekning for de to løsningene for tilknytning til Liåsen skjærer gjennom den sørligste delen av
den nylig kartlagte sumpskogslokaliteten, og vil gjøre inngrep i den rike vegetasjonen her. Ut over
dette anslås det at virkningene på flora og naturtyper er svært begrensede, men da alternativet med
tilknytning til stasjonsalternativ B berører vegetasjon i minst grad, foretrekkes dette.
Når det gjelder virkninger for naturmangfoldet gjør jordkabler generelt sett større inngrep i
vegetasjonen enn luftledninger, og dette vil også være tilfellet her. Kabel er derfor ikke et foretrukket
alternativ.
Forholdet til naturmangfoldloven §§ 8-12
I følge naturmangfoldloven § 8 skal det ligge til grunn et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag når offentlige
myndigheter tar beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det er gjennomført to befaringer i
området, noe som vil si at det er godt kartlagt. Denne saken belyser for øvrig at befaring er viktig også
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i områder som tilsynelatende er kartlagt fra før, i og med at det ble oppdaget en ny naturtypelokalitet i
planområdet.
Siden området er godt kartlagt, slår paragraf 9 om føre var-hensyn i liten grad inn. Den samlede
belastning på det lokale økosystemet, jfr. § 10, vurderes ikke å øke nevneverdig som følge av tiltaket,
men områder med rik sumpskog utgjør en nokså sjelden naturtype. Man bør så langt det er mulig
forsøke å unngå negativ påvirkning på denne naturtypen, ved f. eks. å unngå å plassere
mastefundamenter innenfor lokaliteten.
Det tas utgangspunkt i at tiltakshaver forholder seg til §§ 11 og 12 om miljøforsvarlige driftsmetoder og
at kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver.

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner i området som blir berørt av de to alternativene for tilknytning til
Liåsen transformatorstasjon. Nærmeste registrerte kulturminne ligger sør for aktuelle traseer, på
plassen Lysopp.
Oslo byantikvar er kontaktet (3) og har gitt en forhåndsuttalelse om kulturminner der de bekrefter at
det ikke er registrert kulturminner innenfor området, men at dette hovedsakelig kommer av at det ikke
er utført kulturminneregistreringer her. Området Raudmyr - Elgsrud, som bl. a. omfatter
Grønmo/Liåsen, har de siste årene pekt seg ut som det mest interessante området i Oslo kommune
når det gjelder funn fra eldre steinalder. De få funnene fra dette området har allerede ført til en endring
av forståelsen av hvordan hele den sørøstlige delen av Norge ble befolket etter siste istid. I tillegg er
det gjort et funn av en yngre steinalderøks rett utenfor tiltaksområdet, på husmannsplassen Lysopp,
som kan ha sammenheng med rydding av området for jordbruksdrift. Området ligger også tett inntil
den gamle gården Li, som allerede i middelalderen var delt i tre mindre gårder. Tidsdybden til denne
gården antas å være stor. Det må påregnes krav om arkeologisk registrering i omsøkte traséer.

Utslipp og forurensning
Tiltaket omfatter støping av betongfundamenter, oppsetting av master i stål og linestrekk mellom
mastene. Dette innebærer at risikoen for utslipp av forurensende stoffer til grunn, vann og vassdrag er
ubetydelig.
Forurensningsforskriften § 2-4 lyder som følger:
«Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt
gjennomført. Dersom undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, jf. § 2-3 bokstav a, kreves det
ytterligere undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og
brukerinteresser og behov for tiltak.»
Planområdet grenser til Grønmo deponiområde, som har vært brukt som søppelfylling for Oslo
kommune siden 1969. Området er nå under avvikling som deponi, men det er sannsynlig at det har
lekket ut forurensende stoffer til omgivelsene opp gjennom årene. Fyllingsområdet drenerer til det flate
området øst for Liåsen. Her er det potensial for at det kan forekomme grunnforurensinger som
stammer fra sigevann (Figur 5-4). Dette støttes av Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase,
som viser at det er mistanke om forurensning av metallhydroksidslam innenfor den aktuelle
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eiendommen. Videre antyder geotekniske rapporter at et område lenger øst kan inneholde
forurensede jordmasser (Figur 5-4).
Oppsummert er det altså slik at om man skal plassere master i/legge jordkabel gjennom dette området
utløser man undersøkelseskravet i § 2-4 andre ledd, og man må ta hensyn til dette i byggefasen.

Figur 5-4. Temakart forurenset grunn som viser avgrensing av områder som hhv. kan inneholde forurensede
jordmasser og kan ha vært utsatt for forurenset sigevann, markert med blå omriss.

Eventuell riving av overflødig ledning vil genere avfall, hovedsakelig fraksjonene stål (master,
jordtråd), kobber (jordelektrode), FeAl (elektrisk leder), isolatorer (porselen, glass). Alt avfall skall
sorteres fullstendig og bringes til godkjent avfallsmottak.
Tiltaksområdet grenser til Grønmo deponiområde, som har vært brukt som søppelfylling for Oslo
kommune siden 1969. Området er nå under avvikling som deponi, men det er sannsynlig at det har
lekket ut forurensende stoffer til omgivelsene opp gjennom årene. Legging av jordkabel gjennom dette
området utløser krav om undersøkelser etter Forurensningsloven § 2-4 andre ledd, og man må ta
hensyn til dette i byggefasen.

Klemetsrud transformatorstasjon
Vedlagte situasjonskart viser beliggenheten for Klemetsrud. Det er en avstand på over 300 m fra den
nye transformatorcellen til nærmeste bolig. Av den grunn vil ikke magnetfeltene være relevante.
Den samlede transformatorstøyen fra transformatorstasjonen vil bli noe større enn dagens nivå.
Imidlertid vil transformatorcellenes plassering og vegger strekt begrense støypåvirkningen mot
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naboene. Den nye transformatorcellen er også plassert så langt unna naboer som mulig (nær E6) for
å begrense eventuelle støyproblemer. Det er ikke gjort ytterligere undersøkelser av støyforholdene.
Øvrige forhold til allmenne hensyn endres ikke av den omsøkte økning av transformeringskapasiteten
i Klemetsrud transformatorstasjon
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Miljø, transport- og anleggsplan
NVE kan stille betingelse om at miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) skal utarbeides og godkjennes
før anleggsstart. Dersom det ikke stilles slike krav vil Hafslund Nett uansett lage en plan som beskriver
hvordan anleggsvirksomhet og transport skal foregå for å gi minst mulig skade i terreng og
forstyrrelser for biologisk mangfold og friluftsliv. Planene vil være styrende både ved bygging av ny
ledning og senere drift. Planen vil bli utarbeidet og behandlet i henhold til vilkår i konsesjon og
eventuelle retningslinjer/veileder fra NVE.
Eiere av veier vil før anleggsstart bli kontaktet for avtale om nødvendig oppgradering, bruk, og for
avklaring av erstatning for slitasje eller skade som måtte påføres veiene eller riggplassene.

| Side 39 av 47

Konsesjonssøknad | 132 kV nettilknytning Liåsen transformatorstasjon

Offentlige og private tiltak
Ingen kjente offentlige eller private tiltak vil påvirkes som følge av bygging av omsøkte anlegg.
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Innvirkning på private interesser
Erstatningsprinsipper
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.
Før eller i løpet av anleggsperioden gir Hafslund Nett 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 fortløpende. Det søkes om ekspropriasjonstillatelse og om man ikke kommer til
enighet, går saken til rettslig skjønn.
Ekspropriasjonssøknaden vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig høring av NVE. Hafslund Nett vil
dessuten tilskrive alle kjente berørte grunneiere. Det er utarbeidet en oversikt over grunneiere og
eiendommer som vil bli berørt av planlagt tiltak. Oversikten omfatter de som blir direkte berørt av
rettighetsbeltet. Opplysningene er hentet fra økonomisk kartverk og eiendomsregisteret. Det tas
forbehold om feil og mangler i grunneierlisten, og at oversikten over transportveier er foreløpig.
Hafslund Nett ber om at eventuelle feil og mangler meldes til prosjektet. Kontaktinformasjon er gitt i
innledningen til dokumentet.

Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand
Hafslund Nett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunn- og rettighetshavere.
De som har krav på status som ekspropriat ved et ekspropriasjonsskjønn, dvs. at de vil være part i en
eventuell skjønnssak, har iht. til oreigningsloven § 15 annet ledd (14), rett til å få dekket utgifter som er
nødvendig for å ivareta sine interesser i ekspropriasjonssaken. Hva som er nødvendige utgifter vil bli
vurdert ut fra ekspropriasjonssakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til juridisk og
teknisk bistand vil normalt bli akseptert. Hafslund Nett vil likevel gjøre oppmerksom på at prinsippet i
skjønnsprosessloven § 54 annet ledd (15) vil bli lagt til grunn i hele prosessen. Bestemmelsen lyder:
”Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha
for øye at de saksøkte til varetakelse av likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte
samme juridiske og tekniske bistand.”
Det forutsettes at de som blir part i en eventuell skjønnssak skal benytte samme juridiske og tekniske
bistand, dersom interessene er likeartede og ikke står i strid. Det bes om at de som mener å ha behov
for juridisk og teknisk bistand i forbindelse med mulig ekspropriasjon kontakter Hafslund Nett, som vil
videreformidle kontakt-informasjon til de som bistår i sakens anledning. Utgifter til juridisk og teknisk
bistand må spesifiseres med oppdragsbekreftelse og timelister, slik at Hafslund Nett kan vurdere
rimeligheten av kravet før honorering vil finne sted. Tvist om nødvendigheten eller omfanget av
bistand, kan iht. til oreigningsloven bringes inn for Justisdepartementet jfr. kgl. res. 27. juni 1997.

Tillatelser til adkomst i og langs ledningstraseen
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, utastikking og andre
førehandsundersøkingar til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep» (14). Hafslund Nett 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. Hafslund Netts søknad om

| Side 41 av 47

Konsesjonssøknad | 132 kV nettilknytning Liåsen transformatorstasjon

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, dersom minnelige avtaler ikke
oppnås. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e (16), gir Hafslund Nett
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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Vedlegg
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Vedlegg 1 - Oversiktskart
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Vedlegg 2 – 132 kV kraftledning - Visualiseringer
Innføring av firekurs 132 kV ledning til Liåsen transformatorstasjon alternativ B

Firekurs ledningen passerer bolighus ved krysset mellom Dølerudveien og Grønmoveien.
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Vedlegg 3 - Klemetsrud – visualisering ny celle
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Vedlegg 4 – Alternativ A. Situasjonsplan med profil. Firekurs 132 kV
nettilknytning til Liåsen transformatorstasjon (unntatt offentlighet)

Vedlegg 5 – Alternativ B. Situasjonsplan med profil. Firekurs 132 kV
nettilknytning til Liåsen transformatorstasjon (unntatt offentlighet)

Vedlegg 6 – Klemetsrud transformatorstasjon - Situasjonsplan
transformatorcelle (unntatt offentlighet)

Vedlegg 7 – Klemetsrud transformatorstasjon - Plan og snitt ny
transformatorcelle (unntatt offentlighet)

Vedlegg 8 - Klemetsrud transformatorstasjon - Enlinjeskjema for 132/47
kV transformator med tilhørende koblingsanlegg (unntatt offentlighet)

Vedlegg 9 – Grunneierliste (unntatt offentlighet)
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