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Høring av tilleggsutredning. Liåsen transformatorstasjon 
NVE har mottatt endringssøknad for alternativ A og tilleggsutredning av alternativ B 
for nye Liåsen transformatorstasjon fra Statnett SF. Liåsen er ved Klemetsrud i Oslo 
kommune. Statnett mener at alternativ B er et vesentlig dårligere alternativ enn 
alternativ A og søker derfor ikke konsesjon for alternativ B. NVE sender med dette 
endringssøknaden og tilleggsutredningen på offentlig høring.  
 
Høringsfristen er satt til 15. januar 2023.  

Endringssøknaden og tilleggsutredningen er tilgjengelig på NVEs internettsider 
www.nve.no/4774/A. 

Bakgrunn 

I opprinnelige konsesjonssøknad fra 2017 søkte Statnett om to alternativer for plassering  
av ny transformatorstasjon ved Liåsen. Begge alternativer befinner  
seg innenfor dagens Markagrense. Alternativ A er lokalisert like nord for Liåsen og sør for  
Grønmo gjenbruksstasjon, mens alternativ B er lokalisert øst for Liåsen ved  
Grønmoveien. Elvia søkte om en ny 132 kV forbindelse (delvis luftledning og delvis 
jordkabel) for nettilknytning til ny stasjon. Søknadene var på offentlig høring i perioden 
november–desember 2017. 
 
I endringssøknad i 2020 besluttet Statnett å kun konsesjonssøke et justert alternativ A og 
trekke alternativ B. Elvia søkte nå om en ny 132 kV luftledning fra overliggende nett helt 
frem til ny stasjon. NVE gjennomførte offentlig høring av søknadene i perioden januar–
mars 2021. Oslo kommune fremmet innsigelse mot alternativ A i sin uttalelse.  
 
NVE ba i brev av 16.12.2021 (NVE-ref. 201708079-85) Statnett og Elvia om å vurdere og 
eventuelt konsesjonssøke alternativ B på nytt. NVE ba Statnett og Elvia om å utrede og 
beskrive alternativ B på en slik måte at alternativet lar seg sammenligne med alternativ A 
med hensyn til kostnader, omfang av anleggsarbeider og virkninger for omgivelsene. 
Dersom Statnett/Elvia ikke omsøkte alternativ B på nytt, stilte NVE krav om at de 

http://www.nve.no/4774/A
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begrunnet dette skriftlig med en redegjørelse for hvorfor alternativet er vesentlig dårligere 
enn alternativ A.  

Tilleggsutredning av alternativ B 

I brev av 03.11.2022 oversendte Statnett sin oppdaterte vurdering av alternativ B. I 
vurderingen har Statnett justert alternativet på grunnlag av oppdaterte 
grunnundersøkelser av tiltaksområdet. Statnett har også oppdatert konsekvensutredning 
for friluftsliv og landskap for begge alternativ.  
 
Statnett mener at tilleggsutredningen viser at alternativ B er vesentlig dårligere enn 
alternativ A. De ønsker derfor ikke å konsesjonssøke alternativet med følgende 
begrunnelse:  

• Alternativ B vil få langt større negative konsekvenser for langt flere berørte. 
• Gjennomføringsplanen er mer enn ett år lengre enn alternativ A og tidsaspektet er kritisk 

for forsyningssikkerheten generelt og for forsyning av nytt CO2-renseanlegg på Klemetsrud 
spesielt.  

• Elvias 132 kV kabel over Liåsen til Klemetsrud transformatorstasjon vil gi et større 
naturinngrep i Liåsen enn luftledning.  

• Potensiell konflikt med flere pågående reguleringsplaner og prosjekter 
• Vanskelige grunnforhold gjør at utbyggingskostnader er estimert å bli ca. 30% høyere enn 

for alternativ A. 

Endringssøknad for alternativ A 

Statnett har vurdert mulighet for endring av alternativ A for å imøtekomme kommentarer i 
høringsprosessen.  
Statnett søker om blant annet følgende endringer av alternativ A: 

• Ny plassering av stasjonsbygg som reduserer stasjonsarealet med ca. 3 daa sammenlignet 
med tidligere omsøkt løsning. Totalt opparbeidet areal (inkl. adkomstvei) blir ca. 7 daa 
mindre.  

• Stasjonsområdet flyttes ca. 30 meter nordover noe som gir en mindre skjæring på sørsiden 
og mindre utsprenging i fjell.  

• Én ekstra transformatorsjakt og én ekstra transformator for å ta høyde for økende 
kraftbehov 

• Noe økt grunnflate på bygg for gassisolerte koblingsanlegg for å tilrettelegge for bruk av 
SF6-frie koblingsanlegg  

• Ny plassering av Elvias bygg gjør det mulig å bygge ny 132 kV luftledning fra Solbergfoss–
Abildsø-ledningen helt inn til stasjonen. I tidligere omsøkt løsning var det planlagt for 
kabelendemaster på østsiden av stasjonen med kabelinnføring til koblingsanlegg.  

Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven.  

Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å 
bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om 
forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er 
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avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan 
finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.   

Høringsuttalelser 

I forbindelse med NVEs høring av endringssøknaden og tilleggsutredningen ønsker vi 
innspill på bl.a. følgende: 

- Hva mener du/dere om Statnetts planer?  
- Er konsekvensene godt nok utredet? 
- Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av 

tiltaket 

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter: 

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider 
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og 

saksnummer 201708079 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer 
i innledningen) 

- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO 

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 15. januar 2023. 

 
Med hilsen 

 

   Lisa Vedeld Hammer 
   seksjonssjef 

Lars Hagvaag Seim 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 
 
Mottakerliste: 
Liåsen Vel 
STATENS VEGVESEN 
TELIA NORGE AS 
Oslo kommune 
Telenor Kabelnett 
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE 
OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING 
WWF Norge AS 
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus 
Forum for natur og friluftsliv Oslo 
DNT Oslo og omegn 
Skiforeningen 
Østmarkas Venner 
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Aabø Powerconsulting AS 
ARILD ANDERSSON 
JAN MAGNE BAE 
RUBI CHANTEL LØKEN 
Christy Lawrence 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
JON HOLTE 
ADVOKATFIRMA WILDING & CO 
GUTTORM LENDE 
Betonmast AS 
Bjørndal boligsammenslutning 
Tore Vestlund 
Anders Myra 
Trond Martin Myra 
Edel Magrete Skau 
Svein Øyrås 
Anders Storbråten 
Jan Fjeldstad 
Marianne Mikalesen 
Sigve Malmo 
Evelyn Fimreite 
Mette Jørgensen 
June Bråthen 
Magnus Brunander  
 
Kopimottakerliste: 
STATNETT SF 
STATNETT SF - Lars Størset 
STATNETT SF - Thomas Weisser Fennefoss 
ELVIA AS 
ELVIA AS - Karl Eide Pollestad 
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