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Forord
Denne kraftsystemutredningen dekker de tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold og beskriver utviklingen av det overordnede strømnettet, dvs. det såkalte regionalnettet. Nettet får strøm fra det
riksdekkende transmisjonsnettet, nabonett og fra lokale produksjonsanlegg. Strømmen overføres til
ulike distribusjonsnett og industri. De fleste kunder er knyttet til de kundenære distribusjonsnettene.
Strømnettet dimensjoneres ut fra det høyeste forbruket som kan oppstå hvert tiende år. Prognoser for
fremtidig forbruk baseres på befolkningsutvikling, større utbygginger av boliger og industri. De siste
årene har andelen av det elektriske forbruk til transport, dvs. biler, båter og busser og til datalagring begynt å få betydning for forbruket. Samtidig har bl.a. bedre isolering av boliger gjort at forbruket pr.
innbygger har gått ned.
Utvikling av regionalnettet skjer i samarbeid
med Statnett, andre regional- og distribusjonseiere og industrien. Kommunale,
fylkeskommunale og statlige myndigheter blir
informert og kan komme med innspill.
I Oslo, Akershus og Østfold er det et samlet innbyggertall på 1.66 millioner. Området er den
delen av Norge hvor befolkningen øker raskest. I
perioden 2010- 2020 økte befolkningen med
264 000 innbyggere, hvor av litt under halvparten i Oslo. I følge SSBs prognoser kan
befolkningen øke med 432 000 innbyggere innen 2040. Dette skyldes både flyttestrøm fra
andre deler av Norge og stor innvandring.
Det meste av forbruket, i timene med høyest
forbruk, leveres fra transmisjonsnettet. Det som
produseres innen utredningsområdet kommer i
hovedsak fra produksjonsanlegg i Glomma. Ved
maksimalt forbruk, er dekningen fra lokale produsenter kun ti prosent. Dette skyldes at
vannkraftverkene, som er basert på uregulert
tilsig, har sin lavest produksjon i desember-februar.
Oppvarming av boliger i Norge er i stor grad basert på elektrisitet. De siste 30 årene har innslag av fjernvarme økt betraktelig. Energileveransen av fjernvarme utgjør i dag i underkant 10 % og andelen vil i
fremtiden trolig øke. Primærenergien kommer fra, varmepumper, bioenergi, avfall, elektrisitet m.m.
Det er ikke forventet ny produksjon av større omfang i utredningsområdet de neste 20 årene. Den produksjonen som kommer vil typisk være sol, vind og utnyttelse av uregulert vannkraft. Dette er
produksjon som ikke vil redusere behovet for utbygging av det regionale strømnettet.
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1 INNLEDNING
Elvia, tidligere Hafslund Nett, er utpekt av NVE til å gjennomføre kraftsystemutredning for regionalnettet i de tre tidligere fylkene Oslo, Akershus og
Østfold.
Elvia eier og drifter det meste av regionalnett i
utredningsområdet, dvs. nett som drives med
132-50 kV spenningsnivå. Unntatt, er enkelte
koblingsanlegg og enkeltstående komponenter
eid av i industribedrifter, av Bane NOR og
kraftstasjonseiere i Glomma.
Elvia eier også det kundenære distribusjonsnettet i 35 av 41 tidligere kommuner (De 41
kommunene ble 1. jan 2020 redusert til 32 etter kommunesammenslåinger). Høyspenning
distribusjonsnettet drives med 22-11 kV spenningsnivå, mens nettet som møter kundene
drives med 220 V eller 400 V. I tre kommuner i
Østfold er det lokale distribusjonsnettseiere
som eier og drifter 11-22 kV koblingsanlegg i
transformatorstasjonene. I resten av området
står Elvia også som eier av denne delen av stasjonsanleggene.
Figuren viser utredningsområdet. Områder hvor Elvia har sluttkundene
Utredningen er utarbeidet iht. energilovens
er vist med grønt
forskrift § 3-3. For utvikling av regionalnettet
vil kraftsystemutredningen være det styrende dokumentet. Utredningen er ment å dekke informasjonsbehovet mot planansvarlige for konsesjonærer innen utredningsområdet, tilgrensende
utredningsområder, relevante myndigheter og andre interessenter.

Den regionale kraftsystemutredningen omfatter strømnettet fra og med innmating fra
transmisjonsnettet med spenning 420-300 kV,
innmating fra kraftstasjoner knyttet til regionalnettet og frem til levering på 11-22 kV mot
distribusjonsnettene. F.o.m. 2018 omtales
også 11-22 kV jordkabel- og linjeforbindelser
mellom ulike områdekonsesjonærer i utredningen.
Oslo, Akershus og Østfold er det området i
Norge med størst befolkningstetthet. Det finnes 11 byer i området; Oslo, Fredrikstad,
Sarpsborg, Moss, Halden, Askim, Sandvika, Lillestrøm, Nordre Follo, Mysen og Drøbak. I
tillegg er det flere bylignende områder som,
Asker, Kolbotn, Ås, Son, Ørje ol. Til sammen
bor det i overkant av 1,66 millioner mennesker Figuren viser nøkkeltall for utredningsområdet pr. 1. januar 2020
i de tre fylkene, dvs. nesten hver tredje person i Norge.

Befolkningen i utredningsområdet har økt med 480 000 innbyggere siden år 1990. Halvparten av økningen skjer i Oslo. Økningen skyldes både tilflytting fra andre deler av landet og stor innvandring fra
andre land. Veksten forventes å fortsette. Størst prosentvis vekst forventes på Romerike, i Follo og i deler av Oslo. Bortsett fra i byene, forventes en lavere vekst i Østfold enn i Oslo og Akershus.
Iht. NVEs regulering gir strømbrudd inntektstap for nettselskapene. Størrelsen på inntektstapet er bestemt ut fra varighet og type kunder som blir rammet. Dette gjør at nettselskapene har gode insentiver
for å bygge ut og drifte nettet med tilfredsstillende leveringskvalitet.
Regionalnettet er opprinnelig bygget av flere ulike
selskaper og til ulik tid. Oslo-nettet, som ble påbegynt i 1892, er det eldste. Akershus-nettet er det
nyeste. Østfold-nettet er i gjennomsnitt nyere en
Oslo-nettet, men har enkeltkomponenter som er
eldre enn i de andre nettene. Dette nettet har, i
flere områder, mindre reserver, dvs. omkoblingsmuligheter, enn i de andre nettene. Det er kun i
Østfold at industrien har betydning for utvikling av
regionalnettet.
Utredningsområdet er et underskuddsområde
med hensyn til elektrisk effekt og energi. Kun ti
prosent av behovet i den timen i året som har høyest belastning, dekkes av produksjon som ligger
innenfor utredningsområdet. Resten må hentes fra
transmisjonsnettet. Dette gjøres via 13 stasjoner,
eid av Statnett og som er knyttet til det landsdekkende transmisjonsnettet. I Statnetts stasjoner
transformeres strømmen til regionalnettet (132-50
kV) og videre til 170 transformatorstasjoner hvor
strømmen transformeres videre til distribusjonsnettet (22-5 kV). Større industribedrifter og Bane
NORs omformerstasjoner tar også ut strøm fra regionalnettet.

Figuren viser befolkningsvekst i ulike deler av Norge

Over 90 % av kundene er knyttet til Elvias distribusjonsnett. De andre eierne av distribusjonsnett er Rakkestad Energi, Høland og Setskog Elverk og Norgesnett. Trøgstad Elverk ble fusjonert inn i Elvia 1. juli
2019.
Strømmen som leveres i en time betegnes som effekt. Det er effekten på den dagen i året med størst
forbruk, ofte den kaldeste dagen i året, som er dimensjonerende for nettet. Det er effekt og ikke energiforbruk som har betydning for investeringer i nettet.
I 2011 startet Statnett, i samarbeid med Elvia, et prosjekt som er kalt «Nettplan Stor Oslo», for å lage
planer for utviklingen av transmisjonsnettet frem til 2050 i Oslo-området. SSBs prognoser viser at befolkningen kan øke med opptil 432 000 innbyggere frem til 2040.
En underrapport i Nettplan Stor-Oslo så på utvikling av effekt- og energibehov som følge av befolkningsøkningen og teknologisk utvikling. En klar konklusjon er at effekt- og energiforbruket ikke vil øke
proporsjonalt med befolkningsøkningen. Dette skyldes først og fremst at nye byggeforskrifter gir lavere
energi- og effektforbruk pr. m2 ved nybygging og rehabilitering. I prognosene tas det også hensyn til effektøkning ved større utbredelse av elbiler, større transportbehov ved tog, trikk og T-bane, samt større
utbredelse av fjernvarme. Prognosen er laget med tre ulike scenarier for befolkningsutvikling og endring
av forbruksmønster.

Elvias «Forventet» scenariet viser økt effektbehov for utredningsområdet fram til 2040. Økningen vil variere fra området til området. I områder med stor befolkningsvekst vil trolig effektforbruket øke, mens
andre områder kan få en nedgang.
Det utarbeides lokale prognosen for effektutviklingen, dvs. for i ulike kommuner og transformatorstasjoner. Disse er basert på historisk vekst, innspill fra bedrifter og større planer for utbygginger. Prognosen
for de neste fem til ti årene sammen med lastflytberegninger, viser at det er nødvendig å øke innmating
fra transmisjonsnettet mot regionalnettet flere steder. Tilsvarende gjelder fra regionalnettet og mot distribusjonsnett.
I nettet rundt Sarpsborg og Fredrikstad har det vært en nedgang i forbruket til industrien pga innskrenking og avviklinger. Dette har «frigjort» kapasitet i nettet, som igjen gjør at tidligere planer for utvikling
av nettet kan utsettes. I Halden har Norske Skog planer om økning i produksjonskapasiteten og med det
øke uttak. Dette tas direkte ut fra transmisjonsnettet i Statnetts stasjon i Halden og betyr lite for utvikling av regionalnettet.
Det har de siste årene kommet flere henvendelser om store nye forbruk til datasentre. Disse har behov
for effekt i størrelsesorden noen få MW og opptil 200 MW. Eksisterende regionalnett har få steder ledig
kapasitet til slike effektuttak. Dette sammen med krav om redundans (reserve) gjør at prosjektene kan
utløse behov for nye kraftledninger, jordkabler og transformatorstasjoner. For de største anleggene vil
det også utløse tiltak i transmisjonsnettet.
Tilsvarende gjelder tilkobling av ny produksjon. Det pågår utredning for flere vindkraftparker i Østfold og
Akershus. Det planlegges også for økning av produksjonskapasiteten i noen av de store elvekraftverkene
i Glomma. Begge typer tiltak kan utløse behov for forsterkninger eller behov for nye forsyningsanlegg i
regionalnettet.
For å bedre personsikkerheten, leveringskvaliteten og for å redusere de elektriske tap i nettet, blir det
fortløpende investert i relevern, overvåkings- og styringssystemer, jordspoler og kondensatorbatterier.

2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN
2.1

Prosessen fra plan til vedtak

Elvia eier og har anleggskonsesjon for nesten alle anlegg i regionalnettet i utredningsområdet. Kunder til
regionalnettet er distribusjonsnett, produksjonsanlegg, industri, fjernvarme (elektrokjeler) og omformerstasjoner til Bane NOR.
Det er i overkant av 825.000 sluttkunder (1.659.000 innbyggere) i utredningsområdet. 740.000 er knyttet til Elvias distribusjonsnett, mens Norgesnett har 75.000, Rakkestad Energi og Høland og Setskog
Elverk har til sammen under 10.000 kunder knyttet til sine distribusjonsnett.
Kraftsystemutredningen omfatter tiltak for nettanlegg i regionalnettet. I
vurderingene inngår behov for kapasitetsøkning, moderniseringer og
fornyelser og tiltak for å bedre leveringssikkerheten og -kvaliteten.
Kapasitetsøkning baseres på registrert og prognosert effektutvikling.
Utover kjente utbyggingsprosjekter,
brukes statistisk sentralbyrås (SSB)
prognoser for befolkningsutvikling,
boligbygging, elektrifisering av transportsektoren ol. som viktig
informasjon.
Tidlig i planprosessen undersøkes
det hvordan ulike alternativer kan løses teknisk for å øke kapasiteten,
bedre spenningsforhold og ivareta
god leveringssikkerhet. En anslår
kostnader ved ulike tiltak, sjekker at
de er tilpasset en langsiktig strategi
og at de er fleksible for endringer i
forutsetningene. Forholdet til transmisjonsnettet, tilgrensede
regionalnett, produksjon og distribusjonsnett ivaretas normalt ved
direkte kontakt med utredningsansvarlige og kontaktpersoner i de
ulike selskapene.
Figuren vise utredningsområdet hvilke andre selskaper en Elvia som forsyner strøm til
sluttkundene

På grunnlag av dette foretas en detaljert vurdering av ulike alternativer mht. kostnader og konsekvenser. Det foretas en overordnet
kostnads- og nyttevurderinger ut fra samfunns- og bedriftsøkonomiske kriterier.
Som hovedregel velges det alternativ som gir høyest bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

2.2

Fylker, kommuner og befolkning i utredningsområdet

I utredningsområdet omfatter de tre tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold.
Elvia har sluttkunder i Oslo, Asker & Bærum og alle kommunene på Romerike. Unntatt er Høland i Aurskog-Høland kommune som er drevet av Høland og Setskog Elverk. I Follo har Elvia kundene i fire av syv
kommuner, mens Norgesnett forsyner til de øvrige tre kommunene. I Østfold er det flere lokale nettselskaper, Norgesnett og Rakkestad Elverk. Trøgstad Elverk ble fusjonert inn Elvia juni 2019 .
Fylke

Befolkning Økning
siste 20 år

Areal
km2

Akershus
19 kommuner (22)

666 192

198 466

4 918

Oslo

693 494

186 027

454

Østfold
12 kommuner (18)

299 447

51 904

4 183

1 659 133

436 397

Sum

Kommuner

Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum,
Hurdal, Lillestrøm (Skedsmo, Fet og Sørum), Lørenskog, Nannestad,
Nordre Follo (Ski, Oppegård) Nes, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Ullensaker, Vestby, Ås
Oslo
Aremark, Halden, Hvaler, Fredrikstad, Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg ,Trøgstad) Moss (Moss, Rygge) Marker,
Sarpsborg, Skiptvet, Rakkestad, (Rømskog gå inn i Aurskog- H.),
Råde, Våler

32 kommuner (41)

Kommuner, befolkning og areal i Oslo, Akershus og Østfold pr. 1. januar 2020 (ref. SSB). Tall i parentes viser antall kommuner før kommunesammenslåingen. Det er ikke tatt med Hurum og Røyken som er blitt en del av Asker, men som ligger i tidl. Buskerud fylke

2.3

Deltagere i utredningsprosessen

Fordi Elvia er konsesjonær for det meste av regionalnettet i utredningsområdet, har det vært naturlig å
organisere arbeidet som et internt prosjekt i Elvia.
Selskap
Statnett
Norske Skog (Saugbrugs)
Bane NOR
Peterson Greåker
Denofa
E-CO-vannkraft
Glomma kraftproduksjon
Borregaard
Statkraft
Elvia

Spenning [kV]
50 /300/ 420
50
50/66
50
50
50-66/132
66
50
66
50/ 66/132/ 300

Sted / anlegg
420/ 300 kV lednings- og stasjonsanlegg i transmisjonsnettet og 50 kV bryter anlegg i
Hamang
Linje/kabler fra Halden tr.st og 50 kV anlegg inne på fabrikkområdet.
Omformerstasjonene Navestad og Smørebekk i Østfold, Holmlia og Alnabru i Oslo,
Lillestrøm og Jessheim og Asker, som er knyttet til 22 kV nettet, i Akershus.
Greåker (koblingsanlegg)
Norgesnett (koblingsanlegg)
Kraftverkene Sarpefossen, Hafslund, Vamma, FKF, Solbergfoss samt koblingsanlegg
Kraftverkene Rånåsfoss, Bingsfoss og Funnefoss samt koblingsanlegg
Fem krafttransformatorer i Borregård I og II
Enfase kraftlinje fra Buskerud til Asker
Det meste av regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold og 4 kabler i sentralnettet

Fusjoner og overdragelser av nettanlegg
•
Innføringsstasjonene i Oslo Smestad, Sogn Ulven og Furuset ble solgt fra Elvia til Statnett ved årsskifte 2010 - 2011. Salget omfattet
300 kV anlegg og 300 kV transformatorer.
•
I 2011 gjennomførte Borregaard og Elvia en gjensidig overdragelse av anleggsdeler for å få et felles grensesjikt. Elvia overtok 50 kV
koblingsanlegg mens Borregaard overtok to krafttransformatorer.
•
Ved årsskiftet 2014 -2015 ble Fortum fusjonert inn i Elvia.
•
I 2017 overdro Statnett 50-132 kV koblingsanlegg i innføringsstasjonene til Elvia.
•
Trøgstad EV ble fusjonert inn i Elvia 1. juli 2019.
•
1 januar 2020 ble Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonert til Elvia
Anleggskonsesjonærer for elektriske anlegg i sentral- og regionalnett i Oslo, Akershus og Østfold

På kraftsystemmøtet 14. november 2018, ble medlemmer til kraftsystemutvalget valgt. Utvalget består
av konsesjonærer fra distribusjonsnett, industri og transmisjonsnettet.

Selskap

Hovedmedlem

Rakkestad, Høland og Setskog, Trøgstad

Vararepresentant

Jens Christer Hansen

Norgesnett (Fredrikstad og Follo)

Bjørn Birkeland

Anders Lie

Elvia - distribusjonsnett

Frode Myckleby

Lars Nordevall

Borregaard og Norsk Skog Saugbrugs

Finn Henry Lillestrand (Borregård)

Jostein Lunde

Statnett SF

Bjørg Bogstrand (erstattet av
Caroline Kristiansen i 2019)

Elvia - regionalnett

Vidar Solheim og Hugo Thøgersen

Kraftsystemutvalget for Oslo, Akershus og Østfold ble valgt på kraftsystemmøtet i 2018.

Fordi Elvia eier det meste av regional- og distribusjonsnettet, har Kraftsystemutvalget liten praktisk betydning for utredningsområdet. Det meste av samarbeidet foregår direkte mellom selskapene og gjelder
enkeltsaker og prosjekter.
Kraftsystemutvalget kan ha en samordnende og rådgivende funksjon overfor de enkelte konsesjonærer
og kan bidrar i saker vedrørende nettutbygging som berører flere konsesjonærer. Utvalget kan også initiere utredninger om nettspørsmål, samt avgi uttalelser i prinsipielle nettspørsmål.

2.4

Samordning
Anleggskonsesjonærer

Samordning mellom anleggskonsesjonærer blir normalt ivaretatt ved tosidig samarbeid.
Utredningsområdet har to tilgrensende netteiere, Glitre Energi Nett og Statnett. Glitre forsyner normalt
halve Asker på to kraftlinjer fra Buskerud. Det landsdekkende transmisjonsnettet, som drives av Statnett, er av helt avgjørende betydning for strømforsyningen i utredningsområdet. Det tas ut strøm fra 13
transformatorstasjoner som står mellom transmisjonsnettet og regionalnettet.
I 2011 startet Statnett opp et ett nytt prosjekt «Nettplan Stor Oslo, hvor Elvia deltar. Prosjektet har som
oppgave å se på utvikling av transmisjonsnettet frem til 2050. De siste årene har det vært fokusert på
økt transformeringskapasitet i flere stasjoner. Det er søkt konsesjon for en ny innføringsstasjon Liåsen
sør i Oslo, nye 420 kV kabler mellom Smestad, Sogn og Ulven og reinvestering av innføringsstasjonen
Hamang ved Sandvika og Sogn og Smestad i Oslo.
Det har vært omfattende samarbeid med Bane NOR i fbm. etablering av omformerstasjoner og en midlertidig transformatorstasjon med kabelanlegg for driving av en ny jernbanetunell fra Oslo til Ski
(Follobanen). I tillegg har det vært jobbet med å utvide og forsterke eksisterende omformerstasjoner og
å finne plasseringer for nye anlegg. Spesielt har det vært fokus på en ny stasjon ved Åsland sør i Oslo.
I Vamma har det vært utredet ulike muligheter for å tilpasse koblingsanlegg, linjer og kabler til byggearbeider i forbindelse med utbygging av et nytt kraftverket. Kraftverket ble satt i drift høsten 2019.
For å rydde opp i eierforhold i regionalnettet, gjennomførte Borregaard og Elvia en gjensidig overdragelse av anleggsdeler i 2011. Etter dette går skille mellom Elvias og Borregaards anlegg ved tilkobling på
50 kV siden av transformatorene som forsyner industribedriften. Det har i inneværende utredningsperioden vært kommunikasjon rundt reinvesteringsplaner for transformatorstasjonene på Borregaard og
utvidelse av kapasiteten mot papirfabrikken Norske Skog- Saugbrugs i Halden.
.
I 2010 solgte Elvia fire innføringsstasjoner i Oslo til Statnett, mens Statnett i 2017 overdro 132-50 kV
koblingsanlegg i innføringsstasjoner til Elvia.

Områdekonsesjonærer
Også mot områdets fem områdekonsesjonærer (Elvia, Norgesnett (Fredrikstad og Follo), Rakkestad og
Høland og Setskog, dvs. eier av de kundenære nettene, blir samordning normalt ivaretatt ved et tosidig
samarbeid.
For å sikre forsyningen til Hvaler kommune har Norgesnett og Elvia samarbeidet om utredning av ny forsyning i regionalnettet. Anleggsarbeidene startet opp i 2019.
I Follo har Norgesnett og Elvia sett på forsterkning av transformatorkapasiteten i flere stasjoner.
I Rakkestad kommune planlegges utskifting av transformatorer i Mellegaard for å bedre spenningsforholdene.
Det kom i 2017 et nytt krav til områdekonsesjonærer i forskrift om energiutredninger. Kravet innebærer
at det skal pekes på mulige tiltak i grensesnittet mellom
konsesjons-områdene. Dvs.
mellom ulike punkter i 11-22
kV de ulike distribusjonsnettene.
Figuren viser forskriftsteksten i det nye kravet om energiutredning

Områdekonsesjonærene deltar
i utredningsprosessen ved at de samler inn måledata, utarbeider prognoser på effekt og energi og bidrar
med detaljinformasjon og utredning av egne anlegg.

Samordning mot kommunale og fylkeskommunale planer
Kommunale- og fylkeskommunale planer, dvs. regulerings- og arealplaner, verneplaner og beredskapsplaner benyttes av netteiere i distribusjonsnettene og i en viss grad ved utarbeiding av foreliggende
kraftsystemutredningen. Ikke minst som supplement til SSBs befolkningsprognoser for befolknings- og
effektutvikling og kommunenes anslag for næringsutvikling.

3 FORUTSETNINGER I UTREDNINGSOMRÅDET
3.1

Utredningens ambisjonsnivå og tidshorisont

Utredningen har en tidshorisont på 20 år.
Mest arbeid er lagt på den første delen av utredningsperioden. Dette fordi usikkerheten i
lastutvikling er stor og fordi nyanlegg normalt
kan bygges på under fem år. Unntaket er nye
kraftledninger hvor konsesjonsprosessen kan
ta over 5 år.
Utredningens ambisjoner er å utvikle et godt
regionalnett for å ivareta samfunnets behov
for sikker forsyning og for å kunne overføre
nok strøm for å kunne tilfredsstille politiske
ambisjoner om et fremtidig karbonfritt samfunn.
Utredningen skal vises sammenhengen mellom økt forbruk og behovet for nye tiltak i
nettet og omfatter anlegg fra nedtransformering fra transmisjonsnettet til regionalnettet
og til nedtransformering mot distribusjonsnettet.
I tillegg omfatter utredningen produksjonsanlegg for strøm og fjernvarme.
Utredningsarbeidet er en kontinuerlig prosess
der endrede forutsetninger, mht. lastutvikling
og fornyelsesbehov, påvirker tidspunkt og omfang av tiltak. Utredningen oppdateres hvert
annet år.
Utredningen er basert på NVEs forslag til disposisjon og innhold for
kraftsystemutredninger.

3.2

Figuren viser kommunene i utredningsområdet. Områder hvor Elvia
ikke har områdekonsesjon er vist med hvitt.
NB! Kartet er ikke oppdatert i hht ny kommunestruktur 1 . jan. 2020)

Mål og krav for det fremtidige kraftsystem

Overordnet mål for regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold er å videreføre en kostnadseffektiv utbygging. Utredningen skal konkretisere de prosjektene det kan bli aktuelt å søke konsesjon for de neste 20
årene. I tillegg kommer mindre tiltak der det ikke er nødvendig med konsesjon og tiltak der Elvia har områdekonsesjon, dvs. ombygging stasjonsanlegg og nye kabelanlegg i Oslo.
Det langsiktige målet er at hele regionalnettet i utredningsområdet skal drives med 132 kV spenningsnivå. I dag er det tre spenningsnivåer i utredningsområdet, 50, 66 og 132 kV.
Det er videre et mål å se tiltak i distribusjons- og regionalnettet i sammenheng. Med det siste kan tiltak i
distribusjonsnettet erstatte dyrere tiltak i regionalnettet og omvendt.

Miljø
Det ventes økt fokus på miljø fra publikum, kunder og myndigheter. Dette gjelder estetikk, støy, utslipp i
jordsmonn og emisjon av elektromagnetiske felter.
Myndighetenes krav gjennom lover og forskrifter vil utgjøre et minimumskrav.
Problemstillinger rundt elektromagnetiske felter er beskrevet i NOU-1995:20. Vedrørende eventuell helsefare ved elektromagnetiske felt fra elektriske anlegg, forholder Elvia seg til Statens strålevern sine
anbefalinger. Dvs. at det skal utredes alternative løsninger dersom et bygg eksponeres for magnetfelter
over 0,4µT som et gjennomsnitt over året. Ved reinvestering av eksisterende anlegg, vil en søke å utforme anleggene slik at magnetfeltene blir redusert til et minimum.
Frem til 1980-tallet var oljetrykkskabler enerådende for høyere spenninger. I 2004 var det 250 km av
denne typen kabler i nettet. Før 2020 vil samlet lengde være redusert til under 45 km. På det meste lakk
det over 20 000 liter olje fra kablene, dette er i dag redusert til under 1 500 liter. Fra midten av 1980 tallet er det kun brukt plastisolerte kabler uten olje.
Støy fra transformatorer er et tilbakevendende tema. Dette skyldes ikke minst at det bygges boliger stadig nærmere transformatorstasjonene. Som en følge av dette har Elvia de siste 15- 20 årene valgt å
bestille «støysvake» transformatorer.

Strategi for overgang til 132 kV
Den langsiktige strategien er at alt regionalnett i utredningsområdet skal driftes med 132 kV spenningsnivå. Raskest vil overgangen til 132 kV være i Oslo. I 2017 var samtlige stasjoner (13) som tidligere var
drevet med 33 kV bygget om til 132 kV. Ombyggingen av 33 kV nettet, som var et rent kabelnett, ble
startet opp i 1990. Totalt i utredningsområdet er 23 av 170 stasjoner driftet med 132 kV spenningsnivå.
Det er konkrete planer for nye 132 kV stasjoner i Oslo, Bærum, Asker og Råde kommune i første del av
utredningsperioden.
For å forberede nettet for en fremtidig overgangen til 132 kV, skal alle nye kabelanlegg isoleres for 132
kV. Merkostnaden ved å øke isolasjonsnivå et fra 50 kV til 132 kV, er kun 3-7 prosent. I strategien ligger
vurderinger av miljø- og omdømmeomkostninger ved i fremtiden å måtte grave ned nye kabler.
Det skal normalt kun benyttes kabler med tverrsnitt 1600 mm2. Det forsvares ved at kostnadene ved
selve kabelen kun utgjør en fjerdedel av totalkostnadene, mens grøfte- og montasjekostnadene utgjør
tre fjerdedeler. I tillegg kommer beredskapsfordeler ved kun å ha en type kabel i nettet.
Ved senere overgang fra 50 kV til 132 kV vil det kunne overføres nesten tre ganger mer strøm ved
samme kabeltverrsnitt. Strategien legger derfor til rette for i fremtiden å øke kapasiteten i nettet uten å
måtte investere i nye nettanlegg kabler.
For kraftlinjer, transformatorer og koblingsanlegg vil det for hvert enkelt prosjekt bli vurdert å bygge eller å forberede anlegget for 132 kV. Dette fordi senere oppgradering av denne type anlegg er enklere
enn for kabler og fordi komponenter, som for eksempel transformatorer, kan gjenbrukes andre steder i
nettet.

3.3

Økonomiske forutsetninger

De fleste investeringer i nettet gjøres ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering. Er investeringsbeløpet over
25 mill. skal avgjørelsen godkjennes av Elvias styret. En investering skal være styregodkjent før det søkes
anleggskonsesjon.

De fleste investeringer i regionalnettet krever anleggskonsesjon fra NVE. I tillegg til tekniske og miljømessige forhold blir samfunnsøkonomiske forhold tillagt vekt i NVEs behandlingen av en søknad. En
godkjennelse av NVE kan bli ankes til OED for endelig avgjørelse.
Det foretas bedriftsøkonomiske vurderinger der investeringskostnader vurderes opp mot leveringspålitelighet, omdømme, fremtidig inntjening og mindre vedlikehold. Bedriftsøkonomisk inntjening av
investeringer er knyttet til anleggsbidrag, KILE-risiko og inntektsramme fastsatt av NVE.

Anleggsbidrag
Det kreves anleggsbidrag for å dempe kostnadsutslag som følge av enkeltkunders virksomhet eller krav
som det er urimelig at fellesskapet skal bære. Kunder som initierer investeringen, skal bære sin relative
andel av den kapasitetsøkningen som foretas i nettet. Elvia forholder seg til NVEs regler for hvilke tilfeller det er anledning å ta anleggsbidrag.

Kostnader ved feil
Avbruddskostnader er summen av kundens økonomiske tap, de såkalt KILE- kostnadene (Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved ikke Levert Energi) og reparasjonskostnader. I beregningene legges begge
kostnadselementene inn.
Pga. gode omkoblingsmuligheter, fører planlagte utkoblinger i regionalnettet vanligvis ikke til avbrudd
for kundene i Oslo, Akershus og store deler av Østfold. Ved hjelp av utvidet bruk av AUS (Arbeid Under
Spenning) og endringer av nettstrukturen er det et mål at planlagte jobber i ikke skal føre til avbrudd.
Frem til utgangen av 2008 differensierte avbruddskostnadene kun for ulike type sluttbrukere som var
berørt og med avbruddstype. Fra 1. januar 2009 vedtok NVE å utvide KILE- ordningen slik at også kortvarige avbrudd ble inkludert, dvs. også avbrudd under 3 minutter.
Kostnadene for et avbrudd, etter ordningen fra 2008, varierer i forhold til om det er planlagt, hvilke kunder som er berørt, tidspunktet det foregår og lengden på avbruddet.
Utover kostnader representert ved KILE og reparasjoner, vektlegges kunders samlede eksponering for
feil, medieomtale, liv og helse og lignende når utbedringer av nettet skal foretas. Spesielt gjelder det der
strakstiltak iverksettes.
For mer detaljert informasjon om Inntektsrammer og KILE-ordningen, vises det til www.nve.no og
www.lovdata.no.

Forenklede samfunnsøkonomiske beregninger
Det er utført forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger for noen større «modne» tiltak som er tenkt
utført i utredningsperioden. Det er i vurdering gitt en beskrivelse av tiltaket, begrunnelse for tiltaket, investerings- elektriske taps-, drift og vedlikeholds- og avbruddskostnader samt miljøkonsekvenser.

3.4

Tekniske og økonomiske krav ved flytting av anlegg og ved
kabling av kraftledninger

Dagens kraftledninger og jordkabler vil bli beholdt så lenge det er behov for anlegget eller inntil:

•

•

Utvidelse av veier, byggevirksomhet ol. kan medføre behov for endring av jordkabel- eller luftledningsanlegg. Det kan være å flytte anleggene inn i en ny trase eller å legge eksisterende luftledning i
bakken som et jordkabelanlegg.
Elvia krever full kompensasjon for utgiftene ved slike tiltak.

Av tekniske grunner stiller Elvia krav til minimumslengder:
Ved kabling av eksisterende kraftlinjer gjelder:
• Dersom det er mindre enn 1500 meter frem til nærmeste transformatorstasjon, skal det kables helt
inn til nærmeste transformatorstasjon. Når det er kort avstand til stasjonen kreves det minimum
500 meter.
• Dersom det er mer enn 1500 meter frem til nærmeste transformatorstasjon, skal det kables minst
1000 meter.
• Når et eksisterende kabelanlegg ønskes forlenget, for å erstatte et kraftledningsanlegg, kreves det at
500 meter kables.
Ved omlegging av eksisterende kabelanlegg gjelder:
• Det kreves normalt at det legges ny kabel frem til eksisterende skjøter (kabelmuffene) i det gamle
kabelanlegget. Dette medfører typisk en lengde på 300 - 600 meter for den nye «innskutte» delen
av kabelanlegget.
Ved omlegging av luftledningsanlegg og kabelanlegg skal rettigheter tilsvarende de som finnes for dagens anlegg sikres.
Elvias langsiktige strategi er overgang til 132 kV-spenningsnivå for hele regionalnettet. Kabelanlegg skal
derfor alltid isoleres for 132 kV. Dette gjelder også i områder der nettet i dag driftes med 50 kV eller 66
kV. Elvia benytter 1600 mm2 – milliken som standard jordkabel i hele nettet. For andre anleggsdeler,
vurderes spenningsnivået i hvert enkelt tilfelle.
Overføringsevne
Dagens overføringsevne skal opprettholdes. Ved kabling av kraftledninger skal kabelanlegget ha tilsvarende overføringsevne som ledningsanlegget ved -20 grader temperatur, 1 m/s vindhastighet og 80
grader ledertemperatur. Kabelanlegget skal ha denne overføringskapasiteten beregnet ved 5 grader
jordtemperatur, 0 grader lufttemperatur og termisk jordresistivitet 1,2 oC m/W. Dersom det benyttes
støpt kanal, skal termisk resistivitet for betong settes til 1,0 oC m/W iht. IEC.
Kabling gjør at kortslutningsnivået i nettet øker. Dette kan medføre at en eller flere stasjoner må forsterkes eller bygges om. Kabling vil også øke jordfeilstrømmene i nettet, noe som kan medføre at det må
installeres nye jordslutningspoler. Kostnader ved denne type tiltak må dekkes av den som har initiert
kablingen.
Elvia skal godkjenne løsningen ved tiltaket og kan stille ytterligere tekniske krav dersom stedlige forhold tilsier det. Elvia dekker eventuelle tilleggskostnader f.eks. ved å øke overføringskapasiteten eller
forskuttere andre endringer i nettet.

4 BESKRIVELSE AV DAGENS KRAFTSYSTEM
Elektrifisering startet i Norge ved et privat autonomt anlegg i Fredrikstad ved Lisleby Brug i 1877. Det
offentlige kraftsystemet startet opp 12. desember 1892 ved at 32 kullbuelampene ble tent på Karl Johansgate i Oslo. Strømmen ble levert fra et dampdrevet kraftverk som lå i Rosenkrantzgata i sentrum av
Oslo. I de samme lokalene ligger i dag en av Elvias transformatorstasjoner og et fjernvarmeanlegg for
energitilførsel til sentrum av Oslo.

Tilsvarende utvikling oppsto andre steder. Lokale kraftverk ble bygget for å
forsyne lokalt forbruk eller industri. Eksempler er kraftverkene Hammeren i
Oslo, Rånåsfoss i Akershus og Kykkelsrud i Østfold. Etter hvert som forbruket
økte, teknologien for å overføre elektrisk kraft ble utviklet og energikilder i
nærområdet var utnyttet, ble kraftverk
bygget lengre unna forbruket. Spesielt
etter andre verdenskrig ble store anlegg
bygget bl.a. i Hallingdal, Lærdal, Numedal, Aurland og Gudbrandsdalen for å
forsyne Oslo, Akershus og Østfold.

Figuren viser gatebelysning med kullbuelamper i Karl Johansgate i Oslo 1892

Innenfor utredningsområdet er det kun produksjon i elvekraftverk i Glomma som er av betydning for
strømforsyningssystemet. Det meste av strømmen tas ut fra det landsdekkende transmisjonsnettet.
Oppvarming har i stor grad vært basert
på strøm. De siste årene har innslag av
fjernvarme økt betraktelig og forsyner
i dag energi tilsvarende 10 prosent av
energiforbruket fra strøm. Energien til
fjernvarme kommer i stigende grad fra
bioenergi og avfall. Installasjon av luft
til luft varmepumper er blitt svært
vanlig som varmekilde i privat hus. Til
tross for elektrifisering av transportsektoren, kan det synes som om dette,
sammen med andre energikilder og
nye byggeforskrifter, vil bremse veksten i forbruket.
Figuren viser arbeider med strømforsyningsanlegg på Sagene i Oslo i 1898

Innenfor utredningsområdet eier Statnett 13 transformatorstasjoner som forsyner strøm fra transmisjonsnettet til regionalnettet. I tillegg er
det utveksling mot Glitre Energis 132 kV-nett i Asker. Hurdal transformatorstasjon er knyttet direkte til
Elvia nord dvs. tidligere Eidsivas 132 kV-nett og er ikke knyttet til regionalnett i utredningsområdet.
Det er i dag 170 transformatorstasjoner mellom regionalnettet og distribusjonsnettet. Regionalnettet
drives med tre ulike spenningsnivåer 50, 66 og 132 kV, mens distribusjonsnettet drives med 5, 11, 17, 18
og 22 kV spenningsnivåer.
Det er seks omformerstasjoner mot Bane NOR som er knyttet direkte mot regionalnettet. Bane NOR har
i tillegg en egen kraftlinje fra Buskerud og inn mot en omformerstasjon ved Asker sentrum. Anlegget i
Asker blir i dag hovedsakelig matet fra Borgen tr.st i 22 kV nettet.
I regionalnettet er det også 30 «rene» 50-132 kV koblingsanlegg, dvs. anlegg uten transformatorer.
Alle større kraftlinjer og jordkabler i regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold eies av Elvia.
Norske Skog i Halden er direkte tilkoblet Elvias 50 kV koblingsanlegg i Statnetts transformatorstasjon
Halden.

Elvia eier og drifter
11-22 kV delen av
samtlige transformator-stasjoner i Oslo,
Akershus og i de
fleste av anleggene i
Østfold. I 12 transformatorstasjoner i
Østfold går eierskillet,
mellom regionalnettet og distribusjonsnettet, ved tilkoblingsklemmene på
Figuren viser stasjonsanlegg i Oslo, Akershus og Østfold
sekundærsiden av
krafttransformatorene i transformatorstasjonene. Dvs. at Norgesnett og Rakkestad Energi selv eier 11-22 kVkoblingsanlegg.
Av praktiske og historiske grunner er det valgt å dele utredningsområdet i fem delområder som behandles hver for seg, dvs. Asker og Bærum, Follo, Oslo, Romerike og Østfold.

4.1

Asker og Bærum

Asker og Bærum forsynes fra Statnetts stasjoner
Bærum og Hamang i Bærum kommune, Smestad
i Oslo, samt Sylling i Lier (over Glitres regionalnett).

Fakta om Asker og Bærum
-

Innbyggere 188.364 (25% vekst fra 2000)
Antall transformatorstasjoner 14
Spenning 50 og 132 kV
Maksimalt effektforbruk (temp. korr.) 663 MW
Maksimalt energiforbruk 2.6 TWh

Det er til sammen 14 transformatorstasjoner og
Oppdatert 1. januar 2019
en koblingsstasjon (Nordli). Hele området var
opprinnelig drevet med 50 kV spenningsnivå.
Valget ble trolig gjort fordi dette var et mye benyttet spenningsnivå i Oslo (Aker kommune), Akershus og
Østfold.
På begynnelsen av 1980-tallet valgte Asker å starte ombygge av nettet til 132 kV fordi dette spenningsnivået var teknisk og økonomisk gunstig. Ved å gå fra 50 kV til 132 kV kunne bl.a. kabelmengden
reduseres med neste tre ganger. I tillegg ga det mulighet for forsyning, på dette spenningsnivået, fra
Glitres regionalnett fra Kjenner ved Liertoppen i Buskerud. Første fase av 132 kV nettet var ferdig i 1981.
I dag er tre av fire transformatorstasjoner i Asker forsynt fra 132 kV nettet. Den fjerde
stasjonen i Asker (Berger) og alle de ti stasjonene i Bærum forsynes med 50 kV. I Berger er
det installert en 100 MVA transformator for utveksling mellom 132 og 50 kV nettene. Det er
tilnærmet like mye kabler som kraftlinjer i regionalnettet i Asker og Bærum.
132 kV nettet drives spolejordet hvor jordslutningsspolen står plassert i Statnetts stasjon
Sylling i Buskerud.
50 kV nettet er normalt delt i tre drifter, hhv.
Hamang, Bærum og Smestad. Driften under Hamang og Smestad er spolejordet, mens driften
under Statnetts stasjon Bærum er drevet isolert.
I Asker drives distribusjonsnettet med 22 kV
spenning, mens distribusjonsnettet i Bærum drives med 11 kV spenning.
Elvia har områdekonsesjon for hele distribusjonsnettet med unntak av et lite antall
høyspennings elektrokjeler, koblingsanlegg i
fbm. fjernvarmeanlegg og noen spesialanlegg.

Figuren viser utvikling av maksimalt forbruk 1

Elektrisitetsproduksjon i Asker & Bærum
I Asker og Bærum er Spikerbruksfallet kraftverk med 360 kW installert effekt det eneste elektriske produksjonsanlegget av noe betydning.

4.2

Follo

Først i 1917 ble Follo knyttet til en 20 kV linjen
fra Kykkelsrud kraftstasjonen ved Askim. Linjen
gikk videre til Oslo, gjennom Asker og Bærum før
den endte i Slemmestad i Røyken. Før den tid
var det kun noe spredt 110V DC forsyning, bl.a.
på landbrukshøgskolen i Ås og i Drøbak. 50 kVnettet ble først innført etter 1940.

Fakta om Follo
-

Innbyggere 144.372 (30% vekst fra 2000)
Transformatorstasjoner 17
Spenning 50 kV
Maksimalt effektforbruk (temp. korr. ) 483 MW
Maksimalt energiforbruk 1.9 TWh i et år
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Regionalnettet i Follo forsynes fra Statnetts stasjon Follo. Det er forbindelser mot Oslo-nettet via Tårnlia - Prinsdal, Gjersjøen - Holmlia og Bru – Åsland
- Klemetsrud og mot Østfold-nettet via. Skiseng - Melleby og Dyrløkke - Tegneby. Normalt forsynes
områdene lengst syd i Oslo fra Follo-nettet.
I regionalnettet er det 17 transformatorstasjoner og en koblingsstasjon (Skiseng). Nettet er
spolejordet og drives med 50 kV spenningsnivå.
Alle stasjonene er eid av Elvia. Nettet driftes
normalt med to drifter fra Statnetts stasjon.
I Follo drives distribusjonsnettet i Frogn, Ås,
Vestby, Nesodden og Enebakk med 22 kV spenning, mens distribusjonsnettet i Nordre Follo
drives med 11 kV spenning.
Elvia har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i Oppegård-delen av Nordre Follo, Frogn,
Vestby og Ås kommuner, mens Norgesnett har
områdekonsesjon for Enebakk, Nordre Follo og
Nesodden kommuner.

Elektrisitetsproduksjon i Follo
Det er helt ubetydelig kraftproduksjon i et fåtall
minikraftverk som ligger i Enebakk kommune.

Figuren viser utvikling av maksimalt forbruk

4.3

Oslo

Oslo forsynes fra Statnetts stasjoner Smestad,
Sogn, Ulven og Furuset i Oslo. Det er noe innmating fra elvekraftverk ved Askim i Østfold
(Solbergfoss og FKF) og det er utveksling i regionalnettet mot Follo, Romerike og Bærum.

Fakta om Oslo
-

Innbyggere 693.494 (37% vekst fra 2000)
Antall transformatorstasjoner 50
Spenning 50 og 132kV
Maksimalt effektforbruk (temp. korr.) 2.168 MW
Maksimalt energiforbruk 10.1 TWh i et år

Fra 1921 og frem til midten av 1980 tallet ble
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det, i sentrum av Oslo, bygd ut et 33 kV kabelnett som opprinnelig matet 13 transformatorstasjoner.
I de ytre delene av Oslo ble det på tilsvarende måte bygd ut et 50 kV kabel- og luftledningsnett. Det er i
dag 32 transformatorstasjoner og to omformerstasjoner (Bane NOR) i 50 kV nettet. Skillet mellom utbredelsen av 33 kV og 50 kV nettene, gikk opprinnelig ved det som var grensen mellom kommunene Oslo
og Aker før de ble slått sammen i 1948.
Det ble på midten av 1980-tallet gjennomført en
utredning som konkluderte med at det var riktig
å innføre et nytt 132 kV regionalnett i Oslo. Det
nye nettet var i første omgang tenkt å erstatte
33 kV nettet i sentrum av Oslo. Dette fordi 33 kV
nettet nærmet seg systemets kapasitetsgrense
og fordi kabelnettet i stor grad var basert på
gamle kabler med oljetrykkteknologi hvor teknisk levetid var i ferd med å gå ut.
Overgang til 132 kV har gitt økt overføringskapasitet, mindre graving i Oslos gater og rask
reduksjon av antall oljetrykkskabler. I 1990 ble
de første to stasjonen, dvs. Sagene og Prestegata, satt i drift.
50 kV nettet er spolejordet, mens det nye 132
kV nettet er direktejordet via en impedans plassert i 0-pkt på de matende transformatorene.
Fra Oslos 50 transformatorstasjoner fordeles
strømmen gjennom distribusjonsnett som i Oslo
drives med 11 kV spenning.
Elvia har områdekonsesjon for distribusjonsnettet, med unntak av et 40-talls høyspenningselektrokjeler og noen få spesialanlegg.

Figuren viser utvikling av maksimalt forbruk

33 kV–nettet (avviklet 2017)
33 kV nettet ble påbegynt før andre verdenskrig og ble utviklet for å forsyne sentrum av Oslo (Oslo kommune før 1948) og var det eldste av de tre regionalnettene i Oslo og var ett rent kabelnett. Valg av
spenning ble trolig gjort ut fra en teknisk og økonomisk vurdering, hvor hensyn til korte avstander og
rådende kabelteknologi ble vektlagt.

Nettet ble drevet med isolert nullpunkt. For å begrense kortslutningsstrømmene, ble det installert
strømbegrensende seriereaktansspoler i alle avgangene fra innføringsstasjonene. Tilsvarende blir gjort
på alle avganger i transformatorstasjonene og mot det underliggende11 kV-nettet.
Av de 13 opprinnelige stasjonene, ble de to siste stasjonen, Pipervika og Rodeløkka, bygd om til 132 kV i
2016-2017. 33 kV nettet ble med det lagt ned og en rekke gamle koblingsanlegg, kabler, transformatorer
i Elvias og transmisjonsnettanlegg kunne med det tas ut av drift og skrotes.

50 kV-nettet
50 kV nettet ble opprinnelig bygget og drevet av Aker Elektrisitetsverk. Nettet forsyner de ytre byområdene, dvs. tidligere Aker kommune. Etter sammenslåingen av de to kommunene i 1948, har nettet blitt
bygget videre og modernisert. Nettet var opprinnelig bygget med kraftlinjer og ble påbegynt før 2. verdenskrig. Valg av spenning ble trolig gjort ut fra en teknisk økonomisk vurdering og for lett å kunne
utveksle kraft med nabokommuner.
50 kV nettet består i dag av en blanding av kabler og kraftlinjer og forsyner 32 transformatorstasjoner.
På det meste var det 40 stasjoner i nettet. Åtte er lagt ned eller bygd om til 132 kV siden midten av
1990-tallet. Nettet er bygget slik at mange transformatorstasjoner kan forsynes fra flere av Statnetts stasjoner.
For å kunne drifte nettet med enpolt jordfeil er nettet spolejordet med jordslutningspoler montert i nullpunktet i utvalgte transformatorer. Nettet driftes oppdelt, dvs. at det ikke drives sammenkoblet mellom
Statnetts stasjoner.
I øst har Høybråten og Stubberud forbindelse med Statnetts stasjon Røykås i Lørenskog kommune. I syd
(Holmlia, Klemetsrud og Prinsdal) er det forbindelse til Statnetts stasjon Follo i Ås kommune. I vest er
det forbindelser fra Statnetts stasjon Smestad til Jar, Nordli og Haslum i Bærum kommune.
For å begrense kortslutningsstrømmene, er det installert strømbegrensende seriereaktansspoler i alle
avgangene fra Statnetts stasjoner i Oslo.

132 kV-nettet
132 kV nettet er det nyeste regionalnettet i Oslo. Nettet ble påbegynt i 1990 og er ment å erstatte de to
gamle 33 og 50 kV nettene. I 2017 ble den siste stasjonen i 33 kV systemet bygd om til 132 kV.
Valget i 1987 ble gjort ut fra en teknisk og økonomisk totalvurdering. Videreføring av 33 kV nettet ville
bl.a. medført en betydelig gravebelastning for Oslo sentrum. Som eksempel kan nevnes at en 132 kV kabel kan overføre åtte ganger mer elektrisk energi enn en gammel 33 kV kabel.
Ved inngangen til 2020 driftes 18 transformatorstasjoner i Oslo med 132 kV.
Frem til 2009 ble det nye 132 kV nettet drevet med direktejording over transformatorenes nøytralpunkter i Statnetts stasjoner. I 2009 ble det installert lavohmig reaktans mellom nøytralpunkter og jord i
matende transformatorer. Dette for at maksimal jordfeilstrøm i nettet ved enpolt kortslutning skal begrenses til under 10 kA bl.a. for å minimalisere konsekvenser for telenett og vann- og avløpsnett.
132 kV kraftlinjen fra Solbergfoss kraftstasjon er bygget som en dobbeltkurslinje frem til grensen mot
Oslo kommune. Ved kommune grensen mellom Oslo og Nordre Follo er trådsettende koblet sammen og
går videre som en enkeltkurslinje frem til Abildsø. Det er etablert en kabelavgrening mot Lambertseter 2
km sør for Abildsø. I stasjonene Abildsø og Lambertseter står det i dag mellomtransformatorer for innmating i 50 kV nettet i Oslo syd.

Elektrisitetsproduksjon i Oslo
Det er i dag tre mindre anlegg for produksjon av elektrisitet i Oslo. Hammeren kraftstasjon, et vannkraftverk i Maridalen på 5,6 MW og to kraftvarmeverk Klemetsrud I og II som er basert på avfall, med en
samlet effekt på 25 MW. Kraftverkene er knyttet til 11 kV nettet. Ingen av de tre kraftverkene gir påregnelig vinterkraft. Samlet produksjonen i Oslo dekker omlag en prosent av det elektriske forbruket i Oslo.
Kraften fra Solbergfoss kraftverk i Glomma ved Askim i Østfold forsynes normalt inn i Oslo. Da dette er
et elvekraftverk, er produksjonen lavest på vinteren, dvs. når forbruket er størst. Innmatingen i et normalår utgjør 850 GWh med bestemmende vinter produksjon i tunglastperioden (des. – mars.) er på 63
MW.
I tillegg kan opptil 90 MW av produksjonen i Østfold leveres mot Oslo over en 132/50 kV transformator i
FKF.

4.4

Romerike

Romerike forsynes fra Statnetts stasjoner Minne
i Eidsvoll kommune, Frogner i Sørum kommune
og Røykås i Lørenskog kommune. Det er i tillegg
innmating fra kraftstasjonene Funnefoss, Rånåsfoss I og II og Bingsfoss i Glomma og kraftverk i
Andelva i Eidsvoll kommune. Det er 50 kV forbindelser til Oslo via. Røykås.

Fakta om Romerike
-

Innbyggere 299.648 (45% vekst fra 2000)
Antall transformatorstasjoner 38
Spenninger 50, 66 og 132 kV
Maksimalt effektforbruk (temp. korr.) 1062 MW
Maksimalt energiforbruk 4.5 TWh i ett år

Oppdatert 1. januar 2020

Lengst nord ligger stasjonen Hurdal som forsynes fra Eidsivas ( nå Elvia) 132 kV kraftlinje Minne - Kongsengen.
Det er to ulike regionalnett på Romerike. Et 66
kV nett som dekker øvre Romerike, deler av
nedre Romerike og Nittedal. Det andre nettet
drives med 50 kV spenningsnivå og dekker det
meste av nedre Romerike. Begge nettene består
av kraftlinjer med noen få kabelanlegg som går
gjennom de mest tettbebygde områdene.
I Lørenskog og Skedsmo driftes distribusjonsnettet med 11 kV spenning, mens resten av
området driftes med 22 kV spenning.
Elvia har områdekonsesjon for hele distribusjonsnettet med unntak av området Høland i
Aurskog & Høland kommune, noen høyspenningselektrokjeler og noen få spesialanlegg.
Høland og Setskog Elverk har områdekonsesjon
for 22 kV i Høland.

50 kV-nettet
50 kV nettet forsyner åtte stasjoner og en omformerstasjon mot Bane NOR i de tre
kommunene Lørenskog, Skedsmo (nå en del av
Lillestrøm) og Rælingen. Nettet forsynes fra
Statnetts stasjon Røykås (300/50 kV). Røykås
Figuren viser utvikling av maksimalt forbruk
har 50 kV forbindelser til Oslo mot Høybråten
og mot Stubberud. Nettet, karakteriseres av korte avstander mellom transformatorstasjonene og drives
spolejordet. Kabler og kraftlinjer er isolert for 72,5 kV og er med det forberedt for fremtidig drift med 66
kV spenningsnivå.

66 kV-nettet
66 kV nettet består av 26 stasjoner i ti (nå åtte) kommuner en omformerstasjon mot Bane NOR. Nettet
forsynes fra Statnetts stasjoner Frogner og Minne samt kraftstasjoner i Glomma og Andelva. Nettet karakteriseres av store avstander mellom stasjonene. Nettet, som i hovedsak består av kraftlinjer, er
spolejordet. For å øke leveringssikkerheten er det installert en 40 MVA transformator i Lillestrøm mellom 50- og 66 kV nettene.

50 kV nettet ble utviklet før krigen bl.a. for å overføre kraft fra Rånåsfoss kraftstasjon (1918) til forbrukere på Romerike, i Oslo og Asker & Bærum. Valg av spenningsnivå ble trolig gjort etter tekniske og
økonomiske vurderinger og fordi dette var en alminnelig spenning som også ble valgt i Aker kommune.
Nettet var opprinnelig rikelig dimensjonert og tilfredsstilte kapasitetsbehovet i en årrekke.
Fra 1960 og utover ble det bygget mange ny transformatorstasjoner og nettet ble bygd om fra 50 kV til
66 kV. Heving av spenningsnivået ble gjort fordi dette var en billig måte å øke kapasiteten på. Alt på et
tidlig tidspunkt, ble det montert utstyr for 72,5 kV i 50 kV nettet. Dette gjorde at mye av bryter- og linjemateriellet, bortsett fra transformatorer, kunne brukes videre. Overgangen fra 50 kV til 66 kV
hovedfordelingsspenning på Romerike er foreløpig avsluttet.
Det er nå 66 kV på Øvre Romerike, mens 50 kV er beholdt som spenningsnivå i deler av nedre Romerike.
Det er i dag totalt 34 transformatorstasjoner i 50 og 66 kV nettet.

Elektrisitetsproduksjon på Romerike
På Romerike er det i underkant av 900 GWh produksjon. Det meste av dette kommer fra kraftverk i
Glomma nord for Øyeren. Kraftverkene har liten produksjon i desember- mars, dvs. når belastningen i
nettet er høyest. Bestemmende vinterproduksjon er 80 MW.
Kraftverk

Rånåsfoss I
Rånåsfoss II
Bingsfoss
Funnefoss
Mago A, B C og D
Bøhnsdalen kraftverk

Gen Nr.

Merkeytelse
installert

Tilgjengelig
vintereffekt

(nr)

(MVA)

(MW)

(GWh)

1- 6
1
1- 3
1-2

6 x 13
53
3 x12
2 x 21.65
0.7-0.4-0.8-1.9
3

45

570

17
13
5

158
187
30
15

80

960

Totalt
Figuren viser produksjonen i de største kraftverkene i Akershus

Det er kraftstasjoner i Glomma (Rånåsfoss, Bingsfoss og Funnefoss) og i Andelva i Eidsvoll (Mago A, B, C
og D) som har betydning for nettet. Anleggene er eid av hhv. Glomma Kraftproduksjon (Glomma og Andelva) og Elvia Produksjon (Andelva).

4.5

Østfold

De første elektrisitetsverkene i Østfold ble etablert på slutten av 1890-årene. Dette var samtidig
som de første aggregatene i Sarpefossen ble satt
i drift. 10 år senere ble de første 50 kV kraftlinjene i fylket bygget.

Fakta om Østfold
-

Innbyggere 299,447 (21% vekst fra 2000)
Transformatorstasjoner 53
Spenning 132 og 50kV
Maksimalt effektforbruk (temp. korr.) 1.198 MW
Maksimalt energiforbruk 6.0 TWh i et år

En kraftlinje med 110 kV spenning, som senere
Oppdatert 1. januar 2020
ble oppgradert til 132 kV, ble bygget på midten
Oppdatert 1. januar 2019
av 1970-tallet fra Vamma til Hasle ved Sarpsborg
med en forbindelse videre til Raa ved Fredrikstad. Resten av regionalnettet i Østfold drives med 50 kV
spenningsnivå.
Regionalnettet i Østfold matet fra Statnetts stasjoner Tegneby, Hasle og Halden. I tillegg er det
innmating fra flere kraftverk i Glomma sør for
Øyeren. Det er 53 transformatorstasjoner i nettet, hvorav tre forsyner strøm direkte til
industribedrifter. En transformatorstasjon, som
leverte strøm til treforedlingsbedriften Peterson Linerboard, ble lagt ned i 2017 etter at
bedriften avviklet driften. I tillegg er det to 50
kV koblingsstasjoner (Kolstad og Strupe), fire 50
kV koblingsanlegg ved kraftstasjoner og to omformerstasjoner mot Bane NOR. Nettet er
knyttet mot Follo via en 50 kV en forbindelse
mot Melleby, en 50 kV forbindelse mot Dyrløkke fra Tegneby og mot Oslo via en 132 kV
forbindelsen fra Solbergfoss.
Elvia eier alle 132-50 kV koblingsanlegg i transformatorstasjonene, mens 11-22 kV delen av
stasjonene eies av det selskapet som har områdekonsesjon for distribusjonsnettet. Tomt og
bygninger eies normalt av det selskapet som
har områdekonsesjon for distribusjonsnettet.
Av 183 krafttransformatorer er 62 eid av andre
enn Elvia, dvs. industribedrifter, kraftverk osv.
Både 132 kV og 50 kV nettet drives spolejordet.

Figuren viser utvikling av maksimalt forbruk. NB !Norske Skog Saugbruks inkludert fra 2017 (60-100 MW)

Fra stasjonene i regionalnettet fordeles kraften over distribusjonsnettene med 5, 10, 17, 18 eller 22 kV
spenningsnivå. I tillegg kommer noen mindre 5 kV områder rundt kraftstasjonene. I Rakkestad kommune har Rakkestad Energi områdekonsesjon, mens Norgesnett har områdekonsesjon for Fredrikstad
kommune (bortsett fra Onsøy) og Hvaler kommune. I resten av fylket har Elvia områdekonsesjon for distribusjonsnettet.

Elektrisitetsproduksjon i Østfold
Østfold er delområdet med størst elektrisk produksjon. Totalt produseres det i underkant av 4 500 GWh
i et normalår. De største produsentene er Hafslund ECO som har kraftstasjoner i FKF, Vamma ved Askim
og i Sarpefossen i Sarpsborg, Borregaard Ind. Ltd har kraftverk i Sarpefossen og Hafslund ECO / Statkraft
som har kraftverket Solbergfoss ved Askim.

Fordi produksjonen er basert på uregulert tilsig, er produksjonen i kraftverkene i Glomma størst på våren, sommeren og høsten. Forbruket er størst på vinteren når produksjonen er lavest. Dette betyr at det
meste av effekten i topplasttimen på vinteren, må tas ut fra transmisjonsnettet.

Det meste av det som produseres i kraftverkene i Glomma går inn i regionalnettet i Østfold og er en viktig og integrert del av nettet. Unntatt fra dette er produksjonen i Solbergfoss som normalt leveres inn
mot Oslo.
Slukeevnen ved kraftstasjonene FKF er 1040 m³/s, Vamma 1475 m³/s og Sarpefossen 945 m³/s, mens
Solbergfoss har en slukeevne på 1200 m³/s. Bestemmende vinterproduksjon finner sted ved en vannføring på 350m3/s.

Tilgjengelig vintereffekt i Østfold er 296 MW. Vannføringen i Glomma kan variere fra under 200m3/s til
nesten 4000m3/s.
Utover kraftverkene vist i tabellen kommer små- og minikraftverk med minimal vintereffekt.
132/50 kV transformeringen i Vamma, som ble etablert i 2005, har bedret fleksibiliteten i nettet ved at
hele produksjonen i Vamma kan kjøres både nordover i Tegneby-nettet og sydover i Hasle-nettet. Dette

er gunstig for å redusere de elektriske tapene og bidrar til å redusere belastningen på Statnetts transformatorer i Tegneby. Forholdene ble ytterligere bedret når det i 2016 ble satt i drift en 132/50 kV enhet
nummer to på samme sted. Enheten sto tidligere i Raa ved Fredrikstad og ble ledig da det ble satt inn en
større enhet i Raa i 2011.
I lastflytanalyser, ved vinterlast, er effektproduksjon ved 350 m³/s vannføring lagt til grunn. Produksjonen fra G11 i Vamma, sammen med deler av 50 kV lasten under Vamma, blir lagt sydover på 132 kV
nettet mot Hasle. Produksjonen i Solbergfoss er lagt utenom nettet i Østfold/Follo og direkte inn i Oslonettet. For ytterligere å minimalisere tap og redusere belastningen på transformatorene i Tegneby vurderes muligheten for å legge denne produksjonen mot Østfold. Dette må sees i sammenheng med tiltak
i nettet i Oslo syd, f.eks. Statnetts planer om å bygge en ny 420/132 kV stasjon kalt Liåsen ved Klemetsrud.

4.6

Effektforbruk 2000-2020

Det elektriske effektforbruket (det maksimale forbruket i en time) i Oslo, Akershus og Østfold beregnes
ved å summere effekten levert til regionalnettet fra transmisjonsnettet, fra kraftverkene som er lokalisert internt i utredningsområdet og det som
utveksles i regionalnettet mot Glitres og Eidsiva (fra 1. jan. 2020 en del av Elvia). Fordi
elektriske tap i nettet er inkludert, er dette
forbruket større enn det som blir levert mot
sluttkundene.
Forbruk i utredningsområdet
Det høyeste målte effektforbruket i utredningsområdet, var 21. januar 2016 i time 9
og ble målt til 5.446 MW (se figuren under
og stiplet blå kurv).
Høyeste dimensjonerende effektforbruk ble
registrert 29. februar 2019 ble målt/beregnet til 5 492 MW. Dimensjonerende
effektforbruk er målte effektforbruk hvor utkoblbart forbruk trekkes i fra og som så
temperaturkorrigerer opp mot dimensjonerende minimumstemperatur. Ref. kapittel
3.4.2 og rød linje i figuren under.
Strømnettet dimensjoneres uten utkoblbart
forbruk fordi dette forbruket raskt kan kobles ut ved feil, flaskehalser, effektmangel ol.
Dette gjelder bl.a. elektrokjeler, store varmepumper og lignende som kan bytte om til
andre energiformer enn elektrisk energi. (Se
figuren under og prikket kurve)

Figuren viser utvikling av maksimaleffekt for Oslo, Akershus og Østfold.
F.o.m. 2017 er forbruket til Norske skog i Halden inkludert i forbruket
50- 100 MW

Kurver som viser tilsvarende effektforbruk innen de ulike delområdene, dvs. Asker& Bærum, Follo, Oslo,
Romerike og Østfold er vist i kapittel 4.2-4.6
Grunnen til at forbruk til «alminnelig forsyning» temperaturkorrigeres, er at en stor del av oppvarmingsbehovet for boliger i Norge dekket av elektrisitet. Dette gjør at maksimalt effektuttak normalt er svært
følsom for endring i utetemperaturen. Med denne metoden kan «kalde år» sammenliknes med «varme
år». Ref. kapittel 3.4.2.

Forbruk i hver transformatorstasjon
På samme måte, som for hele utredningsområdet, registreres målt-, prioritert- og temperaturkorrigert
forbruket for hver enkelt av de 170 transformatorstasjonene i området. Det utarbeides effektprognoser
for de neste 20 årene for de samme stasjonene. De beregnede verdiene brukes i modeller for lastflytberegninger av linjer, transformatorer og kabler i regionalnettet. Sammen med nye kjente store
effektuttak, gir dette grunnlag for ulike tiltak i regionalnettet. Dvs. økning av transformatorkapasitet og
forsterking av linjer og kabler.
Av 170 transformatorstasjon harmer enn 120 hatt økning i maksimallasten de siste 10 årene. Av disse er
det 50 transformatorstasjoner som har hatt en økning på mer enn 20 %. I figuren under vises de stasjonen som har hatt mer en 8 MW økning i forbruket. For å kunne levere redundant effekt ut til kundene,
er det i samme periode, kjøpt inn 63 nye krafttransformatorer. Totalt er det 460 enheter i utredningsområdet.

Figuren viser stasjoner som har hatt stor økning effekt i makismallasttimen [MW] de siste 10 årene

Forbruk i de tidligere fylkene
Ved å fordele dimensjonerende effekt for alminnelig forbruk på antall innbyggere i de tre tidligere fylkene i utredningsområde finner en effektforbruket pr. innbygger. Dette er et grovt anslag som
innbefatter handel og næring i tillegg til husholdningskunder (ikke industri). Av figuren ser en at forbruket synker for alle områdene. I Østfold og Akershus er forbruket pr. innbygger 27 % og 11 % høyere enn
Oslo. Forskjellen skyldes trolig at Oslo har mye fjernvarme, en høyere andel av leiligheter og en større
andel av bebyggelsen som saneres og bygges opp igjen med energieffektive nærings- og boligbygg.
Basert på data for effektutvikling de siste 10 årene,
nye byggeforskrifter og
overgang til nye energiformer, antas det at det
elektriske effektforbruket
pr. innbygger også vil avta i
årene som kommer.
Det har vært liten økningen
i det samlede effektforbruk
i Oslo de siste 20 årene. Se
figuren under. Dette til
tross en befolkningsvekst

på 190 000 i samme periode. Dette skyldes trolig stor satsing på fjernvarme, sanering av gamle bygg, industri- og næringsbedrifter som flytter ut av Oslo, nye byggeforskrifter og ENØK.
I Akershus, som består av Asker og Bærum, Follo og Romerike, har økning i effektforbruket vært stor.
Spesielt gjelder dette på Romerike.
Dette skyldes trolig «Gardermoeffekten» som har gitt en stor
befolkningsvekst og mye ny næringsvirksomhet. Noe skyldes industri- og
næringsbedrifter som flytter ut av Oslo.
I Østfold har det, pga. nedleggelse av industri og mindre befolkningsøkning,
vært liten økning i effektforbruket de
siste 20 årene.
Størst prosentvis vekst i effektforbruk i
utredningsområdet har det vært i kommunene Ullensaker, Skedsmo, Nittedal,
Gjerdrum, Sørum og Nannestad på Romerike, samt Frogn, Vestby, Nesodden
og Ås i Follo. Minst vekst har det vært i
Hurdal på Romerike og noen kommuner
i indre Østfold, for eksempel, Aremark,
Marker, Våler og Rakkestad.
Selv om det ikke forventes stor vekst i
Oslo samlet, så forventes det vekst i effektforbruket i de delen av Oslo hvor det
er stor bolig og næringsutvikling b.la.
Hovinbyen, langs sjøkanten fra Filipstad
til Bekkelaget og i det planlagte boligområdet Gjertsrud og Stensrud. Det
forventes også vekst på Gjelleråsen,
Figuren viser utviklingen av maksimaleffekt i de tidligere fylkene i utredningslangs E6 mot Gardermoen på Romerike
området
og langs E6 og jernbanetraseen i Follo,
samt Moss og Rygge og de største byene i Østfold.
Det som kan øker effektforbruket er først og fremst befolkningsøkningen som har vært på mellom
19 000 og 28 000 nye innbygger i hvert av de siste 10 årene Selv om en i dag ser liten virkning av elektrifisering av samfunnet, kan det også bidra til økning av effektforbruket.

Produksjon og balanse
Fordi det meste av den elektriske produksjon i Oslo, Akershus og Østfold er basert på uregulert tilsig i
Glomma er egendekningen av effekt, når forbruket er størst, liten. Størst forbruk er det i perioden november til mars.
Størst vannføring og produksjon er det i flomperioden, dvs. i perioden april til juli. I et normalår vil kun
10 prosent av effektforbruket i makslastimen bli produsert innen utredningsområdet.

Dette vil trolig ikke endre seg i årene som kommer fordi ny produksjon, dvs. sol, vind, flomkraft ol. i liten grad gir bidrag
til produksjonen i
de timene i året
hvor nettet har
størst behov for
strøm.
Utredningsområdet er avhengig av
uttak av elektrisk
effekt fra transmisjonsnettet hele
året. Variasjonen i
effektbalansen,
fra det ene året til
det andre, skyldes
både variasjon i
Figuren viser effektbalansen i utredningsområdet
forbruket og variasjon i vannføringen i Glomma.

4.7

Energiforbruk 2000- 2020

Det elektriske energiforbruket i ett år i Oslo, Akershus og Østfold beregnes ved å summere den elektriske energien levert til regionalnettet fra transmisjonsnettet, fra kraftverkene som er lokalisert internt i
utredningsområdet og det som utveksles i regionalnettet mot Glitres og Eidsiva (fra 1. jan. 2020 en del
av Elvia). Fordi energitap i linjer, kabler og transformatorer er inkludert, er dette forbruket større enn
det som blir levert mot sluttkundene.
Regionalnettet dimensjoneres og utvikles på grunnlag av effekt, dvs. forbruket i den timen i året hvor
forbruket er størst. Elektrisk energiforbruk over året, dvs. energien som transporteres i strømnettet,
brukes i liten grad i dette arbeidet.
Forbruk
I 2010 ble forbruket målt til i overkant av 23.8 TWh som er det høyeste forbruket i et år til alminnelig
forsyning noen gang. Dette var et svært kaldt år med lave temperaturer i både i januar, februar og i desember.
Norske skog- Saugbruks i Halden var tidligere direkte koblet transmisjonsnettet. Etter eierskifte mellom
Statnett og Elvia er Saugbruks nå en direkte kunde av Elvia. Forbruket har de siste årene vært omlag 1
TWh. Dersom også Borregaard, dvs. den andre
KKI-bedriften i utredningsområdet
inkluderes, er det samlete forbruk på i
underkant av 25 000
TWh i utredningsområdet.
Figuren over viser forbruket av elektrisk
Figuren viser energiforbruket i utredningsområdet de siste 20 årene.
energi i utredningsområdet med og uten KKI-bedriftene (Kraft Krevende Industri).

Det totale energiforbruket har endret seg
lite de siste 20 årene. Dette til tross for at
befolkningen har øket med over 400 000
nye innbyggere i samme periode og at
samfunnet har blitt mer elektrifisert. At
forbruket ikke øker skyldes trolig en kombinasjon av større utbredelse av
fjernvarme, mindre uttak til industrien
(Østfold), bedre isolerte hus og ulike typer
varmepumper.
Årlig elektrisk energiforbruk varierer fra år
til år. I det norske system, med oppvarming basert på elektrisitet, skyldes dette
først og fremst «kalde» og «varme» år,
prisen på strøm, medieoppslag om kraftkrise ol.
Utviklingen av energiforbruket er ulikt innen hver av de gamle fylkene. I Oslo, med
190 000 nye innbyggere i samme 20 års
periode, og med raskest overgang til elektrisk transport, har hatt en nedgang i
energiforbruket. I tillegg til omfattende
fjernvarmenett skyldes dette bl.a. at energikrevende industri har flytter ut av byen
og at gamle bygg er erstattes med nye
energieffektive boliger. Ref. områdene Ensjø, Løren, Økern m.fl.
Figuren viser utvikling av energiforbruket fordelt på de gamle fylkene i utredningsområdet

I Akershus, som har nesten like stor befolkningsøkning, er det en økning i energiforbruket. Dette skyldes bl.a. at det er hit mange bedrifter,
som flytter ut av Oslo, etablerer seg. I tillegg er det etablert mange nye bedrifter mellom Oslo og Gardermoen, samt langs E6 og E18 i Follo. Bortsett fra i Asker og Bærum, har heller ikke dette området
samme omfang med Fjernvarme som i Oslo og elektrifiseringen av transportsektoren har gått noe senere.

Østfold har hatt en nedgang i energiforbruket. Dette skyldes ført og fremst forholdene i industrien, senest i 2013 ble treforedlingsbedriften M. Petterson nedlagt. Fylket har også lavere befolkningsøkning
enn i de to andre fylkene, dvs. litt over 50 000 nye innbyggere de siste 20 årene. Området har også den
laveste elbilandelen.
Til tross for at det ved inngangen til 2020 var over 100 000 elektriske biler, 120- 150 elektriske busser og
flere landstrømanlegg i drift, har det til nå ikke medført markant økning det totale elektriske energiforbruket i utredningsområdet.

Produksjon
Utredningsområdet har et stort underskudd av elektrisk energi. I et gjennomsnittsår produseres kun 5,6
TWh, dvs. 25 prosent av den elektriske
energien som forbrukes inne utredningsområdet. Dvs. at om lag 75 % leveres fra
transmisjonsnettet.
Over 90 % av produksjonen, kommer fra elvekraft i Glomma. 74% i Østfold og 18% i
Akershus.
Oslo bidrar kun med 2% ved produksjon i
Hammeren kraftverk i Maridalen og fra to
kraftvarmeverk på Klemetsrud.
I 2019 ble den første vindparken i utredningsområdet satt i drift. Marker vindpark
gir om lag samme energibidrag som Oslos
produksjon, dvs. 2 %.
Samlet produksjon, levert inn i strømnettet,
fra plusskunder (solceller osv.) var i 2019 på
0,0031 TWh. Dette gir et bidrag på 5 0/00 av
den samlede elektriske produksjonen i utredningsområdet. Produksjonen er
imidlertid større fordi det meste av denne
type produksjon går til eget forbruk.
Energibalanse
Varmepumper har trolig redusert veksten i
energiforbruket i utredningsområdet. Selv
om dette er et viktig tiltak for å spare
Figuren viser utvikling av elektrisk produksjon fordelt på de gamle fylkene i
utredningsområdet
energi, kan dette gi effektutfordringer for
nettselskapene. Dette fordi energiutbytte i
varmepumper avtar med synkende temperatur og fordi det er rimelig å tro at mye av den effekten som
luft til luft varmepumper ikke
kan levere når
det er kaldt, må
kompenseres
med elektrisk
energi når temperaturen
synker. Fordi det
er lenge siden
det har vært en
langvarig kuldeperiode, er det
usikkert hvordan
dette påvirker effekt- og
energiuttaket fra Figuren viser utviklingen i energibalansen i utredningsområdet
nettet.

Det er knyttet stor usikkerhet til prognoser for fremtidig forbruk av elektrisk energi. Ifølge analyser gjort
i Statnetts prosjekt «Nettplan Stor Oslo» betyr nye boligforskrifter, med strenge krav til isolering, mest
for energiforbruket. De fremtidige kravene til isolering av nye bygg, rehabilitering og sanering av gamle
bygg demper veksten, mens den økende befolkningen, elektrifisering av samfunnet vil trolig øke behovet for elektrisk energi.

4.8

Leveringspålitelighet 2000-2020

Leveringspåliteligheten i regionalnettet måles ved to parametere. Antall feil som
medfører at kunder blir strømløse og mengden elektrisk energi som ikke leveres til
kundene. Begge parameterne viser bedring
siden år 2000.
Det har de siste fem årene vært omlag 50
feil i året som berører kundene og det er om
lag 250 GWh energi som ikke er levert kundene pr. år.
Nedgangen i antall feil de siste 20 årene
skyldes i stor grad økte investeringer, bedre
vedlikehold og bedre linjerydding.
Når det gjelder mengden elektrisk energi
som ikke leveres kundene, betyr trolig beredskapsapparatet mye. Både
driftssentralens mulighet for raske fjernstyrte omkoblinger, gode beredskapsplaner,
kvalifiserte mannskaper og nok utstyr for å
utbedre feil er vesentlige faktorer.

Pga. relativt få feil i regionalnettet vil enkelthendelser slå sterkt ut på statistikken.
Leveringspåliteligheten i regionalnettet påvirkes i stor grad av været, dvs. snø, vind, lyn
osv. 50 kV nettet har flest feil fordi dette nettet har størst utstrekning og har mest
kraftlinjer. Minst feil har 132 kV nettet som
har liten utstrekning, høy andel jordkabler og
få km med kraftlinjer.
Generelt er graveskader, vind, snø og lyn den
største årsaken til feilene på linje- og jordkabelnettet. I transformatorstasjonene er
teknisksvikt den dominerende årsaken til feil.
Bidraget fra regionalnettet til leveringspåliteligheten utgjør kun 10 - 30 prosent av det
som kundene opplever av feil og avbrudd. De
fleste feil oppstår i det kundenære distribusjonsnettet.
33 kV nettet, som dekket sentrum av Oslo,
ble avviklet i 2017.

4.9

Overføringstariffer i Oslo, Akershus og Østfold

I tarifferingen av regionalnettene i Oslo, Akershus og Østfold benyttes en såkalt k-faktormodell. Dette
er det samme tarifferingsprinsipp som Statnett benytter i transmisjonsnettet.
De siste fem år har tariffene i regionalnettet hatt følgende prisutvikling:
Nettnivå

Tariff fra 1/1-15
kr/kW

Fastledd
kr

Tariff fra 1/1-16
kr/kW

Fastledd
kr

Tariff fra 1/1-17
kr/kW

Fastledd
kr

Tariff fra 1/1-18
kr/kW

Fastledd
kr

Tariff fra 1/1-19
kr/kW

Kommentar

Fastledd
kr

Prioritert overføring nivå 1

238

268

304

373

383

+ marginaltap + Enova 1)

Prioritert overføring nivå 2.1

324

361

397

457

466

+ marginaltap + Enova 1)

Prioritert overføring nivå 2.2

357

399

433

490

499

+ marginaltap + Enova 1)

Utkoblbar overføring, katg. A
nivå 1
Utkoblbar overføring, katg. A
nivå 2
Utkoblbar overføring, katg. M
nivå 1
Utkoblbar overføring, katg. M
nivå 2

Innmating av produksjon

Reaktivt overforbruk

30 2)

10 2)

6 000

6 000

36 2)

12 2)

6 000

6 000

40 2)

20 2)

10 000

10 000

45 2)

10 000

50 2)

12 000 + marginaltap + Enova 1)

50 2)

10 000

55 2

12 000 + marginaltap + Enova 1)

22 2)

10 000

25 2)

12 000 + marginaltap + Enova 1)

25 2)

10 000

28 2

12 000 + marginaltap + Enova 1)

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

1,20

1,20

1,30

1,30

1,34

øre/kVArh

øre/kVArh

øre/kVArh

øre/kVArh

øre/kVArh

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

+ marginaltap

Figuren viser tariffer eks. MVA i regionalnettet for Oslo, Akershus og Østfold
1)

Med virkning fra 1. januar 2013 er forskrift om Energifondet endret slik at alle sluttbrukere på alle nettnivå som ikke er husholdning etter
dette skal svare et påslag på 800 kr/år eks. MVA per målepunkt-ID. Dette beløpet kommer i tillegg til oppgitt fastledd på alle nettnivå.
2)
For utkoblbar overføring er avregningsgrunnlaget basert på abonnert effekt.

For prioritert overføring avregnes effektleddet (residualleddet) etter det løpende gjennomsnittet av
kundens effektuttak i områdets maksimallasttimer de siste fem årene, fratrukket utkoblbart forbruk.
Dette prinsippet er ment å stimulere kundene til å redusere sine effektuttak i de perioder regionalnettet er hardt belastet. Samtidig vil ordningen med bruk av 5-års gjennomsnitt dempe tariffmessige
virkninger og risiko for kunder og nettselskap, som følge av årlige tilfeldigheter. Det tarifferes også ulike
typer utkoblbar overføring.

Transport av krafttransformatorer
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for transport av krafttransformatorer og det er utarbeidet
transportplaner for enheter større enn 75 tonn.

4.10

Gjennomførte endringer i regionalnettet

I oversikten er det tatt med større investeringer og reinvesteringer.
2018 -2019
Asker og Bærum
• Rud- to nye 50 kV bryterfelter mot kraftlinjen Hamang - Bærumsverk. (For å fjerne T-avgrening)
• Bjørnegård - skifte av 47 kV effektbrytere for å øke kortslutningsytelsen
• Berger, en ny 50 (132)/22kV 40 MVA enhet. Dagens 20 MVA enhet er flyttet til Nordby i Follo
• Bærumsverk, en ny 50/11 kV 25 MVA enhet er satt inn. Gammel 15 MVA skrotes
• Utvidelse av 11 kV anlegget i Fornebu
Oslo
• Montebello - utvidelse av 11kV anlegget
• Prestegata ny fjerde 132/11 kV 30 MVA enhet. Enheten er betalt av Fortum Oslo Varme
• Ulven to nye 132 kV bryterfelter, ett mot SNs transf. og et reservefelt
• Akersberget - utvidelse av 11kV anlegget
• Lillo-Torshov - ny 1,3 km 132 kV kabel til erstatning for to 50 kV oljetrykkabler. Kabelen blir drevet med 50 kV
inntil Lillo er bygget om til 132 kV og er skjøtet mot 50(132) kV kabel Løren-Torshov
• Ulven, Sogn og Smestad bytte effektbrytere for å øke kortslutningsytelsen?
• Korsvoll – Kjelsås - to nye 2,0 km lange 132kV kabelanlegg (driftes med 50 kV). Erstatter to gml. oljekabelanlegg. Kabelsett 1 ferdig i 2017 og kabelsett 2 ferdig i 2018.
• Lilleaker – Jar (Bærum) ett nytt 1.0 km langt 132 kV kabelanlegg (driftes med 50 kV).
• 33 kV anlegg i Sogn. Ulven og Smestad er revet
• Briskeby utvidelse av 132 kV GIS-anlegg med koblings bryter og transf. felt
Romerike
• Hovinmoen, ny 132/22 kV transformatorstasjon. Stasjonen dimensjoneres for 100 MW ytelse og seks 132 kV
linje/kabelfelter.
• Gotland, ny 66/22 kV 30 MVA transformator settes inn. Gammel 18 MVA flyttes til Lystad. Utføres i 2018.
• Lystad, 66/22 kV 18 MVA fra Gotland satt inn.
• Gotland, ny 66/22 kV 30 MVA transformator. Gammel 18 MVA flyttet til Lystad.
• Lystad, 66/22 kV 18 MVA fra Gotland satt inn.
• Leirsund skiftet to 66 kV effektbrytere pga kortslutningsytelse
• Røykås-Skjetten to 50 kV kabler forlenget med 0,4 km forbi innendørs skisenter
Østfold
• Ørje nytt apparatbygg og nytt 50 kV koblingsanlegg
• Ørje-Marker 5 km 132 kV kabel fra Ørje til Markervindpark
• Gamlebyen - Kråkerøy reinvestering av oljetrykkskabel over Glomma i nye 132 kV PEX-kabler.
• Vammafoss nytt 132 kV ledningsanlegg over Glomma (500 m)
• St.Halvard-KH, 50 kV 1,8 km kraftledningen flyttet og oppgradert med større kapasitet

•
•
•
•
•

Skjøren ombygging av koblingspunkt på 132 kV ledningen Vamma-Raa- Hasle
Greåker- (Stensløkka) - Grålum ny 0,6 km 132 kV kabel ut fra Greåker lagt i parallell med eksisterende 50 kV
kabel (driftes med 50 kV)
Moss/Nesset utvidelse av 11 kV anlegg
Aasgaard utvidelse av koblingsanlegget med to nye effektbryterfelt for å kunne drifte Aasgaard-Ørje som to
linjer
St.Halvard- Alvim nytt 1.0 km 132 kabelanlegg (driftes med 50 kV). Erstatter to gml. oljetrykkskabelanlegg, Utført i 2018

2016-2017
Asker og Bærum
• Fornebu, tre nye 50/11kV 30MVA enheter satt inn. De gamle er flytte til Jar og Ballerud (2016)
• Jar, en 50/11kV 26 MVA enhet fra Fornebu satt inn. En 10 gml MVA satt på lager (2016)
• Ballerud, 50/11kV 20 MVA enheter fra Fornebu satt inn. To gamle 15 MVA enheter er flyttet til Bjørnegård
• Bjørnegård, utvidet med en fjerde transformatorcelle og utvidelse av 11 bygg og koblingsanlegg. Dette er satt
inn to 50/11 kV 15 MVA enheter fra Ballerud. Arbeidet ble fullført i 2017
Follo
• Tegneby- Dyrløkke, ny 20 km 50kV (132kV) kraftlinjen ble fullført våren 2017
Oslo
• 33 kV regionalnettet i Oslo ble tatt ut av drift juni 2017 etter 96 års drift. Siste stasjon som ble bygget om fra
33 kV til 132 kV var Rodeløkka
• Rodeløkka og Pipervika fullført ombygd fra 33kV til 132 kV i 2017. Alle 300/33kV transformatorer og 33 kV
koblingsanlegg i innføringsstasjonene er skrotet og fjernet. Alle gamle oljetrykkskabler er tømt for olje og alle
kummer for trykktanker er fjernet.
• Ammerud- Furuset to nye 1,5 km lange 132kV kabelanlegg (driftes med 50 kV). Erstatter to gml. oljekabelanlegg. Kablene er lagt i 2016
• Briskeby 132 kV anlegget (GIS) er utvidet med to ny bryterfelt.
Østfold
• Henstad, en 50/11kV 10MVA enhet fra Jaren satt inn som tredje enhet. Utført i 2017
• Øra- en 6 MVA enhet skiftet ut med en 15 MVA enhet som ble hentet fra KH. I KH enheten ble erstattet av en
enhet fra Henstad. Utført i 2017.
• Jahren, to 50/11kV 20MVA enheter er tatt fra lager og satt inn i stasjonen. En av de gamle 10 MVA enhetene
er skrotet, mens den andre er satt inn i Henstad. Utført i 2017.

IAnlegg som ikke er i bruk
Det finnes ikke elektriske anlegg i Elvias konsesjonsområde som ikke er i bruk som nettanlegg. Enkelte
anlegg er kun i bruk i kortere perioder. Dette fordi de inngår i N-1 kriteriet, dvs. ”beredskapsanlegg”, for
å dekke opp lasten ved havari og lignende. Det være seg krafttransformatorer, linjer og kabler. Et eksempel på en sjelden brukt komponent er 50 kV linjen mellom Hamang og Berger i Asker. Normalt
overføres nødvendig strøm på en kabel som er lagt parallelt. Linjen kan rives når kabelen kan driftes på
132 kV. Trolig i midten av 2020-tallet.
Det står til enhver tid rafttransformatorer lagret som reserve/beredskapsenheter.

5 Utvikling av kraftsystemet
5.1

Ny elektrisk effekt- og energi og fjernvarme

I Oslo, Akershus og Østfold blir det på vinteren produsert langt mindre elektrisk energi og effekt enn det
som forbrukes.
Det er kun de store elvekraftverkene i
Glomma på Romerike
og i Østfold som gir
elektrisk produksjon
av noe betydning.
Høyest forbruk er det
på vinteren i perioden
desember til mars. Da Figuren viser produksjonen av elektrisk energi i makslastimen
vannføringen i
Glomma på vinteren er langt lavere enn på våren og sommeren, bidrar produksjonen internt i utredningsområdet til litt over 10 prosent av effektbehovet i makslasttimen. Regionalnettet dimensjoneres ut
fra den timen i året hvor det er størst forbruk og når det er minst produksjonen som kan forvente i et av
ti år, dvs. sikker vinterproduksjonen. Det forventes ikke tilgang til ny sikker vinterproduksjon i utredningsperioden.
Det ble i 2019 produsert 6 200 GWh elektrisk energi internt i utredningsområdet, mens forbruket var 23
700 GWh. Produksjonen dekker med det omlag 25 prosent av det elektriske energiforbruket i Oslo,
Akershus og Østfold. Medvirkning til økt energiproduksjon siste årene er ny produksjon fra vindpark i
Marker kommune og nytt aggregat i Vamma i Glomma.
Eventuell ny fornybar produksjon som kommer i drift innen 2021 kan få del i de økonomiske støtteordningene som gis i den nordiske ordningen med «grønne sertifikater». Ordningen er en felles norsksvensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i de to landene.
Dette innebærer at vindparker bør være satt i drift innen 2021 for å få god lønnsomhet. Pga. den lange
tiden fra plan til ferdigstilt anlegg, med bl.a. en omfattende konsesjonsprosess, er trolig de fleste aktuelle prosjekter i utredningsområdet allerede kjent.
Som nevnt over ble
det i 2019 satt i drift
en ny vindpark i Marker kommune i
Østfold. På svensk
side av grensen skal
det stå ferdig en ny
vindpark (Hån) som
skal settes i drift i
slutten av 2020. Hån
skal knyttes til Marker Figur en viser årlig produksjon av elektrisk energi
vindpark. Totalt vil de to anleggene ha en installert effekt på 75 MW.

Vindparker gir ikke sikker vinterproduksjon og vil derfor ikke bidra til å bedre effektbalansen i utredningsområdet. Årsproduksjon i Marker på 200
GWh vil dekke årsforbruket til 1000 leiligheter og
gir bidrag til energibalansen i utredningsområdet.
Det meste av potensialet for vannkraftproduksjon,
innen utredningsområdet, er allerede utnyttet. I
større produksjonsanlegg i Glomma er det fortsatt
mulig å øke slukeevnen. Dette for å produsere
mer energi i flomperioden på våren. Tiltakene vil
ikke bedre effektbalansen, dvs. gi bidrag når forbruket er størst.
Eventuell ny produksjonskapasitet for effekt og
energi må derfor først og fremst komme i form av
kraftvarmeverk, vindkraft, sol eller andre former
for elektrisitetsproduksjon. Det foreligger i dag
kun planer på skissestadiet om innføring av gass til
Østlandet. Et gasskraftverk vil, dersom det kommer, trolig bli knyttet direkte til en av
transmisjonsnettet og vil med det ha liten betydning for utvikling av regionalnettet.
Utover dette forventes det i utredningsperioden,
kun tilkomst av noen få uregulerte små-, mini- og
mikrokraftverk, dvs. produksjon i størrelsesorden
noen få MW og nedover.
Det er planlagt noe elektrisk produksjon fra søppelforbrennings- og bioanlegg. Normalt vil denne
type anlegg primært produsere varmt vann for
fjernvarmenettet og prosessindustri. Elektrisitetsproduksjonen vil være et biprodukt når behovet
for varmt vann er lite.

Figuren viser potensialet for småkraftverk i Oslo, Akershus og Østfold (Kilde NVEs ressurskart)

Omfanget av produksjon fra solceller kan øke kraftig de neste årene. Det er i dag en økende interesse
for PV-anlegg (solceller). Det er pr mai 2016 i underkant av 130 anlegg tilknyttet Elvias strømnett. For å
inngå i plusskundeordningen, må innmatet effekt mot nettet være under 0.1 MW. Solkraft vil imidlertid
få liten eller ingen betydning for dimensjonering av regionalnett. Dette bl.a. fordi bidraget fra solen er
begrenset i desember- februar. Samlet produksjon, levert inn i strømnettet, fra Plusskunder (solceller
osv.) var i 2017 2.0 GWh. Dette utgjør 0,08 promille av energibehovet i utredningsområdet. Produksjonen er imidlertid større fordi det mest av denne type produksjon går til eget forbruk.
Oslo kommune har som langsiktig mål at det skal installeres 150 MWp (peak) kapasitet i form av
solceller og solfangere innen 2030. Årlig årlig energiproduksjon kan bli opptil 100 GWh. Dette
tilsvarende forbruket til 500 eneboliger. Driveren for investeringen er bl.a. direkte støtte fra
kommunene til denne type anlegg. Usikkerheten i prognosene for solcelleproduksjon er store og hvor
mange solcelleanlegg som installeres er avhengig av politiske målsetninger, støtteordninger og
lønnsomhet. Solkraft vil imidlertid i svært liten grad påvirke maksimallasten i nettet siden denne oppstår
på vinteren da bidraget fra solen er begrenset.

5.2

Konsesjonsgitte og nye produksjonsanlegg

Under er vist konsesjoner på ny energiproduksjon gitt av NVE i Oslo, Akershus og Østfold. Dette innebærer ikke nødvendigvis at tilsvarende nye energi blir tilgjengelig i området. Dette skyldes at flere av
tiltakene allerede er utført, bla. Vamma (160 GWh), Rånåsfoss (40 GWh) og Borregård (100 GWh) og at
det for fjernvarmeanlegg kan være stor forskjell på konsesjonsgitt energiproduksjon og hva som leveres de første årene.
Fjernvarme

Figuren viser gitte konsesjoner for fjernvarme i Oslo, Akershus og Østfold pr. 1. januar 2020 (Kilde NVE)

Elektrisk

Figuren viser gitte konsesjoner for vannkraft i Oslo, Akershus og Østfold pr. 1. januar 2020 (Kilde NVE)

Oversikt over nye produksjonsanlegg
Asker og Bærum
Det er ingen kjente planer for nye elektriske produksjonsanlegg i Asker og Bærum i løpet av utredningsperioden.
Oslofjord Varme har to konsesjonsområder for fjernvarme i Bærum. Ett område dekker Sandvika med
utvidelser mot Solberg og Rud/Hauger. Det andre området dekker Fornebu og Lysaker og området fra Lilleaker
ned til Lysaker i Oslo.
Oslofjord
Varme forsyner både
varme og
kjøling i disse
områdene.
Den termiske energien produseres med varmepumper som
benytter kloakk som varmekilde i Sandvika og sjøvann på
Lysaker og Fornebu. Reservelast til anleggene dekkes av
uprioritert elektrisk kraft som ikke er dimensjonerende for
det elektriske nettet.
Det er de siste årene startet opp to mindre fjernvarmeanlegg i Asker.
I 2017 var produksjonen av fjernvarme 8 GWh i Asker og 200 GWh i Bærum, mens det elektriske energiforbruket var 2.600 GWh.
Follo
Det er ingen kjente planer for bygging av nye elektriske produksjonsanlegg i Follo i løpet av utredningsperioden.
Det er noen mindre fjernvarmeanlegg i tre områder i Vestby kommune, i sentrum av Ski, på Universitetsområdet i Ås kommune, mens det er leveranse av fjernvarme Fortum Oslo Varme og inn i Nordre
Follo kommune.
Det elektriske energiforbruket i Follo var på 1.820 GWh i 2012, mens fjernvarme leveransen er ukjent.
Romerike
Akershus kraft har i perioden 2011 - 2016 skiftet ut seks gamle vannkraftturbiner, fra 1922, i Rånåsfoss
De seks gamle 9 MW aggregatene ble erstattet med nye enheter på 13 MW hver. Maksimaleffekten
økte med 24 MW ved en vannføring på 1150 m3/s. I dag oppnås maksimaleffekten ved 940 m3/s. Energiproduksjonen ved tiltaket er øket med 60 GWh fra 510 til 570 GWh pr. år.
Det er to større fjernvarmenett i sentrum av Lørenskog kommune og til sentralsykehuset i Akershus. Totalt ble det i 2012 levert 70 GWh til kundene.
Det er to mindre fjernvarmenett i Eidsvoll kommune, et i Nannestad sentrum, et i Årnes i Nes kommune,
et i Rælingen kommune og ett i Sørumsand kommune.

Det er større fjernvarmenett Lillestrøm, Strømmen og Kjeller i Skedsmo kommune som i 2012 leverte 75
GWh, mens det i Ullensaker kommune er fjernvarmenett i tilknytning til Gardermoen flyplass som leverte 68 GWh i 2012. Konsesjonærer i Jessheim sentrum og Kløfta har frasagt seg sine konsesjoner.
Fjernvarmeproduksjonen var i underkant av 200 GWh. Det elektriske energiforbruket på Romerike var
på 3.928 GWh mens den elektriske produksjonen var på1.054 GWh i 2012.
Oslo
Tidligere Hafslund Varme ble i 2017 skilt ut fra Hafslund konsernet og eies i dag av Oslo kommune og
Fortum. Selskapet har skiftet navn til Fortum Oslo Varme og er Norges største fjernvarmeleverandør og

har konsesjon i Oslo. I tillegg leveres noe fjernvarme fra Oslo og inn i Nordre Follo. Selskapet bruker
egenprodusert energi, kjøper energi fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune og uprioritert elektrisk kraft.
Fjernvarmeanlegget på Gardermoen ble i 2015 solgt til Statkraft Varme. På midten av 1980-tallet vedtok
byrådet at fjernvarme skulle være et satsingsområde. Dette bl.a. fordi fjernvarme bidrar til bedring av
luftkvaliteten ved å knytte til og erstatte lokale oljefyrte varmesentraler. Satsingen reduserer i liten grad
det eksisterende elektrisitetsforbruket, men kan redusere behovet for elektrisk energi og effekt ved nybygging. Der det er fjernvarme, vil normalt oppvarmings- og tappevann bli dekket av energi fra dette
systemet.
Det ble opprinnelig bygd ut fjernvarme i fire områder i Oslo, søndre Nordstrand, sentrum, Skøyen og
Grorud. I dag er de fire områdene knyttet sammen til ett forsyningsområde.
Det har de siste årene vært stor ekspansjon av fjernvarmenettet i Oslo. Produksjonen i 2000 var
728 GWh, mens maksimal produksjon ble oppnådd i 2019 med 1813 GWh. Til tross for en jevn kundetilvekst de siste årene har likevel ikke produksjonen vokst like mye som forventet. Dette skyldes år med
høy gjennomsnittstemperatur på vinteren, samtidig som energieffektivisering i eldre næringsbygg påvirker varmebehovet.
Fortum Oslo Varme har en målsetning om å nå en årsproduksjon på 2500 GWh/år i 2030. Dette vil i stor
grad være nye bygg, men det ligger også store volumer i eksisterende bygg. Begrunnelsen for å konvertere til fjernvarme i eksisterende bygg, er behovet for kostbar rehabilitering av gamle fyringsanlegg

og/eller behovet for å frigjøre kapasitet på elforsyningen til bygget for elbil-lading. Med dette vil energien fra fjernvarme komme opp mot 20 prosent av den energien som i dag leveres fra det elektriske
nettet.
I et normalår har selskapet en målsetning om at varmeproduksjonen skal være tilnærmet fossilfri, og
alle oljekjeler med unntak av to mindre beredskapskjeler er nå konvertert til bioolje/biodiesel.
Energibærerne som benyttes i fjernvarmeanlegget er:
• Varme fra Oslo Kommunes avfallsforbrenningsanlegg (ved Renovasjon og gjenvinningsetaten)
• Sortert Næringsavfall
• Varmepumper som henter varme fra Oslos kloakk
• Varmepumpe som henter varme fra røykgassrenseanlegget på Klemetsrud
• Trepellet
• Bioolje/biodiesel
• El-kraft
• Naturgass
En stor del av den økte produksjonen av fjernvarme forventes å bli tatt med økt kapasitet på avfallsforbrenning på Klemetsrudanlegget og flere varmepumpeanlegg. Naturgass vil i årene fremover først og
fremst brukes som spisslastkjeler, ved utfall av andre større kjeler og eventuell utkobling av elektrokjeler.
Fortum Oslo Varme har ambisjoner om å starte utbygging av fjernkjøling i Oslo. I første omgang vil en
konsentrere seg om utbygging i sjønære områder som Bjørvika-Filipstad-Skøyen samt utviklingsområder
som Hovin-Økern-området. Det vil her legges opp til at kjølemaskinene også kan benyttes som varmepumper og derfor vil en del av produksjonsveksten for varme tas med varmepumper.
I 2019 ble det produsert 1 813 GWh fjernvarme i Oslo, mens det elektriske energiforbruket var på 9
109 GWh. Høyeste effektproduksjon 670 MW ble oppnådd i time 9 15. januar 2016. I samme time var
det elektriske effektuttaket fra regionalnettet 2.200 MW.
Østfold
Hafslund Produksjon (i dag Hafslund E-CO) fikk i 2015 konsesjon på å bygge ut kraftverket i Vammafossen med et nytt aggregat, Vamma 12. Aggregatet utnytter flomkraften som kommer i perioden april
– juni og gir øket årlige energiproduksjonen. Påregnelig effekt i makslasttimen er ubetydelig. Det nye
aggregatet har en installert effekt på 128 MW og øker kraftverkets totale energiproduksjon med 230
GWh. Samlet middelproduksjon i Vammafossen er med dette 1500 GWh. Kraftverket ble satt i drift i
2019. Slukevnen for hele Vamma-anlegget økes fra dagens 900 m3/s til 1200 m3/s.
EON ble i desember 2013 tildelt konsesjon på to vindmølleparker i Marker kommune. Det var planlagt
opp til 75 MW samlet effektinstallasjon. Anlegget var tenkt knyttet til Ørje transformatorstasjon og 50
kV nettet mot Vamma kraftstasjon. Prosjektet ble i 2014 overtatt av Scanergy som mottok endelig konsesjon fra OED februar 2017. Første del av prosjektet bla satt i drift i 2018, mens andre del settes i drift i
høsten 2020.
I Kykkelsrud ble det medio 2011 satt i drift et nytt kraftverk, FKF 4, med installert effekt på 40 MW.
Kraftverket, erstatter gamle Kykkelsrud og gir en merproduksjon på 90-100 GWh i elvefallet. Slukevnen
øker fra 840 m3/s til 1025 m3/s.
For ytterligere å øke energiuttaket i elvefallene i Glomma, er det langsiktige planer om nye kraftverk i
Sarpefossen med opptil 100 MW installert effekt. I tillegg til økt energiproduksjon i flomperioden er tiltaket tenkt kombinert med økt flomavrenning.
Frevar i Fredrikstad har en årlig energiproduksjon på 190 GWh basert på avfallsforbrenning. Det meste
av produksjonen blir levert som damp til industrien. Anlegget er lokalisert på Øra ved Fredrikstad.

Kvitebjørn Energi overtok i 2018 som eier av selskapet som produserer energi basert på avfall i Fredrikstad. Anlegget er lokalisert nær Frevar på Øra og har en årlig energiproduksjon på 135 GWh med en
effekt på 25 MW. Energien blir levert som damp til industrien, som varme til Fredrikstad Fjernvarme og
som strøm. Strømproduksjonen er på om lag 22 GWh med effekt på 5,7 MW. Anlegget ble startet i 2008
Det er fjernvarmenett i Fredrikstad og på Borregaard i Sarpsborg kommune. Mens det er mindre anlegg i
Rakkestad, Moss, Eidsberg, Halden og Våler kommuner.
Det elektriske energiforbruket i Østfold var 4.678 GWh mens produksjonen var på 4.476 GWh i 2016.

5.3

Forutsetninger for utvikling av regionalnettet

Som resultat av en rekke fusjoner er regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold eid av Hafslund Nett (nå
Elvia). Unntatt er noen transformatorer og koblingsanlegg eid av industribedrifter og Bane NOR. De ulike
delene av nettet har historisk vært bygget med ulike spenningsnivåer og etter ulike tekniske prinsipper.
Regionalnettet drives i dag med 50, 66 og 132 kV spenningsnivåer. Størst utbredelse har 50 kV nettet,
mens det gamle 33 kV nettet er bygget om til 132 kV og ble tatt ut av drift sommeren 2017.
Det langsiktige målet til Elvia er å drive hele regionalnettet med 132 kV spenningsnivå. Ved 132 kV kan
det, ved samme lednings- og kabeltverrsnitt, overføres tre ganger mer effekt og energi enn ved 50 kV
spenningsnivå. Ved denne strategien vil det være behov for færre nye overføringsanlegg i fremtiden.
Dette er økonomisk gunstig og mindre belastende for miljøet.
Ved inngangen til 2020 er 23 av 170 transformatorstasjoner drevet med 132 kV som primærspenning. I
planperioden er det planlagt at flere 50 kV stasjoner skal bygges om til 132 kV.
For å forberede for et fremtidig 132 kV nett, blir alle nye kabelanlegg isolert for 132 kV spenningsnivå.
Selv om kablene skal drives med 50 kV eller 66 kV spenning i mange år fremover, vil strategien være bedrifts- og samfunnsøkonomisk riktig. Dette skyldes at kabelanlegg ikke kan oppgraderes til høyere
spenning, men i sin helhet må graves opp og legges på nytt ved senere øking av spenningsnivå. Merkostnadene ved å isolere et kabelanlegg for 132 kV, i stedet for 50 kV, er beregnet til om lag fem prosent for
et kabelanlegg.
Fordi det normalt er mulig senere å oppgradere eksisterende kraftlinjer og bryteranlegg til høyere spenningsnivå, vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert om nye anlegget skal bygges for 132 kV spenning.
Vurderingen baseres på sannsynligheten for når anlegget vil bli tatt i bruk på 132 kV og hvilke kostnader
som er forbundet med senere å bygge om anlegget. Som eksempel kan nevnes at Dyrløkke- Tegneby,
som sto ferdig i 2017, ble isolert for 132 kV og at den konsesjonsgitte kraftledningen Hvaler- Kråkerøy
planlegges isolert for 132 kV. Begge anleggene vil trolig bli driftet med 50 kV spenningsnivå 15-30 år
frem i tid.
Utbygging av regionalnettet vil bli koordinert med utbyggingen av distribusjonsnettet, som i Oslo, Akershus og Østfold, drives med 11-22 kV spenningsnivå. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om forsterkning i
distribusjonsnettet mellom transformatorstasjoner eller økning av transformatorkapasiteten i en transformatorstasjon er det beste tiltaket for å bedre leveringssikkerheten i et område. Med i vurderingen er
at 11-22 kV forbindelser mellom ulike transformatorstasjoner gir reservemuligheter og dermed gjør stasjonene mindre sårbare ved feil.
Slike tiltaket er enklest å gjennomføre der det er samme eier av regional- og distribusjonsnettet. Der det
er ulike eiere, gir NVEs reguleringsmodell små økonomiske insentiver til denne type tiltak. I denne utredningen er det, for første gang, kartlagt muligheter for forsyning i distribusjonsnettet mellom ulike
konsesjonærer.

Prognoser for utvikling av effektforbruket
Oslo, Akershus og Østfold skiller seg fra mange andre utredningsområder i Norge ved at det er lite industri og at det internt i utredningsområdet kun produseres 10 % av behovet for strøm i høylasttimen
(effekt). Det mest av strømmen hentes derfor fra transmisjonsnettet hvor Statnett står som eier av de
fleste anlegg. Det som produseres innen utredningsområdet kommer i all hovedsak fra elvekraftverk i
Glomma.
Som omtalt i kapittel 5.1-5.2 er det få planer for ny elektrisk produksjon i utredningsområdet. Den produksjonen som er planlagt er av typen flomkraftverk, vindmøller og sol som vil produsere energi, men
ikke bidra mye til effekt i vinterhalvåret. Det er vanskelig å se for seg at dette vil endre seg vesentlig i løpet av de neste 20 årene.
De fleste mindre vassdrag i utredningsområdet er i dag bygget ut. Potensialet for mikro- og småkraft er
derfor lite. I Glomma er det noe potensiale for utbygging av mer vannkraft i eksisterende kraftverk.
Dette er utbygging først og fremst for å ta vare på vannet i flomperioder for å produsere energi, men
som bidrar lite når forbruket er størst.

Scenarioer og prognoser
I Elvias prognoser er det lagt inn NVEs forslag til to scenarioer for elektrifisering av samfunnet. Disse er
beskrevet i forventningsbrevet sendt 24. januar 2020. Dvs. «Referansebanen» som skal gjenspeile en
videreføring av dagens politikk frem til
2030 og «Elektrifisering» som skal gjenspeile en halvering av de ikkekvotepliktige klimautslippene i Norge
frem til 2030. Begge scenariene baseres
på effektbehovet for lading hjemme- og
på arbeidsplasser, hurtiglading, lastebiler,
ferger og landstrømanlegg.
Elvia har utvikle en egen modell for å lage
prognoser for effektforbruk. Denne er i
tillegg til NVEs scenarioer basert på det
Elvia oppfatter som de viktigste driverne
for utvikling av effektforbruket. Den vikFigur samlet: viser prognosert effektutvikling fram til 2040 for hele utredtigste driveren er befolkningsøkningen
ningsområdet
som i hht SSBs prognoser vil være 20 00030 000 tusen nye innbyggere pr. år frem til 2040, effekten av elektrifisering av transportsektoren, utfasing av oljekjeler og utvikling av nye byggstandarder.

Figuren viser tre prognoser for effektutviklingen frem til 2040

På grunnlag av dette er det utarbeidet tre prognoser for utvikling av effektforbruket frem til 2020, Høy,
Lav og Forventet. I lav prognose inngår «referansebane», mens «elektrifisering» inngår i høy prognose.
Det understrekes at prognoser og scenarier, for effektutviklingen, er mer usikker enn noen gang tidligere. Fordi Elvia kan realisere de fleste investeringer i løpet av 3-5 år, ved å forsterke eksisterende nett,
er det ikke vesentlig for Elvia å ha gode prognoser 20 år frem i tid. Beslutningen om investeringen tas

oftest på grunnlag behov for reinvestering, målt effektutvikling og framskrivning av siste års effektutviklingen.
Som vist i tabellen og figuren viser kan effektforbruk i utredningsområdet øke med opptil 28 %, dvs. fra
5 492 MW i 2019 til 7050 MW i 2040 ved Høy prognose. Ved Forventet og Lav prognose kan økningen bli
19 % og 11 % dvs. 6515 MW og 6119 MW.
Prognosene for effektforbruket kan variere mye fra område til område. I kommuner uten befolkningsøkning kan effektbehovet avta, mens kommuner med stor befolkningsøkning og mye næringsetablering
kan få langt større effektbehov enn i dag.
Trolig er den beste indikatoren på effektutvikling SSBs kommunevise prognose for
befolkningsøkning. Som en generell trend
er det verdt å merke seg, som vist kapittel
5.3.4, at effektbehovet pr. innbygger er
synkende for alle delområder. Dette skyldes trolig synkende oppvarmingsbehov
som følge av bedre isolerte boliger.
Til tross for størst forventet befolkningsøkning i Oslo, gir effektprognosen minst %
vis vekst i dette området. Dette stemmer
med utviklingen de siste 20 årene. Ved
høy prognose kan effekten stige med 370
MW. Se figur Oslo.

Figur Oslo: viser prognosert effektutvikling i Oslo fram til 2040

Den største prognoserte effektveksten i
MW kommer i omlandet til Oslo, det vil si
det gamle Akershus fylke. I følge Høy
prognose kan effekten stige med 700
MW. Se figur Akershus
At Østfold får den største effektveksten i
% skylds trolig at elektrifisering er kommet korteste i dette området. Her er også
her størst potensialet for landstrøm, ferger og hurtigladning. Økningen ved Høy
prognose er 36 % som utgjør 400 MW. Se
figur Østfold.
De ulike scenariene fanger opp langsiktige Figur Akershus: viser prognosert effektutvikling i Akershus fram til 2040
utviklingstrender. Dette har størst betydning for tiltak det kan ta lang tid å realisere. Spesielt gjelder nye kraftlinjer eller nye
transformatorstasjoner. Ved anke til OED kan konsesjonsprosessen, planlegging og gjennomføring ta
opptil 10 år.
For de fleste investeringer i regionalnettet har scenariene mindre betydning. Dette skyldes at 80-90 % av
investeringer i regionalnettet gjelder reinvestering i kombinasjon med kapasitetsøkning i eksisterende
anlegg. Beslutning om denne typen tiltak baseres på anleggenes tilstand i kombinasjon med økning av
effektforbruket som fremkommer ved kortsiktig.

Kapasiteten på nye anlegget bestemmes oftest ut fra andre forhold enn prognosert effektforbruk. Dette
skyldes ønske om bruk av standardkomponenter i regionalnettet og at
marginalkostnadene ved å bygge et anlegg med høyere kapasitet er beskjedent.
Fordi elforsyningsanlegg i regionalnettet
har svært lang levetid og høye investeringskostnader, er det viktig å bygge
anleggene med en kapasitet som møter
overføringsbehovet i mange år frem
over. På denne måten sikres det at investeringen blir gjort på den teknisk beste
måten og til optimalt tidspunkt.
Ut over kapasitetsøkning vil tekniske tilFigur Østfold: viser prognosert effektutvikling i Østfold fram til 2040
stand, dvs. reinvesteringsbehov, ha stor
betydning for utvikling av nettet. Som eksempel kan nevnes at om lag 75 prosent av investeringene i det nye 132 kV nettet i Oslo de siste 30
årene skyldes reinvesteringsbehov i 33 og 50 kV nettet. Kun 25 prosent skyldes behovet for økt kapasitet.
Noe som ikke fanges opp av scenarier kan være etablering av serverparker eller nye industribedrifter
som kan ha meget stort effektbehov. Beslutningen treffes, etter Elvias erfaring, uavhengig av nettkapasiteten i området. Mindre problematisk er det når effektkrevende bedrifter legges ned (kun aktuelt i
Østfold). I så fall blir det frigjort effektkapasitet i nettet.
Spredningen i prognose er stor, noe som understreker usikkerheten mhp fremtidens maksimaleffekt. De
viktigste usikkerhetsfaktorene antas å være befolkningsutvikling, innfasing av nye byggstandarder, installasjon av effektkrevende utstyr i bygg, elektrisitetens andel av oppvarming, elektrifisering av
transportsektoren (biler, båter, busser osv.), nye store punktforbruk (datahotell, industri osv.), u Utforming av tariffer for effektforbruk
Høyest effektforbruk, i løpet av et døgn, er normalt på morgningen og på ettermiddagen. Som beskrevet
i neste kapittel kan alternativ til utbygging være å redusere effekttoppene ved for eksempel å øke prisen
på uttak av strøm på disse tidspunktene. Dette er nå mulig etter at alle kunder har fått nye strømmålere
med timesoppløsning. Om det skal innføres avgjøres av NVE /OED.
Østfold er det eneste av de tre fylkene med større industribedrifter. Det er i dag ingen planer om større
endringer i effektuttaket fra industrien. Norske skog i Halden, som tar ut effekt direkte fra transmisjonsnettet, har ingen betydning for utvikling av regionalnettet.

Forbrukerfleksibilitet som alternativer til nett
Generelt
Fordi maksimalt forbruk i en time (effekt) er dimensjonerende for strømnettet, kan tiltak for å redusere
effekttopper, for eksempel gjennom såkalt forbrukerfleksibilitet, fungere som alternativer til fremtidige
investeringer i nettkapasiteten.
Et kjent eksempel hos sluttkunder kan være: Inntakskabler og sikringer gir begrensninger i hvor mye
strøm som kan brukes på samme tid. Forsterkning av strømnettet til enkeltkunder kan for eksempel
unngås gjennom enkle tiltak som at en ikke lader elbilen samtidig som det lages mat, vaskes klær eller
støvsuges.

Det vurderes å innføre markedsbaserte løsninger som erstatning for dagens ordning med uprioritert
forbruk, men dette er per i dag ikke kommersielt hensiktsmessig.
For å vurdere hvordan forbrukerfleksibilitet kan redusere de totale nettkostnadene og samtidig møte
kundens behov iverksatte Elvia prosjektet «Nettflex» i 2018. Prosjektets hovedformål var å klargjøre
hvordan Elvia brukte forbrukerfleksibilitet i dag og øke kunnskapen om hvordan Elvia kunne bruke forbrukerfleksibilitet i nettplanlegging og nettdriften fremover. I tillegg til å heve kunnskapen rundt
fleksibilitet generelt og rundt de viktigste virkemidlene for fleksibilitet, herunder tariff for uprioritert
forbruk spesielt, ledet Nettflex til to nye prosjekter:
• «Aktive Hjem» Formålet med prosjektet er å finne en metode for å rulle ut effekttariffer til husholdningskunder som oppfattes kundevennlig og reduserer topplasten. Nærmere bestemt består
prosjektet av å kjøre en pilot på omlag 10 000 kunder for å teste ulike tariffmodeller og kommunikasjonsstrategier
• «FlexLab» med hovedformål om å gi mer innsikt i hvordan Elvia kan benytte fleksibilitet som et effektivt og sikkert verktøy i nettplanlegging og nettdriften gjennom konkrete tester og piloter med
forbrukere som kan tilby fleksibilitet. I prosjektet testes det ut hvordan det kan handles ulike laster
via NODES sin markedsplattform.
Under beskrives tre metoder for å redusere maksimaleffekten i strømnettet, se figuren under.
Energieffektivisering
• Tiltaket gir primært mindre energiforbruk, men det kan også virke dempende på det maksimale effektuttaket. Tiltaket virker på alle nettnivåer.
Laststyring
• Tiltak for å flytte
forbruket vekk fra
effekttoppene. I
kundenære nett
kan det for eksempel være å montere
strømbegrensende
utstyr for lading av
elbiler eller å utFiguren viser virkning av ulike tiltak for å redusere effekttoppene over ett døgn
sette oppvarming
av i varmtvann i beredere noen timer for å unngå uttak i strømtoppene. Ved AMS kan kundene se sitt eget forbruk time
for time. Innføring av effekttariffer vil gi kundene økte insentiver til å redusere sitt maksimale forbruk, eller å flytte forbruk fra de høyest belastede timene
Lastreduksjon ved avtale om utkobling
• Det kan være tiltak som gir nettselskapet rett til å fjerne forbruk fra nettet i ulike situasjoner. F.eks.
elektrokjeler på tariff for uprioritert forbruk, landstrøm, varmepumper ol.
Betydning for regionalnettet
Maksimalt forbruk i regionalnettet oppstår normalt på de kaldeste dagene om vinteren. Som beskrevet i
kapittel 5.1 måles maksimalforbruket i hver transformatorstasjon hvert år og det lages prognoser for
maksimalt forbruk de neste 20 årene. Dette brukes som underlag for ulike tiltak og investeringer for å
øke kapasiteten.
Dersom tiltak skal fungere som alternativer til investeringer i regionalnettet, må disse tiltakene være tilgjengelig på de kaldeste dagene i året og være tilgjengelig over mange år. Solcelleanlegg, samt mini- og
småkraftverk, kan derfor normalt ikke regnes med i denne sammenhengen da disse produksjonsressursene normalt har høyest produksjon på sommeren når behovet er minst.

Ny produksjon ved utvidelse av eksisterende elvekraftverk bygges normalt for å utnytte flomkraften på
våren, for eksempel det nye aggregatet i Vamma. Fordi den økte produksjon ikke kommer når forbruket
er størst, vil tiltak ikke bidra som et alternativ til nett. Tvert imot kan det medføre økte investeringer i
nettet ut fra kraftstasjonen for å møte behovet for økt nettkapasitet i flomperioden.
Under forklares mulig virkning på regionalnettet ved forbrukerfleksibilitet.
Energieffektivisering og laststyring er metoder som brukes i det kundenære nettet. Det er lite trolig at
denne type tiltak kan redusere behovet for planlagte investeringer i regionalnettet de neste 10 årene.
Dette skyldes at planlagte tiltak i regionalnettet er knyttet til forbruksvekst og forsyningssikkerhet på
steder i nettet der det allerede i dag er vanskelig å opprettholde N-1. For å eliminere behovet for nettinvesteringen må forbruket reduseres mer enn dagens forbruk og forventet forbruksvekst.
Forbruksreduksjonen må også ta sted i den delen av nettet hvor nettinvesteringen er planlagt.
I beskrivelsen av ulike tiltak i nettet kapittel 5.4 - 5.8 er det satt inn en tabeller som viser hva en må
oppnå av redusert maksimaleffekt vha. forbruksfleksibilitet dersom en planlagt investering ikke skal
gjennomføres. Tabellen er satt inn på investeringer der driveren er forbruksvekst og forsyningssikkerhet.
Lastreduksjon ved avtale om utkobling er en type forbrukerfleksibilitet som Elvia har lang erfaring i å
bruke. Dette er forbruk med en utkoblbar nett-tariff hvor nettselskapet har anledning til å koble ut forbruket «momentant» og ha utkoblet over lengre tid. Typisk forbruk er elektrodekjeler for oppvarming
av vann, landstrøm og varmepumper hvor forbrukeren har alternative energikilder. I utredningsområdet er det installert 700 MW forbruk av denne typen. Normalt ligger 500-600 MW inne i de kaldeste
periodene i året. Elvia dimensjonerer ikke nettet for utkoblbart forbruk.
Den første figuren i kapittel 4.7 viser omfanget av utkoblbart forbruk de siste 20 årene i utredningsområdet. Kurven viser at nesten alt utkoblbart forbruk, som lå inne i makslastimen i 2018, ble utkoblet da
Statnett beordret utkobling pga. utfordringer i transmisjonsnettet. Forbruket ble kobles ut «momentant» noe som viser at ordningen fungerer etter hensikten.

Befolkningsutvikling
Utredningsområdet består av de tre «gamle» fylkene Oslo, Akershus og Østfold med en samlet befolkning på 1,7 millioner innbyggere. Antall kommuner ble redusert fra 41 til 32 kommuner 1. januar 2020.
Oslo, som både er eget fylke og kommune, har alene i underkant av 700 000 innbyggere og er desidert

Figuren viser kommunene, eks Oslo, i utredningsområdet sortert etter befolkningsstørrelse 1. jan 2020 (ref. SSB).

størst med nesten halvparten av innbyggerne. Frem til 2040 kan Oslo få ytterligere 280 000 tusen innbyggere.

Størrelsen på kommunene i Akershus og Østfold
variere mye mht. antall innbyggere. Bærum, Asker,
Lillestrøm og Fredrikstad med 128 000, 95 000, 86
000 og 68 0000 innbyggere er blant landets størst,
kommuner. De minste kommunene er Aremark,
Hurdal og Marker med 1 350, 2 850 og 3 600 innbyggere. Kun «gamle» Asker (62 000 innbyggere)
inngår i utredningen. Asker består i dag også av de
tidligere kommunene Røyken og Hurum som
inngår i utredningsområdet Buskerud som utredes
av Glitre.
Oslo, Akershus og Østfold er den delen av landet
hvor befolkningen øker mest. I perioden 1990 til
2018 har befolkningen økt med i overkant av en
halv million innbyggere. Spesielt de siste 10 årene
har befolkningsøkningen vært stor med 20 000 - 30
000 nye innbyggere hvert år. Halvparten av økningen har kommet i Oslo.
Det har også vært stor forskjell i veksten i innbyggertall mellom de ulike kommunene. Størst
Figuren viser faktisk og prognosert befolkningsutvikling i hht. SSB
prosentvis vekst har det vært i Ullensaker som har
hatt mer enn en dobling av innbyggertallet de siste 30 årene. 13 kommuner, inkludert Oslo, har hatt
mer enn 50 % økning i befolkningen i samme periode. Minst vekst har det vært i Hurdal, Marker, mens
befolkning har gått ned med 11% i Aremark.
Den høye befolkningsveksten vil i hht SSB fortsette de neste 20 årene. I prognoser kan befolkningen
øke til 2,0 millioner innbyggere i
2040. Den største økningen vil
komme i de samme kommunene
som frem til i dag har hatt størst
økning i befolkningen.
Sammenhengen mellom befolkningsøkning og øking av det
maksimale effektforbruket vil
imidlertid være forskjellig fra
område til område. I Oslo synes
effektforbruket pr. innbygger å
synke raskere enn i de andre fylkene. Det skyldes bl.a.
utbredelse av fjernvarme, konvertering av industri,
næringsområder og eneboligområder til boligblokker. I prosessen
saneres «dårlig isolert» bygFiguren viser effektforbruk fordelt på innbyggere. Virkningen av energieffektivisering og
ningsmasse som erstattes med
utflytting av industri og næringsvirksomhet synes spesielt godt i Oslo
energieffektive bygninger.
Utover befolkningsvekst har etablering av næringsliv stor betydning for effektutviklingen. Spesielt områdene rundt Gardermoen og langs E6 og E18 har tiltrukket seg mye aktivitet. Dette gjelder i stor grad
kommunene Ullensaker, Ås og Vestby. Mye av industri/næringsvirksomheten som tidligere lå i Oslo er
reetablert i Akershus

Elektrifisering av transport, dvs. elbiler, busser, fly og ferger NY
NVE har satt sammen effektforbruk som følge av elektrifisering som er inkludert i forbruksscenariene
fram mot 2030. Tallene er basert på tiltak fra rapporten «Klimakur 2030» som er utarbeidet for regjeringen. I rapporten har bl.a. Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet,
NVE og Enova analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak
som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk. Tiltakene kan gi minst 50 % reduksjon i ikke-kvotepliktig utslipp i 2030 sammenlignet med 2005, og dette scenariet blir kalt
«elektrifisering».
Elbiler
Ved elektrifisering av transport er overgang til elbiler noe av det som kan ha stor virkning på effektuttaket innen Oslo, Akershus og Østfold, spesielt i bynære strøk. NVEs «elektrifiseringsprognose» med
utgangspunkt i Klimakur 2030 gir effektøkning på 143 MW for Oslo, 166 MW for Akershus og 73 MW
for Østfold. Dette inkluderer hjemme- og jobbladning, personbiler og varebiler. I regionalnett vil dette
gi en liten økning. I Oslo, med sine 50 transformatorstasjoner vil det bety en gjennomsnittlig økning på
rett under 3 MW per stasjon. I Akershus og Østfold er det hhv. 66 og 41 stasjoner, og gir dermed en lavere gjennomsnittlig økning per stasjon. Riktignok må det forventes en større økning i bynære strøk, og
siden de bynære stasjonene har mer installert ytelse enn grisgrendte stasjoner er de bedre rustet til å
ta imot økt effektforbruk.
For hurtiglading har NVE anslått en nasjonal effektøkning på 525 MW, basert på NTPs anbefaling om
200 elbiler per hurtiglader og 1,5 millioner elbiler samt gjennomsnittlig ladeeffekt på 150 kW og 50 %
sammenlagring. I «Elektrifiseringsprognosen» gir dette 121 MW i utredningsområdet, fordelt per fylke
basert på antall elbiler i dag gir det hhv. 53 MW, 58 MW og 10 MW i Oslo, Akershus og Østfold. I regionalnett vil denne økning av effekt være uproblematiske. I de mer kundenære nettene vil
hurtigladeinstallasjoner føre til behov for mer kapasitet og nettutbygging.
Hvilken effekt elbiler har på effektuttaket er avhengig av når på døgnet elbilene lades. Makslasten i
nettet oppstår normalt mellom 7 og 9 på morgningen og mellom 16 og 18 på ettermiddagen. Nye
strømmålere gir mulighet for å utarbeide tariffer som differensierer prisen på strøm time for time på
døgnet. Dette gir mulighet for å gi tariffinsentiver til å lade bilene utenom tidspunktene for makslast.
Ved slike insentiver vil eventuelle investeringer i både regionalnett og distribusjonsnett kunne reduseres.
Lastebiler
Økning av effekt i «Elektrifiseringsprognosen» for lastebiler vil være ubetydelig i de fleste kommuner.
Det er verdt å nevne en estimert økning på 80 MW i Oslo og 26 MW i Bærum kommune.
Fordelt på 50 stasjoner i Oslo og 3900 MVA installert transformatorytelse, og 10 stasjoner og 700 MVA
installert transformatorytelse i Bærum vil det i liten grad påvirke regionalnettet. Det er imidlertid usikkert hvilken teknologi som vil bli dominerende på lastebiler i framtiden, hydrogen eller annet drivstoff
kan bli mer brukt enn el. Anslagene for effektbehov må derfor kan sies å være grove estimater.
Elbusser
Innen Elvias utredningsområde er det store ambisjoner om overgang til utslippsfri transport, spesielt
gjelder dette innenfor Oslo kommune. Rapporten Klimakur 2030 antar at nær 100 % av busser i bynære
strøk er elektrifisert og at en del av disse lades både på dagen og på nattdepot. NVE har anslått i
«elektrifiseringsprognosen» en økning på 70 kW per buss i høylasttimen der antall busser i byen er
kjent eller 300 kW per bussrute der kun antall bussruter er kjent. Verdt å nevne er en prognose på 84
MW i Oslo og 11 MW i Fredrikstad. Fordelt jevnt per stasjon vil dette være ubetydelig. Framtidig lademetode og lokasjon vil avhenge av hvert enkelt busselskaps valg og strategi. Dersom det i stor grad
legges opp til depotlading for et stort antall busser, vil dette sannsynligvis kreve tiltak både regionalnett
og distribusjonsnett. Nettinvesteringer kan også bli nødvendig med hurtiglading på enkelte lokasjoner.

Ferger og Landstrøm
Fergeforbindelsen Moss – Horten har et prognosert effektbehov på 6 MW i «elektrifiseringsscenariet».
Fergekaien på sambandet som ligger i utredningsområdet til Elvia, er i Moss havn. I tillegg til elektrifisering av fergesambandet er det estimert et potensielt effektbehov til landstrøm i Moss havn på 50 MW,
som betyr en potensiell effektøkning på 58 MW. Eksisterende regionalnett har ikke kapasitet til å håndtere en slik økning, og vil medføre nettinvesteringer dersom det skal realiseres.
I Oslo er det i dag lagt til rette for landstrøm for skip bl.a. på Filipstad, Akershuskaien og ved Revierhavnen. Pga. tekniske utfordringer internt i skipene, er det foreløpige kun fergene til Color Line, ved
Filipstad, som har tatt systemet i bruk. Hurtigbåter som går til Nesodden og mot Asker og Bærum kommuner skal også elektrifiseres. NVEs elektrifiseringsscenario oppgir 24 MW på Filipstad, 6 MW på
Rådhus brygge og 38 MW på Sjursøya Syd containerterminal. Dersom disse økningen i effekt er sammenfallende med høylaststimen i regionalnettet, vil det kreves store nettinvesteringer. Skipsanløp til
Cruiseskip er ikke antatt å sammenfalle med de kaldeste dagene på vinteren, og dette betyr at effektforbruk på Oslo havn vil være større på andre tidspunkt i året. Det vil kreve store investeringer i
nettinstallasjoner på Oslo havn. Elvia opplever prognosene på landstrøm som så usikre at de ikke kan
brukes som underlag til tiltak i regionalnettet.
Annen elektrifisering
Avinor og partnere i luftfartsbransjen jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i elektrifisering av
luftflåten. Målet er at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel, og at den norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040.
Avinor tror at de første kommersielle flyene blir satt i drift før 2030 og etter det vil få betydning på
korte distanser, noe som i framtiden kan påvirke effektbehovet på Gardermoen i Ullensaker kommune.
På lengre sikt er det rimelig å anta flere funksjoner vil bli «elektrisk». De første elektriske anleggsmaskinene er produsert, testet og tatt i bruk de siste årene. På lengre sikt kan dette føre til en større
elektrifisering av anleggsplasser, som vil kreve kortvarig større effektuttak under byggeprosessen

5.4

Tiltak i Asker og Bærum

Det bor 188.400 mennesker i Asker og Bærum kommuner. Befolkningen vil i hht. SSBs prognoser kunne
øke med opptil 40.000 innbyggere frem til 2040. I tillegg til Fornebu og Lysaker-området, synes veksten
å bli spesielt stor rundt sentrumsområdene Sandvika, Heggedal, Asker og Bekkestua.

Statnetts planer, tiltak og utvikling av regionalnettet
Nettet i Bærum kommune drives med 50 kV spenning og er knyttet til transmisjonsnettet i Statnetts
anlegg Hamang, Bærum og Smestad.
Det meste av nettet i Asker kommune drives med 132 kV og er forsynt fra Statnetts anlegg i Hamang og
Sylling (Buskerud). 50 kV og 132 kV nettene er i dag koblet sammen i Berger tr.st i Asker vha. en 132/50
kV mellomtransformator. I 2009 gjennomførte Glitre Energi Nett (Buskerud) forsterkninger på 132 kV
forbindelsen Sylling-Kjenner, samtidig som Statnett økte transformatorkapasiteten fra transmisjonsnettet i Flesaker ved Hokksund. Begge tiltakene bedret innmatingen mot Asker.
Statnett fikk i 2012 konsesjon på et nytt anlegget i Hamang som kan forsyne både 50 kV og 132 kV nettene. Dagens anlegg kan kun forsyne 50 kV-nettet. Etter anke fra Bærum kommune ga OED konsesjon
på tiltaket i 2015. Pga. arbeidet med E16 tunnel, kan ikke arbeidene starte opp før 2020. Det ble i løpet
av våren 2020 sendt ny felles konsesjonssøknad. Den nye søknaden medfører noe endret teknisk løsning i forhold til konsesjonen gitt i 2015.
Når stasjonen er bygget om til 420/132-50 kV vil Elvia bærer investeringskostnadene og eie 132 og 50
kV delen av «nye» Hamang. Etter nåværende planer, vil «nye» Hamang settes i drift i 2024. Berger tr.st
blir samtidig bygget om fra 50 kV til 132 kV. Hele regionalnettet i Asker blir med det drevet med 132 kV
spenning. Det ble i 1990 lagt en 132 kV kabel mellom Berger og Hamang. Når kabelen kan drives med
132 kV spenning, blir kapasiteten på kabelen tredoblet. Dette gjør at dagens 50 kV luftledning mellom
Hamang og Berger kan rives.
I 2017 overtok Elvia 50 kV koblingsanlegget i Statnetts anlegg Bærum. Det er i dag kun en transformator
i stasjonen. Av hensyn til redundans (N-1) krever dette at det er full reserve i 50 kV nettet i Bærum fra
de andre innføringsstasjonene. Etter dagens planer settes det inn en transformator nr. to i Bærum i

2030. Dette forutsetter at det blir konsesjon på en kabel-løsning på 420 kV-forbindelsen Hamang og Bærum. Dette fordi koblingsanlegget i Bærum i så fall må skiftes ut. Blir det en luftlinje-løsning kan
koblingsanlegget beholdes i ytterligere 10 år og en transformator nr. to utsettes like lenge.

Figuren 5.4 viser transformatorstasjoner i regionalnettet i Asker og Bærum.

Kilde NVE-atlas

Innføringsstasjonen Smestad forsyner i dag de østlige delen av Bærum ved tre 50 kV kabler. To av disse
er i ferd med å gå ut på levetid. I fbm utbygging av «Fornebu-byen» søkte Elvia våren 2020 om en ny
132 kV kabel fra Smestad til Fornebu tr.st. I Fornebu tr.st. settes det inn en 132/ 50 kV transformator for
forsyning av Bærum. Tiltaket vil erstatte kapasiteten mot Bærum dersom to av dagens 50 kV kablene
med utgått levetid må tas ut av drift.
Utvikling i Asker
Maksimalt forbruk i de fire stasjonene i Asker kommune var i 2015 232 MW. Fra transmisjonsnettet ble
det tatt ut 45% fra Sylling via Glitres og 55% fra Hamang. Det mates ikke inn produksjon i maksimallasttimen.

Frem til 2000 ble det meste av nettet i Asker bygd om fra 50 kV til 132 kV-spenningsnivå. 132 kV-kabler
ble lagt mellom Fusdal tr.st og Berger tr.st og fra Berger tr.st til Statnetts anlegg på Hamang i Bærum.
Samtidig ble en transformator mellom 132 kV og 50 kV nettene flyttet fra Fusdal til Berger tr.st. De nye
kablene ble finansiert av Asker og Bærum kommuner som et miljøtiltak. Forutsetningen var at de gamle
50 kV kraftledningene skulle rives.
Det forventes stor forbruksøkning i flere områder i Asker. Det skyldes en kombinasjon av befolkningsøkning og næringsetablering. For å møte behovet for mer strøm, må kapasiteten mot
distribusjonsnettet økes i flere av de fire stasjonene i Asker. Borgen tr.st, vest for Asker sentrum, ble
bygget om med nytt 22 kV koblingsanlegg og en ny tredje transformator i 2014, mens det ble satt inn
en større transformator i Berger tr.st i 2018. Det ble våren 2020 søkt konsesjon for nytt 132 kV anlegg,
utvidelse av 22 kV anlegget og for en ny tredje transformator i Heggedal tr.st. sør i Asker. Som nevnt
over bygges Berger tr.st om til 132 kV og settes i drift samtidig med innføringsstasjonen Hamang.
Fordi distribusjonsnettet i Asker blir drevet med 22 kV spenning, kan mye effekt flyttes mellom stasjonene. Dette gjør at forsyningssituasjonen, etter at tiltakene, beskrevet over er gjennomført, blir
tilfredsstillende i hele Asker.
Det kan på sikt bli behov for en 132 kV kabel nummer to mellom Berger og Hamang. Behovet for kabelen utløses når forbruket i Berger tr.st og Fusdal tr.st overskrider kapasiteten på dagen ene kabel. Etter
nåværende prognoser skjer det tidligst i slutten/etter denne utredningsperioden.
Utvikling i Bærum
Maksimalt forbruk i de ti stasjonene i Bærum kommune var i 2015 445 MW. Fra transmisjonsnettet ble
det tatt ut 28% fra Hamang, 41% fra Bærum og 31% fra Smestad. Normalt er tre stasjoner i Bærum kommune matet fra Smestad i Oslo på tre kabler. To av kablene er første generasjons PEX-kabler, produsert
på 70-tallet og i dårlig tilstand. Det mates ikke inn produksjon i maksimallasttimen.
Det er flere utfordringer for å opprettholde en sikker strømforsyning i Bærum kommune. Utfordringene
ligger i en kombinasjon av innmatingskapasiteten fra transmisjonsnettet og mulighet for overføring i dagens regionalnett i Bærum. I tillegg kommer behov for reinvestering av anlegg som er utgått på levetid,
bl.a. kabler fra Smestad.
Det er et langsiktig mål å går over fra 50 kV til 132 kV-spenningsnivå også i Bærum kommune. Men fordi
de ti stasjonene i Bærum kommune ligger i boligområder, hvor det er vanskelig å plassere 132/50 kV
mellomtransformatorer, er det vanskelig å tenke seg en stegvis overgang. Trolig må alle kabler, linjer,
koblingsanlegg og transformatorer forberedes for 132 kV over en lang periode. Deretter vil hele nettet
kunne «vippes» over til 132 kV spenningsnivå. Dette er en prosess som er antatt å ta 30-50 år.
Størst økning i forbruket forventes på Fornebu hvor Bærum kommune i 2019 omregulerte området fra
6 300 til 11 000 boliger. For å skaffe nok strøm til Fornebu, ble det våren 2020 søkt konsesjon for en ny
132 kV kabel fra Smestad til Fornebu med mellomtransformator i Fornebu tr.st. Tiltaket vil i tillegg til å
sikre Fornebu, bedre innmating mot Bærumsnettet. I midten av perioden settes det i drift en ny 132/11
kV transformatorstasjon «Koksa» som kobles til det nye kabelanlegget mellom Smestad og Fornebu
transformatorstasjoner.
Alle nye kabler i regionalnett blir isolert for 132 kV i hht Elvias strategi. For stasjonsanlegg og kraftledninger vil 132 kV bli vurdert i hvert enkelt tilfelle
Også i Bærum kommune forventes det stor forbruksøkning i flere områder. For å møte behovet, må
kapasiteten mot distribusjonsnettet økes i flere av stasjonene. De siste årene har kapasiteten i Fornebu, Jar, Ballerud og Bjørnegård øket.

Ved 11 kV spenning i distribusjonsnettet, er det ikke samme overføringskapasitet som det er i 22 kV
nettet i Asker. Men fordi det er korte avstander mellom stasjonene i Bærum kan likevel mye effekt
overføres mellom stasjonene. Dette gjør at forsyningssituasjonen i distribusjonsnett i dag er tilfredsstillende. Med forventet befolkningsøkning og øket forbruk frem til 2040, må kapasiteten trolig økes i flere
stasjoner.
Pga. mangel på bryterfelt mot distribusjonsnettet vurderes reinvestering / utvidelse i flere 11kV koblingsanlegg i Bærum. Det blir gjennomført forprosjekter for å avklare om eksisterende anleggene kan
utvides, må skiftes ut i sin helhet eller om det kan foretas omlegginger i distribusjonsnettet. Dette er
basert på tilstand plassforhold og muligheter for omkoblinger i distribusjonsnettet.

Mindre tiltak i Asker og Bærum
Mindre tiltak kan være å sette inn større eller flere transformatorer, strømbegrensende komponenter,
P-spoler, kondensatorbatterier, overspenningsavledere mm. Tilsvarende gjelder reinvestering av relevern, kontollanlegg og batterianlegg. Denne typen tiltak blir vurdert fortløpende, men blir ikke tatt med
i investeringsoversikten i denne utredningen. Dette fordi det er en begrenset kostnad og fordi tiltakene
kan realiseres i løpet av kort tid
Det kan nevnes at å kjøpe inn nye transformatorer med montasje normalt tar 2-4 år inkludert eventuelt
konsesjonsbehandling. De første årene kan det være aktuelt å sette inn større transformatorer i Haslum og Rud. I Berger og Heggedal blir det satt inn større/flere transformatorer i fbm. pågående
prosjekter.

Rud-utvidelse av 11 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum

Figur: 5.4

11 kV koblingsanlegg utvides med 6 nye bryterfelter.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Må utføres pga. stor utbygging i vestre Bærum og fordi det mangler bryterfelter for å kunne knytte til
nye 11 kV kabler.
Status / scenarier
Godkjent i Elvia. Prosjektet er startet opp. Fordi Elvia har områdekonsesjon for 11-22 kV anlegg søkes
det ikke konsesjon / alle
Mulig idriftsettelse
2020
Investeringskostnader
Stipulert til 2 mill.kr

Haslum utvidelse av 11 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum

Figur: 5.4

11 kV koblingsanlegg utvides med 7 nye bryterfelter.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Må utføres pga. stor utbygging ved Bekkestua og fordi det mangler bryterfelter for å knytte til nye 11
kV kabler.
Status / scenarier
Godkjent i Elvia. Prosjektet er startet opp. Fordi Elvia har områdekonsesjon for 11-22 kV anlegg søkes
det ikke konsesjon / alle
Mulig idriftsettelse
2020

Investeringskostnader
Stipulert til 5,5 mill.kr

Fusdal utvidelse av 22 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Asker

Figur: 5.4

22 kV koblingsanlegg utvides med 10 nye bryterfelter.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Må utføres pga. stor utbygging rundt Asker-sentrum og fordi det mangler bryterfelter for å knytte til
nye 22 kV kabler.
Status / scenarier
Godkjent i Elvia. Prosjektet er startet opp. Fordi Elvia har områdekonsesjon for 11-22 kV anlegg søkes
det ikke konsesjon / alle
Mulig idriftsettelse
2021
Investeringskostnader
Stipulert til 12 mill.kr

Heggedal nytt 132 kV koblingsanlegg og en tredje transformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Asker

Figur 5.4 og under

Reinvestering og utvidelse av 132 kV koblingsanlegg, ny
tredje 132/22 kV transformator og utvidelse av 22 kV anlegget. I tillegg skiftes to 300 meter lange 132 kV jordkabler for å
øke kapasiteten. Det bygges nytt bygg for koblingsanlegg og
ny transformatorcelle.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Investeringen er initiert av lastøkning og mangel på 22 kV
bryterfelter, bl.a. utvidelse av kloakkanlegget VEAS. Ombygging av 132 kV anlegget er nødvendig for å sette inn den
tredje transformator og for å bedre leveringssikkerheten.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre januar 2017. Konsesjonssøkt vinteren
2020 / alle
Mulig idriftsettelse
2022
Alternativ
Fremgår av konsesjonssøknaden.

Figuren viser Heggedal tr.st med tilknytning til eksisterende kraftledninger

Investeringskostnader
Beregnet til 70 mill.kr.
Konsekvenser ved forsinkelser
Svekket leveringssikkerhet og uten utvidelse av 22 kV anlegget blir vanskelig å knytte til nye kunder og.

Hamang ny 420/132 og 50 kV stasjon
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum

Figur 5.4 og under

Hamang transformatorstasjon er et fellesprosjekt mellom Statnett og Elvia.
Elvias del av tiltaket består av en andel av bygningsmassen og tomt, to nye 132/50 kV transformator, et
nytt 132-50 kV koblingsanlegg med 12 bryterfelter, samt omlegging av regionalnett kabler og linjer ut
fra stasjonen.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
For å møte veksten i forbruket og for å opprettholde forsyningssikkerhet for kundene i kommunene
Asker og Bærum, er Elvia avhengig av å kunne hente ut mer strøm fra sentralnettet. For å muliggjøre
dette må Statnett utvide kapasiteten. Fra Statnetts side er prosjektet en viktig del av «Stor-Oslo programmet» med oppgradering til 420kV. Anlegget har lenge hatt ett reinvesteringsbehov.
Ulike tiltak har vært vurdert over lengre tid og Statnett fikk i 2014 konsesjon på bygging av «nye» Hamang innføringsstasjon med gassisolert 420 kV anlegg (GIS) for å minimere plassbehovet. Siden 2014
har Statnett jobbet med en endelig løsning, hvor
Elvia har vært involvert i løsningsvalgene. Løsningen vil, sett fra Elvias side, sikre tilstrekkelig
kapasitet på riktig spenningsnivå samt redusere
risiko for avbrudd og andre hendelser.
Løsningen bidrar til at Elvias kraftledning mellom
Hamang innføringsstasjon og Berger transformatorstasjon kan rives iht. avtale, fra 1999, med
Asker og Bærum kommuner.
Status / scenarier
Statnett mottok anleggskonsesjon i 2014. Endringssøknad, med bl.a. Elvia som eier av 132 og
50 kV delen av anlegget, ble sendt våren 2020/
alle
Mulig idriftsettelse
2024
Alternativ
Fremgår av konsesjonssøknaden
Figuren viser plassering av Hamang transformatorstasjon

Investeringskostnader
Elvias andel av tiltaket er beregnet til 250 mill.kr.
Samfunnsøkonomisk kostnader fremgår av konsesjonssøknaden utarbeidet av Statnett.
Konsekvenser ved forsinkelser
Fremgår av konsesjonssøknaden (Statnett).

Berger - reinvestering og ombygging fra 50 til 132 kV
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Asker

Figur: 5.4 og under

Ombygging av stasjonen fra 50 kV til 132 kV. Nytt 132 kV anlegg, nytt 22 kV anlegg og en ny 132/22 kV
transformator. To eksisterende transformatorer kobles om fra 50 kV til 132 kV
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Berger er en av fire transformatorstasjoner i Asker kommune. Stasjonen, som er bygget i 1965, ligger
øst i kommunen og forsyner strøm til over 15 000 mennesker. Berger drives i dag med 50 kV spenning,
mens Heggedal, Borgen og Fusdal drives med 132 kV spenning. Berger forsyner strøm til den delen av
Asker som har størst økning i forbruket. På Billingstad, under en km fra Berger, pågår det i dag bygging
av 1600 nye boliger og næringsbygg.
I 2018 ble «nye» Hamang (420/132-50 kV), som blir eid av Statnett og Elvia, godkjent av Elvias styret.
Stasjonen, som blir ferdigstilt i våren 2024 kun bygget for mulighet for å levere 132 kV mot Berger. Dvs.
at Berger må være bygget om fra 50 kV til 132 kV før Hamang settes i drift (2024).
Etter ombygging, vil Berger bli forsynt, fra Hamang, på en 132 kV jordkabel. Kabelen ble lagt i 2000 og
er delvis finansiert av Asker og Bærum kommuner for å kunne rive dagens tre 50 kV kraftlinjer
mellom Berger og Hamang.
Ved ombygging til 132 kV, kan Elvia overholde
forpliktelse mot kommunene om fjerning av 50
kV kraftledning. Stasjonen får økt kapasitet for videre vekst i denne delen av Asker.
For å kunne tilknytte flere 22 kV kabler og for å
tilfredsstille lovpålagt tilknytningsplikt, må 22 kV
anlegget utvides med flere bryterfelter.
Status / scenarier
Godkjent i Elvias styre høsten 2019 og søkt konsesjon vinteren 2020 / alle
Alternativ
Beskrevet i konsesjonssøknaden
Mulig idriftsettelse
2024
Investeringskostnader
Beregnet til 103 mill.kr

Figuren viser Berger tr.st og kraftlinjen som fjernes

Konsekvenser av forsinkelser
Anlegget settes i drift «samtidig» med at Hamang settes i drift. Ved forsinkelser må det iverksette provisoriske tiltak i Hamang og Berger for fortsatt kunne drifte stasjonen med 50 kV. Uten nytt 22 kV
anlegg blir det vanskelig å knytte til nye kunder.

Fornebu/Lysaker-området - økt kapasitet
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum / Oslo

Figur: 5.4 og under

Fase 1:
Et 9 km langt jordkabelanlegg fra Smestad til Fornebu og en 132/50 kV transformator i Fornebu.
Fase 2:
En ny 132/11 kV transformatorstasjon «Koksa» som knyttes til jordkabelen mellom Smestad og Fornebu. Stasjonen får tre transformatorceller. Det settes kun inn to 132/11 kV transformator ved
idriftsettelsen.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Strømforsyningen til Fornebu må styrkes fordi maksimalt forbruk kan øke med 70 % de neste 20 årene.
Bærum kommune vedtok i 2019 ny reguleringsplan for Fornebu som øker antall
boliger fra 6 300 til 11 000. I tillegg til nye
boliger skal det bygges næringsbygg, skoler, barnehager og det skal etableres
likeretterstasjoner og sentralverksted for
Fornebubanen. Ny anvendelse av strøm,
dvs. lademuligheter for elbiler, landstrøm, elektriske busser ol. vil medvirke
til ytterligere økt forbruk. Pr. d.d. er det
bygget en rekke næringsbygg og i underkant av 3 000 boliger på det gamle
flyplassområdet.
Det er i dag ikke redundant forsyning (regionalnettet) til Fornebuområdet og i
løpet av 5-10 år er det heller ikke redundans i transformatorkapasiteten mot
distribusjonsnett. I tillegg mangler det
bryterfelt i Fornebu tr.st for å knytte til
nye 11 kV kabler.

Figuren viser plassering av Fornebu og Koksa tr.st og det nye kabelanlegget

Det planlegges i første omgang å løse situasjonen ved å bygge et nytt 132 kV kabelanlegg fra Statnetts anlegg på Smestad til Fornebu tr.st og
sette inn en 132/50 kV mellomtransformator i Fornebu.
I fase 2 bygges det en ny transformatorstasjon ved «Koksa» sør på Fornebu.
Status / scenarier
Fase 1:
Traseutredning for kabelanlegget og forprosjekt for 132/50 kV transformatorene er gjennomført. Tiltaket ble vedtatt i Elvias styret desember 2019. Konsesjonssøknad ble sendt våren 2020.
Fase 2:
Det er dialog med Bærum kommune for å få regulert inn stasjonens plassering. Forprosjekt er igangsatt. Saken fremmes for nettselskapets styre høsten 2020. Konsesjonssøknad sendes NVE i løpet av
2020 / alle

Alternativ
Det er vurdert følgende alternativer
Avlaste Fornebu i distribusjonsnettet:
Før den nye reguleringsplanen ble vedtatt var Elvias plan å avlaste Fornebu fra transformatorstasjonene Jar og Ballerud. Det er ikke lenger teknisk eller økonomisk mulig med det strømbehovet som følge
av Bærums kommunes nye reguleringsplan.
50 kV kabel fra Jar til Fornebu og utvidelse av Fornebu stasjon:
Det ble i 2016 igangsatt et forprosjekt for en ny 50 kV kabel mellom Jar og Fornebu. Det viste seg svært
vanskelig å finne en trase gjennom Bærum pga. de store samferdselsplanene i området, dvs. ny E18,
Fornebubanen og Bane Nors planer for dobbeltspor fra Lysaker. Løsningen krevd i tillegg ombygging av
50 kV koblingsanlegg i Jar. Ved de nye effektprognosene måtte Fornebu blitt utvidet med ekstra transformatorceller og utvidete apparatsaler. Dette er ikke mulig på dagens tomt. Kapasiteten i Bærums
regionalnett måtte økes.
Hente strøm fra Bærum transformatorstasjon (Statnett):
Alternativet ble tidlig forkastet fordi Statnetts transformatorstasjon Bærum kun har en transformator.
Det betyr at all strøm som tas ut av Bærum må kunne kobles om i regionalnettet ved utfall av transformatoren. Dette er i dag ikke mulig, dvs. at løsningen ville svekke leveringssikkerhetens for hele Bærum
kommune. Fordi avstanden fra Bærum til Fornebu er noe lengre en fra Smestad vil det også medført
dyrere kabelanlegg.
Mulig idriftsettelse
Fase 1: 2022
Fase 2: 2025
Investeringskostnader
Fase 1: Beregnet til 103 mill.kr
Fase 2: Antatt til 140 mill.kr

Konsekvenser av forsinkelser
Svekket leveringssikkerhet. Ved forsinkelse utover 2025 vil det bli vanskelig å forsyner strøm til Fornebubanen og videre boligbygging stanser opp.

Forbruk og nødvendig reduksjon ved f.eks. forbruksfleksibilitet som erstatning for utbygging
Forbrukstype
Alminnelig forsyning [MW]

Mak. last 2018
62

Kapasitet ( N-1)
54

Makslast 2040
100 -120

Reduksjon
46-66

Rud – en tredje transformator og utvidelse av 11 kV-anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum

Figur: 5.4 og under

Utvide anlegget med en fjerde transformator. 50 kV anlegget og 11 kV anlegget utvides med flere
bryterfelt.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Rud tr.st. forsyner de vestlige delene av Bærum kommune, dvs. fra Rud/Vøyen-området og frem til
grensen mot Hole kommune ved Sollihøgda. Innen forsyningsområdet er det i forventet stor lastøkning
pga. bolig, næringsutvikling og ny E6.
Stasjonen har i dag ikke redundans ved utfall av en
transformator på dager med høy belastning. Det er i
tillegg ikke flere 11 kV bryterfelt for nye avganger mot
distribusjonsnettet.
Det står i dag tre transformatorer i stasjonen, men anlegget er bygget for en fjerde enhet. Det må gjøres
innvendige bygningstekniske endringer.
Som en hurtigløsning utvides 11 kV anlegget med 6
«forenklete» «bryterfelt i 2020. Se tiltak beskrevet
over.
Forprosjekt starter opp når aktuell last og prognoser viser at tiltaket må utføres.
Status / scenarier
Skisseprosjekt -ikke utredet / alle
Mulig idriftsettelse
Etter 2030
Alternativer
0-alt:
Primær:
Alternativ:

Figuren viser plassering av Rud transformatorstasjon

Ingen tiltak (ikke mulig pga. leveringsplikt)
se over
Flytte last i distribusjonsnettet til andre Bjørnegård tr.st

Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær.
Alternativ

Investering
25-30 mill.kr
20-50 mill kr

Elektriske tapt
Marginalt større

D&V
-

Avbruddskost
Noe redusert
-

Miljø
-

Forbruk og nødvendig reduksjon ved f.eks. forbruksfleksibilitet som erstatning for utbygging
Forbrukstype
Alminnelig forsyning [MW]

Mak. last 2018
62

Kapasitet ( N-1)
54

Makslast 2040
100 -120

Konsekvenser av forsinkelser
Har ikke redundans N-1 i større deler av året og det blir vanskelig å knytte til nye kunder

Reduksjon
46-66

Hamang - Sandvika kabling av 50 kV ledningsanlegg
Tiltakshaver: Bærum kommune / Elvia

Kommune: Bærum

Figur: 5.4 og under

Etablere to 1,4 km lange 50 kV jordkabelanlegg mellom Hamang tr.st og Sandvika tr.st. 50 kV koblingsanlegget i Sandvika transformatorstasjon bygges om og det etableres ny jordspole.
Dagens 2,2 km lange 50 kV ledningsanlegg fjernes .
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Bærum kommune og private utbyggere tok i 2006 kontakt med Elvia (HN)for å fjerne dagens tre-kurs 50
kV kraftlinjer og erstatte denne med jordkabel.
Tiltaket, som er initiert og skal bekostes av Bærum kommune og lokale næringsinteresser begrunnet ut
fra behovet for å tilrettelegge for bymessig utvikling av denne delen av Sandvika by.
Det søkes konsesjon når tiltaket besluttet i Bærum kommune og endelig teknisk løsning er akseptert av
Elvia.
Status / scenarier
Det er løpende kontakt med Bærum kommune. Kabeltrase er utredet og Elvia har
godtatt overordnet plan for teknisk løsning. Prosjektet er aktuelt i alle scenarier
Mulig idriftsettelse
Etter 2025
Alternativ
Ingen
Investeringskostnader
Antatt til 40-50 mill.kr. Tiltaket er forutsatt finansiert av Bærum kommune og
næringsdrivende

Figur 5.5 viser eksisterende ledningsanlegg (blått) og nytt kabelanlegg (rødt)

Konsekvenser ved forsinkelser
Forsinkelse av bymessig utvikling av Sandvika

Jar – reinvestering og utvidelse av 50 kV og 11 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum

Figur: 5.4

Reinvestering og utvidelse av 50 kV anlegg og 11 kV anlegg. Det bygges en ny transformatorcelle og
sette inn en 132/50 kV transformator (hentes fra Berger).
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Jar tr.st. ligge på grensen mot Oslo, øst i Bærum kommune, og er et viktig «knutepunkt i regionalnettet.
Stasjonen forsyner områdene Jar, Stabekk og Lysaker og har forbindelser på 11 kV mot Fornebu-området. Det er ventet stor økning i forbruket i Lysaker-området som utvikles som kollektivknutepunkt og
næringsområde.
Stasjonen er bygget i 1948 og har et gammelt 11 kV koblingsanlegg fra samme år. 50 kV anlegget har
effektbrytere fra 1978 som har for lav kortslutningsytelse og som ansees som uoversiktlig og «rotete».
Det har vært flere feilkoblinger og personskader i 50 og 11 kV anleggene de siste 15 årene. Anleggene
ansees å ha gått ut på levetid.
Det mangler bryterfelt både i 50 og 11 kV av anleggene. Dette er i dag løst ved provisoriske løsninger,
dvs. ved å koble linjer/ kabler i regionalnettet sammen mot en felles effektbryter. Tilsvarende er gjort i
distribusjonsnettet.
De nye koblingsanleggene blir etablert innenfor dagens bygningskropp. Stasjonen vil få 132 kV innmating på jordkabler fra Smestad
(om Lilleaker) som knyttes til 132/50 kV transformator for å koble
sammen 132 kV og 50 kV-nettene. Transformatoren hentes fra Berger når hvor den blir tatt ut av drift ved ombygging av stasjonen i
2024.
132 kV forbindelsen vil erstatte to gamle 50 kV kabler med utgått levetid som i dag forsyner strøm fra Smestad mot Norli og Haslum i
Bærum kommune. Tiltaket er aktuelt i alle scenarier.
Status / scenarier
Det er igangsatt et mulighetsstudie. Beslutning om tiltaket tas ut fra
tilstand, kapasitet og HMS-forhold i stasjonen / alle
Mulig idriftsettelse
Etter 2025
Alternativ
0-alt:
Primær:
Alternativ:

Ingen tiltak (ikke mulig pga. leveringsplikt på 11 kV og lav kortslutningsytelse)
se over
Nytt 11 kV-anlegg, reinvestere to eksist.50 kV kabler mellom Smestad mot Norli og Haslum (18 km). Skifte brytere ol i dagens 50 kV anlegg. Legge kabel nr. to mellom Smestad
og Lilleaker om 10 år

Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær
Alternativ.

Investering
100-150 mill. kr
150-250 mill. kr

Elektriske tapt
større

D&V
Noe høyere

Avbruddskost
Noe høyere

Miljø
Økt HMS-risiko

Konsekvenser ved forsinkelser
Medfører at det redusert leverings- og personsikkerhet. Det blir vanskelig å knytte til nye kunder

Eiksmarka - Jar reinvestering av oljetrykkskabler
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum

Figur: 5.4 og under

Reinvestering av to 1,2 km lange oljetrykkskabler.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
De to jordkablene er en del av 50 kV forbindelsen mellom Jar
og Eiksmarka og er fra 1950.
Pga. utgått levetid og for å øke overføringskapasiteten, kan
det være aktuelt å skifte ut kablene.
Tiltaket gir økt kapasitet og vil bedrer reservene i 50 kV-nettet.
Tiltaket utløses trolig av levetidsvurderinger
Status scenarier
Skisseprosjekt ikke utredet / alle
Mulig idriftsettelse
Etter 2035
Alternativ
0-alt:
Primær:

Ingen tiltak
se over

Figuren viser eksisterende linjeanlegg (blått) og kabelanlegg (stiplet rødt)

Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
0-alt.
Primær.

Investering
25-30 mill.kr

Konsekvenser ved forsinkelser
Ikke vurdert

Elektriske tapt
reduseres noe

D&V
noe høyere

Avbruddskost
lavere

Miljø
-

Kabelforsterkninger ut fra Bærum transformatorstasjon
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Bærum

Figur: 5.4 og under

•

Et 0,8 km langt jordkabelanlegg fra Bærum transformatorstasjon og nordover i retning Bærumsverk

•

Et 0,9 km langt jordkabelanlegg fra Bærum transformatorstasjon sørvest mot Haslum

Begrunnelse / forutsetning for oppstart
For å øke kapasiteten ut fra Statnetts anlegg Bærum tr.st mot Elvias regionalnett i Bærum.
Tiltakene forutsetter at Statnett setter inn en transformator nummer to i Bærum tr.st. I flg. dagens planer skal det skje i perioden 2030 – 2040.
Tiltakene vil øke kapasiteten og bedre leveringssikkerheten for store deler av Bærum kommune. Det gir
i tillegg gjensidig redundansen mellom Statnetts anlegg Bærum, Hamang og Smestad.
De østlige delene av Bærum er i dag matet fra Smestad på to
jordkabler (Smestad-Haslum og Smestad- Norli), hvor levetiden er i ferd med å gå ut.
Sammen med ny kabel til Fornebu (2023), tiltak i Jar og reinvestering av jordkabler mellom Eiksmarka og Jar (i midten av
utredningsperioden) vil tiltaket sikre forsyningen til Bærum.
Pga. manglende redundans i Bærum transformatorstasjon
(kun en transformator) er tiltaket først aktuelt etter at Bærum stasjon er bygget om. Etter dagens planer 2030-2040.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Mulig idriftsettelse
Etter 2030
Alternativ
0-alt:
Primær A:
Primær B:

Figuren viser eksisterende linjeanlegg (blått og rødt)
og nye kabelanlegg (stiplet rødt)

Ingen tiltak
kabel mot Haslum
kabel mot Bærumsverk

Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
0-alt.
Primær A
Primær B

Investering
10 mill.kr
10 mill. kr

Konsekvenser ved forsinkelser
Ikke vurdert

Elektriske tapt
reduseres noe
reduseres noe

D&V
-

Avbruddskost
lavere
lavere

Miljø
-

Hamang – Berger ny 132 kV kabel
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Asker og Bærum

Figur: 5.4 og under

Et 5 km langt 132 kV jordkabelanlegg fra Hamang i Bærum til Berger i Asker. Koblingsanlegget i Berger
må utvides med ett bryterfelt, mens det i Hamang er forberedt for denne løsningen.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
I slutten av utredningsperioden, kan det bli behov for
å styrke overføringsevnen fra Hamang mot Asker
kommune.
Fusdal og Berger transformatorstasjoner forsynes på
jordkabelanlegg mellom Borgen og Hamang. Når samlet forbruk i de to stasjonene overskrider 160 MW er
det ikke lenger N-1 for forsyningen. Maksimalbelastning ble målt til 120 MW i 2019.
Utredning vil utløses av økning av forbruket i Fusdal
og Berger. Det vil bl.a. bli utredet avlastning av de
vha. distribusjonsnettet.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Mulig idriftsettelse
Etter 2035
Alternativ
0-alt:
Primær:
Alternativ A:
Alternativ B:

Figuren viser nytt kabelanlegg (stiplet med rødt)

Ingen tiltak
se over
Kabel mellom Borgen og Fusdal og forsterkninger mot Glitres regionalnett
overføre last i 22 kV nettet fra Berger og Fusdal mot Borgen og Heggedal.

Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær
Alternativ A
Alternativ B

Investering
60-70 mill
>70 mill
>60 mill

Elektriske tapt
reduseres noe
reduseres noe
høyere

D&V
Noe øket
Noe øket

Avbruddskost
reduseres mye
reduseres mye
noe redusert

Miljø
Mer luftledning
mer graving

Nødvendig reduksjon ved forbruksfleksibilitet som erstatning for utbygging
Forbrukstype
Alminnelig forsyning [MW]

Mak. last 2018
120

Konsekvenser ved forsinkelser
Ikke vurdert

Kapasitet ( N-1)
160

Makslast 2040
150-170

Reduksjon
0-10

5.5

Tiltak i Follo

Det bor 142.700 mennesker i de seks (tidligere syv kommunene) i Follo. Befolkningen vil i hht. SSBs prognoser kunne øke med opptil 40.000 innbyggere frem til 2040.

Statnetts planer, tiltak og utvikling av regionalnettet
Nettet i Follo drives med 50 kV-spenning og er knyttet til transmisjonsnettet i Statnetts anlegg Follo ved
Vinterbro. Det er forbindelser i regionalnettet mot Østfold i Kykkelsrud og Tegneby og mot Oslo. Normalt forsynes de sørligste områdene av Oslo kommune fra nettet i Follo.
Ved ombygging av 50 kV kraftlinjen Tegneby- Dyrløkke i 2016 - 2017 og ved at en tredje transformator
ble satt inn i Statnetts anlegg i Tegneby i 2014 - 2015, kan de sydlige delene av Follo i dag bli matet fra
Tegneby. Tegneby ligger sør i Vestby kommune og forsyner normalt Østfold. For å bedre reserveforholdene i Follo stasjon, er det satt inn ett bryterfelt for hver av de fire transformatorene. Tidligere var det
såkalt blokk-kobling, dvs. felles 420 kV bryterfelt for to og to transformatorer.
I Statnetts arbeid med å utvikle fremtidens transmisjonsnett, dvs. prosjekt «Nettplan Stor Oslo», er det
søkt konsesjon på en ny stasjon, Liåsen ved Klemetsrud syd i Oslo. Anlegget bygges sammen med Elvia
som vil eie 132 kV delen av stasjonen. Etter nåværende planer blir Liåsen bygget i første del av utredningsperioden og settes i drift i 2025. Liåsen vil avlaste Follo innføringsstasjon
Tiltakene beskrevet over gjør at innmatingen fra transmisjonsnettet og mot regionalnettet i Follo blir
tilfredsstillende i hele utredningsperioden
I 2017 overtok Elvia 50 kV delen av Statnetts anlegget Follo fra Statnett
Utvikling i Follo
Veksten i befolkning og næring skyldes bl.a. utbygging av de to store Europaveien E18 og E6 og Oslofjordtunellen. I tillegg kommer nærheten til Oslo med god jernbaneforbindelse som blir enda bedre når
den nye Follo-tunellen åpner i 2022. Spesielt stor økning i befolkning forventes det i kommunene Ås,
Nordre Follo og Vestby.
Det er innenfor utredningsperioden ingen konkrete planer om overgang fra 50 kV til 132 kV spenningsnivå. Overgang til 132 kV spenningsnivå i Follo krever omfattende investeringer ved ombygging av
transformatorstasjoner, kabler og linjer fra 50 kV til 132 kV. For å forberede for en fremtidig overgang,
blir alle kabler i regionalnett isolert for 132 kV. Tilsvarende blir vurdert dersom stasjonsanlegg bygges

Figur 5.5 viser kraftledninger og transformatorstasjoner i regionalnettet i Follo.

Kilde NVE-atlas

om. Den nye dobbeltkurs kraftledningen Dyrløkke- Tegneby er isolert for 132 kV. En mulig trinnvis utvikling kan være å drifte den ene kursen med 132 kV og sette inn en transformator mellom 132 kV og 50 kV
i Dyrløkke. På denne måten kan kapasiteten på kursen nesten tredobles. Tiltaket forutsetter at det er
mulig å levere 132 kV fra Statnetts anlegg i Tegneby.
Et annet tiltak kan være å etablere et koblingspunkt til Solbergfossledningen i Enebakk kommune. Ved
hjelp av en transformator fra 132 kV til 50 kV, kan det forsynes inn i 50 kV nettet i Follo. På tilsvarende
måte kan kraftlinjen mellom Åsland i Oslo og Bru bygges om til 132 kV med mulighet for innmating i
nordre del av Nordre Follo. Dette siste tiltaket forutsetter at Bane NOR først etablerer en ny omformerstasjon på Åsland som driftes med 132 kV spenning. Ingen av tiltakene er trolig aktuelle innenfor denne
utredningsperioden. Full overgang til 132 kV spenningsnivå i Follo vil neppe skje før om 40 - 60 år.

I Follo driftes distribusjonsnettet i Nordre Follo med 11 kV spenning, mens nettene i Frogn, Enebakk,
Vestby, Ås og Nesodden kommuner driftes med 22 kV spenning. Det er få forbindelser i distribusjonsnettet mellom kommunene. Dvs. at kapasiteten i tr.st mot distribusjonsnettet må være god. Nordby
tr.st. i Ås kommune bygges ut og settes i drift i 2021 med større kapasitet.
I forbindelse med byggingen av Oslofjordtunnelen ble det etablert en 22 kV forbindelse fra Dyrløkke i
Frogn til Hurum kommune i Buskerud. Forbindelsen gir en gjensidig kapasitet på 10 MW mellom Dyrløkke ved Drøbak og Hurum.

Mindre tiltak i Follo
Mindre tiltak kan være å sette inn større transformatorer eller flere, strømbegrensende komponenter,
P-spoler, kondensatorbatterier, overspenningsavledere mm. Tilsvarende gjelder reinvestering av relevern, kontollanlegg og batterianlegg. Denne typen tiltak blir vurdert fortløpende, men blir ikke tatt med
i investeringsoversikten i denne utredningen. Dette fordi det er en begrenset kostnad og fordi tiltakene
kan realiseres i løpet av kort tid
Det kan nevnes at å kjøpe inn nye transformatorer med montasje normalt tar 2-4 år inkludert eventuelt
konsesjonsbehandling. De første årene kan det være aktuelt å sette inn større transformatorer i Tårnlia
og Tangen. I Nordby og Enebakk blir det satt inn større/flere transformatorer i fbm. pågående prosjekter.
For å øke kortslutningskapasiteten fra 32,5 kA til 40 kA vil noen 50 kV effektbrytere i Såner 1 tr.st bli
skiftet ut. Tiltaket må gjøres fordi kortslutningsytelsen har øket ved økt transformatorkapasitet i Statnetts anlegg Tegneby. Det skiftes ut 9 oljefattige effektbrytere i Tegneby transformatorstasjon pga
utgått levetid. Tiltakene vil bli gjennomført 2020-2022

Follo - Dyrløkke - temperaturoppgradering av kraftlinje
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Frogn og Ås

Figur: 5.5 og under

Temperaturoppgradering av kraftlinjen. Dvs. å endre anlegget slik at maksimal ledertemperatur kan
økes fra 50 grC til 80 grC.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
For å øke overføringskapasiten på kraftlinjen fra Statnetts anlegg Follo til Dyrløkke ved Drøbak i Frogn.
Med tiltaket økes kapasiteten med 25-30%. Tiltaket
gjennomført for å bedre overføringsforholdene i
søndre Follo og for å bedre reserveforholdene mellom
Statnetts stasjoner Follo og Tegneby.
Status / scenarier
Godkjent i Elvia. Prosjektet er startet opp.
Fordi det er et lite tiltak kreves det ikke endring i eksisterende anleggskonsesjon / alle
Mulig idriftsettelse
2020
Investeringskostnader
Beregnet til 2 mill.kr

Figuren viser ledningsanlegget som er planlagt temperaturoppgradert

Nordby - Nytt koblingsanlegg og en tredje transformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Ås

Figur: 5.5

Nytt apparatbygg og en tredje transformatorcelle. Det settes inn nytt 50 kV (132 kV) koblingsanlegg
(GIS) og en 50/22 kV 20 MVA transformator som hentes fra Berger i Asker.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Dagens 50 kV koblingsanlegg har dårlig tilstand og uheldig teknisk utforming. Den tredje transformatoren settes inn som følge av stor lastøkning i de nordlige
delen av Ås kommune.
Dagens 50 kV koblingsanlegg er utformet slik at hele anlegget må tas ut av drift for å utføre vedlikehold. Selv i
lavlastperioder er det i dag ikke mulig å avlaste hele stasjonen via distribusjonsnettet .
Ved tiltaket oppnås:
• Hindre skade på personer ved eventuell feil og havari
i 50 kV koblingsanlegget
• Opprettholde redundant forsyning i stasjonens forsyningsområde nord i Ås kommune
• Opprettholde og forbedre forsyningssikkerheten
• Muliggjør vedlikehold av 50 kV koblingsanlegget uten
strømstans
Figuren viser plassering av Nordby

Status /scenarier
Vedtatt i Elvias styre høsten 2016. Det ble mottok anleggskonsesjon september 2017. Konsesjonen ble
stadfestet av OED juni 2018. Anleggsarbeider pågår / alle
Mulig idriftsettelse
2021
Investeringskostnader
Beregnet til 55 mill.kr

Dyrløkke - Kråkstad forsterkning av kraftledning og tiltak i Ås transformatorstasjon
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Frogn, Nordre Follo og Ås

Figur: 5.5 og under

Omfang
Dublere av kraftledningen fra Dyrløkke i Frogn og frem til Kråkstad i Nordre Follo kommune. Det
henges på linesett nummer to på eksisterende master. Masten er forberedt for to kurser. Det skiftes
strømbegrensende komponenter i Stasjonene Ås, Holstad, Kråkstad og Skiseng
I Ås skiftes to 12 MVA transformatorer ut med to nye 25 MVA enheter. 22 kV anlegget utvides med tre
ny bryterfelter og 50 kV anlegget utvides med et bryterfelt mot Dyrløkke.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Det er stor vekst i forbruket i de sydlige delen av Ås kommune og rundt Ås sentrum. Dette skyldes ikke
minst utvidelse av universitet i Ås og kommunens nærhet til Oslo.
Ås og Holstad tr.st i Ås kommune er i dag knyttet til en enkeltkursforbindelsen mellom Dyrløkke tr.st i
Frogn kommune og Kråkstad tr.st i Nordre Follo kommune. Kapasiteten på forbindelsen vil bli mer enn
doblet ved at forbindelsen bygges om fra enkeltkurs- til dobbeltkurslinje og ved at begrensende komponenter skiftes ut.
For å øke kapasiteten mot i
Ås tr.st blir to av tre transformatorer skiftet ut og 22
kV anlegget blir utvidet
med tre nye felter for utgående kabler. Dette er
nødvendig for å tilfredsstille leveringsplikten.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre november 2018 og søkt
konsesjon våren 2020 / alle
Alternativ
Fremgår av konsesjonssøknaden
Mulig idriftsettelse
2022
Investeringskostnader
Beregnet til 50 mill.kr

Figuren viser transformatorstasjoner og kraftlinjer. Anlegg som er berørt av tiltaket er merket med
blått.

Datasenter i Enebakk kommune
Tiltakshaver: Green Mountain / Norgesnett / Elvia

Kommune: Enebakk

Figur: 5.5 og under

Fase 1: Sette inn en tredje transformator i Enebakk tr.st. og tiltak i distribusjonsnettet
Fase 2: Bygge ny transformatorstasjon som kobles til ledningsanlegget mellom Solbergfoss og Oslo.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Green Mountain skal bygge nytt datasenter i Enebakk kommune. Tomten ligger 3 km fra Enebakk tr.st.
I fase 1 skal anlegget knyttes til Norgesnett sitt 22 kV nett. Effektuttak er beregnet til å være 3-6 MW.
For å sikre nok strøm må det settes inn en tredje transformator i Enebakk tr.st og Norgesnett må gjøre
tiltak i 22 kV nettet
I fase 2 er planen å øke forbruket til 50-100 MW. For å unngå store investeringer i 50 kV nettet blir anlegget koblet til 132 kV ledningen mellom Solbergfosskraftstasjon og Liåsen/Abildsø (Oslo). Tomten er
plassert inntil 132 kV kraftledningen.
Tiltakene iverksettes etter inngåelse av
utbyggingsavtale mellom Elvia og utbygger av
datasenter.
Elvia avsetter plass til et bryterfelt og en 132/50
kV transformator i anlegget. Dette for å i fremtidig gi mulighet for innmating i 50 kV nettet i Follo.
Status / Scenarier
Fase 1:
Det foreligger bestilling på tiltaket. Det søkes konsesjon for transformatoren. Tiltak i 22 kV nettet
gjøres i hht Norgesnetts anleggskonsesjon.
Fase 2:
Utbygger har engasjert konsulent for å utrede
ulike løsninger
Alternativ
Ikke vurdert
Mulig idriftsettelse
Fase 1: 2020-2021
Fase2: > 2022

Figuren viser plassering av nytt datasenteret og Enebakk transformatorstasjon

Investeringskostnader
Fase 1: 6 mill.kr. (det kreves anleggsbidrag)
Fase2: 15-20 mill.kr for de delen som Elvia skal eie (det kreves anleggsbidrag)
∗

Det er ikke endelig avklart eierskap til anlegget. Elvia må eie 132 kV avganger mot linjer og samleskinne. Datasenteret kan
selv stå som eier av 132 kV avganger til transformatorer, 132/22 kV transformatorer og 22 kV koblingsanlegg.

Konsekvenser av forsinkelser
Kan ha konsekvenser for i driftsettelse av datasenteret

Flateby nord i Enebakk kommune - ny stasjon
Tiltakshaver: Elvia/Norgesnett

Kommune: Enebakk

Figur: 5.5 og under

Bygge ny 50/22 kV transformatorstasjon og skifte ut et 3 km kabelanlegg
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Det kan bli behov for en ny transformatorstasjon på
Flateby nord i Enebakk kommune på grensen til Rælingen kommune. I tillegg til å sikre lasten i Flatebyområdet, vil en ny transformatorstasjon kunne bidra
til å sikre forsyningen i de ytre delene av Rælingen på
nedre Romerike. Det er ervervet tomt til den nye stasjonen og det er tidligere bygget 50 kV kraftlinje fra
Enebakk transformatorstasjon til Flateby. Denne drives i dag med 22 kV av Norgesnett. Dersom stasjonen
bygges, må 3 km kabel innskutt i kraftledningen, oppgraderes til 50 kV.
Utredning starter dersom lasten i Flateby og de sørlige delen av Rælingen stiger vesentlig.
Status /Scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
0-alt:
Primær:
Alternativ:

Ingen tiltak
se over
Forsterke 22 kV nettet fra Romerike
eller Enebakk tr.st

Figuren viser plassering av en ny transformatorstasjon og forbindelsen mot Enebakk

Mulig idriftsettelse
Etter 2035
Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær
Alternativ

Investering
50-100 mill
50- ? mill

Elektriske tapt
reduseres
-

D&V
reduseres
øker

Avbruddskost
reduseres
reduseres

Miljø
mer synlig
flere anlegg

5.6

Tiltak i Oslo

Det bor 681.000 mennesker i Oslo kommune. Befolkningen vil i hht. SSBs prognoser kunne øke med
opptil 200.000 innbyggere frem til 2040. Størst befolknings- og næringsutvikling, antas å komme innenfor området «Fjordbyen», dvs. havneområdene fra Filipstad i vest til Bekkelagskaia i Øst og i
«Hovinbyen», dvs. Ensjø, Løren, Økern og nedre Groruddalen. I siste del av utredningsperioden er
Gjersrud / Stensrud området, som ligger sør i Oslo, planlagt utbygd med opptil 10.000 nye boliger.

Statnetts planer, tiltak og utvikling av regionalnettet
Nettet i Oslo er knyttet til transmisjonsnettet i Statnetts stasjoner Smestad, Sogn, Ulven og Furuset. I
tillegg er det forbindelser i regionalnettet mot Nordre Follo, Bærum og Lørenskog kommuner. De to
regionalnettene i Oslo drives med 132 kV og 50 kV spenningsnivå. Fram til sommeren 2017 var det også
et tredje 33 kV regionalnett som dekket sentrum av Oslo og ble påbegynt i 1921. De opprinnelige 13
stasjonene ble bygget om fra 33 kV til 132 kV i perioden 1990-2017.
Statnett har omfattende planer for å styrke forsyningen mot Oslo. Dette er organisert i prosjektet «Stor
Oslo» som skal legge til rette for større kapasitet ved bl.a. overgang fra 300 kV til 420 kV i transmisjonsnettet. I prosjektet inngår reinvestering av koblingsanlegg, nye 420 kV kabler gjennom Oslo og økt
transformatorkapasitet mot 132 kV og 50 kV nettene. I første del av utredningsperioden er det planlagt
å sette inn en tredje enhet mot 132 kV nettet i Smestad.
Spesielt viktig er en ny 420/132 kV stasjon på Liåsen ved Klemetsrud sør i Oslo, som Statnett og Elvia
har søkt konsesjon for. Stasjonen vil avlaste de fire andre innføringsstasjonene i Oslo og vil styrke forsyningen syd i Oslo og deler av Follo. I sin tid ble traseen for 420 kV linjen Frogner-Follo valgt med tanke
på denne løsningen. Dette gjør at den nye innføringsstasjonen kan knyttes til eksisterende transmisjonsnett uten å utløse nye linje- eller kabelprosjekter. Samtidig gir Liåsen færre km kabler og
kraftlinjer i regionalnettet og reserveforholdene bedres.

Liåsen vil bli knyttet til 132 kV nettet mot dagens ledning mot Solbergfoss kraftstasjon og mot
Abildsø/Lambertseter. I tillegg legges det en ny kabel mot Klemetsrud hvor det settes inn en 132/50 kV
transformator for forsyning inn i 50 kV nettet.
I dag forsynes Oslo syd fra Follo stasjon. Med Liåsen, vil de søndre delene av Oslo og de nordre delene
av Nordre Follo få bedre kapasitet og opprettholde redundant forsyning ved feil i nettet. Området har i
dag stor vekst med bl.a. planer om større datahoteller, karbonfangst, omformerstasjon for Bane NOR ol.
Etter nåværende planer blir Liåsen bli satt i drift i 2025.
Det nye 132 kV-hovednettet i Oslo ble påbegynt i 1990 og var tenkt å erstatte både 33 kV og 50 kV nettene i Oslo. Sommeren 2017 ble 33 kV nettet avviklet etter nesten 100 års drift. Da var 13 av
stasjonene i sentrum av Oslo bygd om til 132 kV. I dag blir 18 av 50 stasjoner i Oslo drevet med 132 kV
spenningsnivå.
Prioriteringen av hvilke transformatorstasjoner som skal reinvesteres og bygges om til 132 kV er basert
på gjenværende levetid for stasjons- og kabelanleggene i en kombinasjon med lastøkning. Basert på
situasjonen i dag, er det Løren, Voksenlia, Røa, Lilleaker, Tøyen og Bryn som er de neste stasjonene
som blir bygget om til 132 kV. Lillo blir bygget om i perioden 2021-2023. Tiltakene innebærer at forbruket under innføringsstasjonene Smestad, Sogn og Ulven overføres fra 50 kV til 132 kV.
Elvia eier 50 kV og 132 kV anleggene i de fire innføringsstasjonene i Oslo. Tilsvarende vil det bli i den nye
420/132 kV stasjonen Liåsen.
Utvikling i Oslo
Etter omfattende utredning ble det på slutten av 80-tallet besluttet å gå over til et 132 kV nett i Oslo.
Begrunnelsene var bl.a. stor overføringskapasitet på jordkabler ved 132 kV-drift. Ved ombygging av
nettet utgjør nytt kabelanlegg og nybygging/ombygging av stasjoner hver omlag 50 prosent av kostnadene. Ved videreføring av 33 kV- og 50 kV- nettene ville kabelmengden og kostnadene blitt tre til seks
ganger høyere enn ved å gå over til 132 kV. Dette sammen med miljøkostnadene ved stor graveaktivitet i Oslo gater, gjorde det bedrifts- og samfunnsøkonomisk riktig å gå over til 132 kV.
I utredningsperioden vil investeringer i Oslo- nettet primært skje ved å utvide det «nye» 132 kV regionalnettet, mens investeringer 50 kV nettet vil bli begrenset til et minimum.
132 kV systemet i Oslo er designet for at en kabel eller en transformator skal kunne falle ut uten at
dette medfører langvarig avbrudd for kundene. Alle kabler skal kunne overføre i underkant av 200 MW
og forbruk i hver 132/11 kV transformatorstasjon skal begrenses til under 100 MW. Med dette kan det
være opp til to transformatorstasjoner på hver «kabelstreng» mellom Statnetts stasjoner og Akersberget (knutepunkt i det nye 132 kV nettet).
Det nye 132 kV regionalnettet er ikke dimensjonert for transport gjennom Oslo, men ved feil i transmisjonsnettet kan forsyningen i Oslo normalt gjenopprettes ved omlegginger i 132 kV- nettet.
Ombygging av stasjoner til 132 kV og bygging av nye 132 kV kabelanlegg i Oslo er unntatt anleggskonsesjon. Ordningen gir nødvendig fleksibilitet med hensyn til rekkefølge på utvikling av nettet i en by i
raske endringer. Nye tiltak kan realiseres på 3-5 år uten tidkrevende konsesjonsprosesser. Ved fortløpende å kunne bygge ut nettet, der det behov er størst , slipper Elvia å basere utviklingen på usikre
prognoser. Med dette oppnås riktig rekkefølge og optimalt investeringstidspunkt.
Omlag 75 prosent av kostnadene ved ombygging til 132 kV relateres til utgått levetid, primært kabelnettet (oljetrykkskabler). Resten kan relateres til behovet for økt effekt. Pga problemer med drift og
lekkasjer i oljetrykkskablene er det et mål reinvestere disse i løpet av utredningsperioden. Innen 2020
vil den samlede lengden av oljetrykkskabler i Oslo være redusert fra 243 km i 2005 til under 30 km. Alle

nye kabelanlegg blir isolert for 132 kV, men mange kabler vil bli drevet med 50 kV inntil stasjonene er
bygget om til 132 kV.

Figur 5.6 viser kraftledninger og transformatorstasjoner i regionalnettet i Oslo.
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I de neste kapitlene beskrives mer detaljert utvikling av regionalnettet i Oslo i løpet av utredningsperioden. Det legges spesiell vekt på de første årene.

Mindre tiltak i Oslo
Mindre tiltak kan være å sette inn større eller flere transformatorer, strømbegrensende komponenter,
P-spoler, kondensatorbatterier, overspenningsavledere mm. Tilsvarende gjelder reinvestering av relevern, kontollanlegg og batterianlegg. Denne typen tiltak blir vurdert fortløpende, men blir ikke tatt med
i investeringsoversikten i denne utredningen. Dette fordi det er en begrenset kostnad og fordi tiltakene
kan realiseres i løpet av kort tid
Det kan nevnes at å kjøpe inn nye transformatorer med montasje normalt tar 2-4 år inkludert eventuelt
konsesjonsbehandling. De første årene kan det være aktuelt å sette inn større transformatorer i Haslum og Rud. I Røa, Voksenlia, Kastellet, Ulven og Abildsø. I Lillo blir det satt inn større/flere
transformatorer i fbm. pågående prosjekter.

Det blir i begynnelsen utredningsperioden skiftet ut 65 effektbrytere i 50 kV nettet for å tilfredsstille
økt kortslutningsnivå i innføringsstasjonen Furuset Ulven og Smestad. I tillegg blir det utført forsterkningstiltak i 50 kV kabel- og linjenettet som går ut fra Furuset og mot Leirdal, Stubberud og Alnabru
tr.st. Tiltakene er initiert som følge av Statnetts tiltak og som har medført større kortslutningskrefter og
behov for høyere overføringsevne i regionalnettet. Tiltakene blir gjennomført i perioden 2018-2021.

Ulven- Tonsen - kabling av kraftledning
Tiltakshaver: Elvia/JM-bygg

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Erstatte opptil 500 meter av dagens 50 kV kraftledning med jordkabel
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Som et rekkefølgekrav fra Oslo kommune ble utbygger av et boligfelt pålagt å legge dagens dobbeltkurs
masterekke ned som jordkabel. For å overholde overføringskravet på forbindelsen må det etableres
fem kabelsett for å erstatte kraftledningen.
Utbygger har vært i forhandlinger med grunneiere om trase og plassering av ny mast som kablene skal
avsluttes i. Det har vist seg vanskelig å oppnå enighet.
Videre arbeid avventes til enighet mellom utbygger å naboer er oppnådd.
Status / Scenarier
Utbygger tok kontakt med netteier 2012. Det er utarbeidet utkast til konsesjonssøknad for tiltaket /
alle
Mulig idriftsettelse
Etter 2022

Investeringskostnader
Stipulert til 10-15 mill.kr. Kostnadene dekkes av utbygger.

Ulven - utvidelse av 11 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6

11 kV koblingsanlegg utvides med 12 nye bryterfelter
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Må utføres pga. stor utbygging og fordi det mangler bryterfelter for å knytte til nye 11 kV kabler. Ulven
tr.st ligger sentralt plassert i den nye Hovinbyen, bl.a. Økern-området. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde.
Status
Godkjent i Elvia. Prosjektet er startet opp. Fordi Elvia har områdekonsesjon for 11-22 kV anlegg søkes
det ikke konsesjon.
Mulig idriftsettelse
2022
Investeringskostnader
Stipulert til 9 mill.kr

Ulven - en tredje transformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Bygge ny transformatorcelle, ny 40 MVA transformator med nødvendig 11 og 132 kV bryterfelt
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Tiltaket er nødvendig for å øke kapasiteten mot distribusjonsnettet. Ulven tr.st har i dag to 40 MVA
transformatorer og forsyner forbruket
bl.a. i Økern området som er en sentrale
deler av «Hovinbyen som er Oslos største
byutviklingsområde. Innen Hovinbyen kan
det komme 30-40.000 nye boliger og bli
etablert 50-100.000 arbeidsplasser i en
tidshorisont på 30-50 år.
Forbruket øker etter hvert som utbyggingen skjer.
Tiltaket iverksettes først når forbruket
overskrider det stasjonen i dag kan levere.
Status /Scenarier
Tiltaket er ikke utredet / alle
Alternativ
Før tiltaket settes i gang utnyttes muligheter med å endre oppdelingen i
distribusjonsnettet mot andre transformatorstasjoner.
Mulig idriftsettelse
2030
Figuren viser området som er omfattet av Hovinbyen. Transformatorstasjoner i
området er vist med rødt

Investeringskostnader
Stipulert til 20-30 mill.kr

Reduksjon ved forbruksfleksibilitet som erstatning for utbygging
Forbrukstype
Alminnelig forsyning [MW]

Konsekvenser av forsinkelser
Svekket leveringssikkerhet

Mak. last 2018
35

Kapasitet ( N-1)
52

Makslast 2040
60 -70

Reduksjon
8-18

Ris - en tredje transformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Bygge om to gamle transformatorceller til en ny celle, ny 40 MVA transformator med nødvendig 11 og
132 kV bryterfelt. 11 kV anlegget utvides pga. mangel på felt for utgående kabler.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Tiltaket er nødvendig for å øke kapasiteten mot distribusjonsnettet. Ris tr.st har i dag to 40 MVA transformatorer og forsyner forbruk til området mellom
Majorstua, Hovseter, Holmenkollåsen og Sogn med bl.a.
Rikshospitalet. Stasjonen har i dag registrert et maksimalt
forbruk på 74 MW som er mer en N-1 kapasiteten i installert transformatorytelse. Underdekningen dekkes i dag opp
gjennom gjennomløpende 11 kV kabler mot Montebello
tr.st.
Det er varslet nye utbyggings prosjekter på opptil 21 MW
økning i forbruket. Bla. flytting av Ullevålsykehus (8 MW)
og Utvidelse av Universitetet / forsknings-parken (13 MW).
Status/ Scenarier
Utredning er startet opp / alle
Alternativ
Å etablere flere reserver i 11 kV nettet og utvide kapasiteten i andre transformatorstasjoner
Mulig idriftsettelse
Etter 2022 ( avhengig av utbyggeres behov)

Figuren viser plassering og forsyningsområdet til Ris

Investeringskostnader
Stipulert til 30-40 mill.kr

Reduksjon ved forbruksfleksibilitet som erstatning for utbygging
Forbrukstype
Alminnelig forsyning [MW]

Konsekvenser av forsinkelser
Svekket leveringssikkerhet

Mak. last 2018
74

Kapasitet ( N-1)
52+(28 i gjennomløpende 11 kV kabler)

Makslast 2040
94

Reduksjon
32 (14)

Alnabru - to nye transformatorer
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Skifte ut to 10 MVA transformatorer med to nye 20 MVA
enheter.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Tiltaket er nødvendig for å kunne levere strøm til ny ladestasjon for
Status / Scenarier
Det kom i begynnelsen av 2020 bestilling fra Ruter. Forespørsel på transformatorer sendes sommeren 2020 / alle
Alternativ
Å gjøre tilsvarende investering i Stubberud. Pga. lengre
trase for 11 kV kabler er det ikke aktuelt
Mulig idriftsettelse
2021
Investeringskostnader
Stipulert til 12-13 mill.kr
Reduksjon ved forbruksfleksibilitet som erstatning for utbygging
Forbrukstype
Alminnelig forsyning [MW]

Mak. last 2018
37

Kapasitet ( N-1)
39

Makslast 2040
60

Reduksjon
23

Konsekvenser av forsinkelser
Svekket leveringssikkerhet

Kastellet - utvidelse av 11 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6

11 kV koblingsanlegg utvides med 6 nye bryterfelter
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Må utføres pga. stor utbygging på Nordstrand og fordi det mangler bryterfelter for å knytte til nye 11
kV kabler
Status / Scenarier
Godkjent i Elvia. Prosjektet er startet opp. Fordi Elvia har områdekonsesjon for 11-22 kV anlegg søkes
det ikke konsesjon / alle
Mulig idriftsettelse
2020

Investeringskostnader
Stipulert til 5,5 mill.kr

Liåsen ny 420/132 kV transformatorstasjon og tilknytting til 50 kV nettet
Tiltakshaver: Statnett/ Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Liåsen transformatorstasjon er et fellesprosjekt mellom Statnett og Elvia. Elvias del av investering består av en andel av bygningsmassen med tomt og et 132/50 kV koblingsanlegg med 9 felt (3 er eid av
SN).
For tilkobling av Liåsen til dagens 50 og 132 kV regionalnett bygges dagens 132 kV linje om fra enkel til
dobbeltkurslinje fra grensen mellom Oslo og Nordre Follo (Ski) og mot et avgreningspunkt mot Liåsen,
det bygges ny fire kurs masterekke fra avgreningspunktet og inn mot Liåsen. For å knytte
Liåsen til 50 kV nettet bygges en 132 kV kabel
til Klemetsrud og en 132/50 kV mellomtransformator settes inn i Klemetsrud.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
De sydligste delene av Oslo har hatt og vil få
stor lastøkning. Området får i dag strøm fra
både Statnetts stasjoner Ulven i Oslo og Follo
tr.st i Follo. Transformatorkapasiteten i de to
stasjonene og overførings-kapasiteten i regionalnettet nærmer seg kapasitetsgrensen
Status / Scenarier
Søkt konsesjon i 2017. Det er utarbeidet tilleggsutredninger. Det forventes konsesjon i
løpet av 2020 / alle
Alternativ
Omtalt i konsesjonssøknaden
Mulig idriftsettelse
2025
Investeringskostnader
Elvias andel av tiltaket 150 mill.kr

Figuren viser plassering av Liåsen og ledningsanlegg, kabler og stasjoner berørt av tiltaket

Lilleaker- Smestad - reinvestering av kabler
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Reinvestering av to oljetrykkskabel i en ny PEX-kabel
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Det er behov for å skifte ut gamle oljetrykkskabler fordi levetiden er i ferd med å gå ut. Det er i dag utfordrende å drifte denne type anlegg fordi det er vanskelig å skaffe reservekomponenter og fordi
kompetanse på drift, lekkasjesøk og reparasjon er i ferd med å forsvinne. Elvia løser dette ved å skifte
ut gjenværende oljetrykkskabler i løpet av de neste 10-15 årene.
Dette tiltaket gjelder to 2.9 km lange 50 kV kabler hvor halve lengden er oljetrykkskabler. Kablene forsyner Lilleaker transformatorstasjon nær grensen til Bærum vest i Oslo. Oljetrykksdelen av kablene er
44 år gamle.
Lilleaker, som forsyner strøm til områder på grensen til Bærum, lengst vest i Oslo, er planlagt bygd om
til 132 kV i løpet av 5-10 år. Lilleaker er en av Elvias 170 stasjonen med høyest belastning. Bl.a. utviklingen i Lysaker-området gjør at forbruket øker.
Det legge en ny kabel til erstatning for dagens to kabler.
Tiltaket utføres samtidig og i samme trase som ny kabel
Smestad - Koksa - Fornebu. Se tiltak beskrevet under
Asker og Bærum.
Det nye kabelanlegget bygges for å:
- fjerne risikoen for oljeforurensing, redusere antall
km oljetrykkskabler i nettet
- forberede for et fremtidig 132 kV regionalnett
- ved å legge kabelen samtidig med Smestad-KoksaFornebu kabelen reduseres miljø- og investeringskostnadene med 30 %.
Status / Scenarier
Traseutredning for kabelanlegget er gjennomført. Vedtatt i Elvias styret desember 2019 og søkt konsesjon
våren 2020 / alle
Alternativ
Omtalt i konsesjonssøknaden
Mulig idriftsettelse
2022
Investeringskostnader
Beregnet til 30 mill.kr

Figuren viser Lilleaker transformatorstasjon og trase for nytt
kabelanlegg

Lilleaker- Ombygging til fra 50 kV til 132 kV
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Reinvestere det gamle 50 kV koblingsanlegget i et nytt 132 kV anlegg, tre eller fire nye transformatorer
og nytt 11 kV anlegg. Anlegget blir knyttes til Smestad og Jar (Bærum). I Jar settes det inn en 132/50 kV
transformator (fra Berger).
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Stasjonen foreslås reinvestert og bygget om pga. komponenter med utgått levetid, behov for mer kapasitet mot Bærumsnettet stor lastøkning i Lysaker-området. Ombygging er en del av nytt regionalnett
i Oslo og i hht Elvias langsiktige strategi om et
fremtidig regionalnett basert på 132 kV.
I Lilleaker er det dag både oljefattige effektbrytere i 50 kV anlegget og i 11 kV anlegget.
Brytertypen bruker olje for å slokke lysbuen
(strømmen) og har stort skadepotensiale ved en
eventuell oljestøveksplosjon. Elvia planlegger å
skifte ut denne type brytere i hele nettet. Flere
andre 50 kV- komponenter, bl.a. måletransformatorer, skillebrytere m.m. har usikker tilstand.
Det er rimelig å anta at komponentene er mekanisk og elektrisk svekket.
Transformatorene flyttes til andre 50 kV stasjoner.
Lilleaker er en av Elvias 170 stasjonen med høyFiguren viser Lilleaker transformatorstasjon
est belastning. Bl.a. utviklingen i Lysakerområdet gjør at forbruket øker. Ved å øke spenningen fra 50 kV til 132 kV økes kapasiteten på kabelen Smestad- Lilleaker- Jar med tre ganger og bidrar
til å bedre forsyningssikkerheten i Bærum Øst.
Tiltaket utløses av lastøkning i Lysaker-området som er påvirket av Fornebubanen og ny E18. Det vurderes fortløpende tilstanden til det elektriske anlegget.
Status / Scenarier
Skisse prosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
Det er vanskelig å se for seg alternativer til tiltaket
Mulig idriftsettelse
Etter 2030
Investeringskostnader
Beregnet til 110 mill.kr

Abildsø - ny tredje transformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Sette inn en tredjetransformator
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Abildsø tr.st som ligger syd i Oslo ble bygget om fra 50 kV til 132 kV i 2008. Stasjonen har i dag to transformatorer hver på 40 MVA. Belastningen i Abildsø er 59
MW, mens stasjonen maksimalt kan levere 52 MW redundant forsyning, dvs. ved utfall av en transformator og 30 %
overbelaste av gjenværende enhet. (dette er kun mulig når
det er -10 grader utetemperatur). For å gjenopprette forsyningen etter utfall må det i dag gjøres tidkrevende
omkoblinger i distribusjonsnettet.
Det står i dag en 132/50 kV mellomtransformator i stasjonen
for innmating i 50 kV nettet. Når Liåsen er bygget, dvs. i
2023-2024 vil mellomtransformatoren bli flyttet til Klemetsrud. Den nye 132/11 kV transformatoren kan da kobles til
132 kV bryterfeltet som da blir frigjort.
Status / Scenarier
Overordnet planlagt / alle
Alternativ
Etablere forbindelser i distribusjonsnettet til andre stasjoner

Figuren viser plassering av Abildsø transformatorstasjon

Mulig idriftsettelse
2025
Investeringskostnader
Antatt kostnad 10 mill.kr
Reduksjon ved forbruksfleksibilitet som erstatning for utbygging
Forbrukstype
Alminnelig forsyning [MW]

Konsekvenser av forsinkelser
Svekket leveringssikkerhet

Mak. last 2018
55

Kapasitet ( N-1)
52

Makslast 2040
70-80

Reduksjon
15-25

Stubberud - Røykås reinvestering av to kraftlinjer
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo og Lørenskog

Figur: 5.6 og under

Reinvestere dagens to dobbelkurs kraftlinjer i en ny kraftlinje
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Mellom Stubberud i Oslo og Statnetts anlegg Røykås i Lørenskog, kan det pga. utgått levetid, være aktuelt å
reinvestere to 4
km lange stålmastlinjer fra
1921 med en ny
stål eller komposittmastlinje.
Kraftlinjens tilstand blir
fortløpende vurdert.
Status / Scenarier
Skisse prosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
Å rive linjen
Mulig idriftsettelse
Etter 2030
Investeringskostnader
Antatt kostnad 20-25mill.kr
Konsekvenser av forsinkelser
Svekket leveringssikkerhet

Lillo - ombygging fra 50 kV til 132 kV
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Reinvestere det gammelt 50 kV koblingsanlegget i et nytt 132 kV anlegg og tre nye transformatorer.
Nytt bryterfelt i Sogn tr.st og i Torshov tr.st. Anlegget legges om fra 50 kV nettet til det «nye» 132 kV
nettet i Oslo. 11 kV anlegget beholdes.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Lillo tr.st ble opprinnelig bygget i 1948 og er i dag knyttet til Oslos 50 kV-nett.
I 2010 ble 11 kV anlegget skiftet ut pga. utgått levetid, mens 50 kV anlegget og transformatorene ble
beholdt. Dagens 50 kV anlegg er i ferd med å gå ut på levetid, har ett stort skadepotensialet (oljestøveksplosjon) og er ikke i hht dagens standard mhp. HMS. Effektbryterne, er produsert i perioden 19511965, og er av typen oljefattige.
Som en midlertidig løsning er stasjonen i dag knyttet til to «nye» 50 kV kabler som begge er isolert for
132 kV. Den ene kabelen ble lagt i 2015 og går fra Sogn. Den erstattet to oljetrykkskabler med store
drifts- og lekkasjeproblemer. Den andre kabelen består av en kabel mellom Lillo og Torshov, som ble
lagt i 2019, som er skjøtet mot en «gammel» kabel mot Løren. Først når Lillo er bygd om til 132 kV og
kablene blir driftet med 132 kV vil kapasiteten i kablene bli tilstrekkelig for videre forbruksvekst.
Kabelen mellom Lillo og Torshov ble i 2019 forskuttert for å erstatter to gamle oljetrykkskabler som lå i
en trikketrase som skulle oppgraderes i fbm. innføring av nye trikker i Oslo.
Når Lillo er bygget om, legges stasjonen over til 132 kV-nettet ved å koble om den ene kabelen til 132
kV anlegget i Sogn, mens den andre kabelen kobles til 132 kV anlegget i Torshov. Overføringskapasiteten ved 132 kV er nesten tre ganger større enn ved 50 kV. Tiltaket avlaster 50 kV nettet og bedrer
kapasiteten og leveringssikkerheten i 132 kV nettet.
Med tiltaket er 19 av Oslos 51 transformatorstasjoner
frakoblet 50 og 33 kV -nettene og koblet til det «nye»
132 kV nettet. 132 kV-prosjektet startet opp på slutten av 1980-tallet.
Status / Scenarier
Tiltaket ble vedtatt i Elvias styret mai 2020. Det er
ikke behov for konsesjonssøknad fordi Elvia har områdekonsesjon for å bygge om eksisterende
transformatorstasjoner og nye kabelanlegg i Oslo /
alle
Alternativ
Det finnes ingen gode alternativer.
Mulig idriftsettelse
2023
Investeringskostnader
Beregnet til 110 mill.kr

Figuren viser plassering av Lillo transformatorstasjon

Bekkelaget - utvide kapasiteten
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Øke transformatorkapasiteten / bygge om til 132 kV / ny transformatorstasjon
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Bekkelaget tr.st er en 50 /11 kV stasjon som i dag forsyner Sydhavna (Bekkelagskaia, Ulvøya og Kongshavn).
Stasjonen som ligger utsprengt i fjell har en maksbelastning på 35 MVA. Redundant kapasitet er i dag 41 MVA.
Ved å beholde dagens forsyningskabler (50 kV) og ved å
sette inn større transformatorer kan kapasiteten økes til
49 MVA, dvs. 14 MVA økning.
Det er kommet henvendelse fra Oslo havn om to alternativer for å elektrifisere området. Det vil si å etablere
landstrøm for skip og ladepunkter for lastbiler og annen
veitransport. Alternativ 1 krever 25 MVA, mens alternativ
2 krever 40 MVA.
Alt 1 -minus
Ved å redusere alternativ 1 til 14 MW vil tiltaket innebære å sette inn to ny transformatorer samt å utvide
dagens 11 kV koblingsanlegg.
Alt 1 og Alt 2
Krever langt mer omfattende tiltak. Bl.a. kan det bli aktuelt med en ny stasjon som forsynes fra 132 kV nettet.

Figuren viser plassering av Bekkelaget og området Sydhavna

Studie og forprosjekt starter opp når Oslo havn konkretiserer prosjektet
Status / Scenarier
Skisse prosjekt - ikke utrede/ høy
Alternativ
Kommer frem av utredningen
Mulig idriftsettelse
Før 2030
Investeringskostnader
Beregnet til 20 - 150 mill.kr

Tøyen- Ulven- forlengelse av kabelanlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Erstatte dagens kraftlinjer med to jordkabler
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Fra Ulven og sørover, står det i dag igjen 700 meter med 50 kV dobbelkurs kraftlinje som går mot Tøyen
transformatorstasjon. Resten av linjen ble i 2006 lagt ned som jordkabel isolert for 132 kV. Tiltaket ble
initiert og bekostet av Oslo kommune i fbm. utvikling av Ensjøområdet for boligbygging.
Det er flere grunner for å legge de siste 700 meteren ned som jordkabel.
• Området inngår som en del av Hovinbyen som er i ferd med å bli bygget ut. Utbyggerne ønsker å
fjernet kraftlinjen pga konflikt med bolig og næringsutbygging.
• I langtidsplanene for utvikling av 132 kV i Oslo, skal Tøyen bygges om til 132 kV før 2040.
Dersom tiltaket blir gjennomført, før Tøyen t.st, bygges om, vil de nye kablene kunne driftes på 50 kV
for fortsatt å kunne forsyne stasjonen.
Tidspunkt for ombygging av Tøyen tr.st (bygget i 1969) bestemmes av lastøkning i forsyningsområdet,
bl.a. Ensjø.
Når kraftlinjen legges ned og erstattes med jordkabel, kan det være mulig å drifte den ene av de
to kablene med 132 kV, mens den andre kabelen
kan driftes på 50 kV. 132 kV kabelen kan skjøtes
inn på dagens 132 kV kabel som går mellom Jordal og Rodeløkka. Tiltaket vil i så fall gi økt
innmatingskapasitet mot 132 kV nettet i sentrum
av Oslo.
Blir utløst av eksternes ønske om kabling, behov
for innmating i 132 kV-nettet eller behov for ombygging av Tøyen.
Status / Scenarier
Skisse prosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
Ingen alternativer
Mulig idriftsettelse
Etter 2030
Investeringskostnader
Beregnet til 20-30 mill.kr

Figuren viser plassering av luftledningsanlegg som er planlagt lagt i
jordkabel

Ombygging av transformatorstasjoner fra 50 kV til 132 kV
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og under

Reinvestering av gamle 50 kV koblingsanleggene med nye 132 kV anlegg og nye transformatorer og
eventuelle utskifting av 11 kV koblingsanlegg. I tillegg kommer nye 132 kV kabelanlegg som anleggene
kobles til.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Rekkefølgen og tidspunkt for videre utbygging av det nye 132 kV nettet i Oslo
bestemmes av gjenværende levetid på
de tekniske anleggene og utvikling av
forbruket. Spesielt gjelder dette tilstanden til gamle oljetrykkskabler med
utgått levetid og liten overføringskapasitet.
Status / Scenarier
Det er til nå bygget om 18 tidligere 33
kV og 50 kV stasjoner til 132 kV. Frem til
2025 er Lillo planlagt bygd om. Det legges kabelanlegg mellom Smestad og
Lilleaker (og fra Smestad mot Fornebu i
Bærum

Figuren viser plassering av de transformatorstasjonene som er mest aktuelle å
bygge om til 132 kV i løpet av utredningsperioden

Stasjonene er ikke utredet for ombygging. Det er ikke behov for konsesjonssøknad fordi Elvia har områdekonsesjon for å bygge om eksisterende transformatorstasjoner og ny kabelanlegg i Oslo / alle
Bryn, Løren, Tøyen, Voksenlia, Lilleaker og Røa er de mest aktuelle transformatorstasjonene å bygge
om i utredningsperioden.
Alternativ
Før tiltaket settes i gang utnyttes muligheter med å endre oppdelingen i distribusjonsnettet mot andre
transformatorstasjoner eller å forlenge videre drift med 50 kV. Strategien siden 1990 har vært å minimalisere investeringer i 33 kV og 50 kV nettene. Normalt finnes det finnes ingen gode alternativer til
tiltakene.
Mulig idriftsettelse
2025- 2040
Investeringskostnader
Antatt (erfaring) 60-160 mill.kr pr stasjon og kabelanlegg

Bane Nor - ny omformerstasjon
Tiltakshaver: Bane Nor/ Elvia
under

Kommune: Oslo

Figur: 5.6 og

Ny omformerstasjon og forsyning for Bane NOR
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Når arbeidet med Follo-tunellen er avsluttet i 20212022, kan det være aktuelt for Bane NOR å etablere en
omformerstasjon ved Åsland tr.st.
Det er antydet behov for en kapasitet på 100-200 MW i
et 5-20 års perspektiv. Ved trinnvis utbygging kan en
først utnytte ledig kapasitet i 50 kV nettet og Åsland,
dvs. 30- 40 MW.
Når den nye 420/132 kV stasjon Liåsen er bygget, kan
anlegget driftes med 132 kV og det kan overføres opptil
180 MW fra Liåsen. Dette vil kunne dekke Bane NORs
langsiktige behov for banestrøm.
Status / Scenarier
Behov for strøm, teknisk løsning og fremdriftsplan er
ikke avklart / alle
Figuren viser eventuell plassering av BaneNORs omformer-

Alternativ
stasjon og nye jordkabelanlegg
Det er skissemessig sett på to alternativer for 132 kV
løsning.
Alt 1. forutsetter at det etableres en forbindelse fra endepunktet for dagens kabel ved Siggerud og
frem til en T-avgrening på 132 kV ledningen fra Solbergfoss. I tillegg må det bygges et nytt 132 kV kabelanlegg fra Klemetsrud til Liåsen.
Alt 2. forutsetter at det legges to kabler direkte fra Liåsen og frem til Åsland.
Ulikeløsninger og flere alternativer blir utredet dersom BaneNor ønsker å gå videre med prosjektet
Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad
Investering
Elektriske tapt
D&V
Avbruddskost
Miljø
Alt.1
50-80 mill
Kun kabel
Alt.2
40-70 mill
Noe høyere
To km luftlinje
•
Det er ikke tatt med kostnader for selve omformerstasjonen, kun kostnader med å etabler forsyning inn mot stasjonen

Mulig idriftsettelse
2025-2040

5.7

Tiltak på Romerike

Det bor 293.000 mennesker i de 11 kommunene (tidligere 13) på Romerike. Befolkningen vil i hht. SSBs
prognoser kunne øke med 100.000 innbyggere frem til 2040. Befolkningsøkningen varierer imidlertid
mye fra kommune til kommune. I Ullensaker og Lillestrøm kan befolkningen øke med mellom 20.000 og
30.000 innbyggere, mens i Hurdal vil befolkningen kun øke med 500- 1000 i samme periode.
Den store driveren for veksten på Romerike er etableringen av sivil flyplass på Gardermoen i 1998.
Dette har medført stor befolknings- og næringsvekst. Størst vekst har det vært i kommunene Lillestrøm
(tidligere Skedsmo, Sørum og Fet), Nittedal, Nannestad, Lørenskog, Gjerdrum og Ullensaker.

Statnetts planer, tiltak og utvikling av regionalnettet
Nettet på øvre Romerike drives med 66 kV spenning og er knyttet til transmisjonsnettet i Statnettsanlegg Minne i Eidsvoll kommune og Frogner i Sørum kommune. I tillegg er det innmating fra flere
produksjonsanlegg i Glomma, bl.a. Rånåsfoss, Bingsfoss og Funnefoss. Hurdal tr.st nord på Romerike, er
knyttet til 132 kV- nettet i Oppland.
Nettet på nedre Romerike drives med 50 kV spenningsnivå og er knyttet til transmisjonsnettet i Statnetts anlegg Røykås i Lørenskog kommune. Det er i tillegg flere 50 kV forbindelser mot nettet i Oslo. I
Lillestrøm tr.st står det i dag en transformator på 40 MVA for utveksling mellom 66 kV og 50 kV nettene.
Skillet mellom 66 kV og 50 kV nettene går gjennom Lillestrøm by.
I prosjekt «Stor Oslo» har Statnett skissert planer om å etablere en ny 420/132 kV innføringsstasjon ved
Djupdalen nord for E6 i Lørenskog kommune som erstatning for 300 kV anlegget i Røykås. I så fall må
dagens 50 kV anlegg i Røykås bli matet på 132 kV forbindelser fra Djupdalen.
Statnett planlegger oppgradering av 420 og 300 kV anlegget i Frogner inne utredningsperioden. Elvia vil
vurdere oppgradering av 66 kV delen av anlegget.
Elvia eier i dag 50 kV og 66 kV koblingsanlegg i innføringsstasjonen Minne, Frogner og Røykås . Anleggene ble overdratt fra Statnett i 2017.

Utvikling på Romerike
Forbruket i Nannestad, Ullensaker og
Eidsvoll har økt med over 75 % siden
1990. Med tilsvarende utvikling kan forbruket øke med ytterligere 36 % frem til
2040.
Gardermoen næringspark som ligger
mellom den østre flystripen og E6 er
planlagt bygget ut med 100.000 m2 næringsareal pr. år de neste 30 årene. Dette
alene vil kunne medføre et årlig økt effektbehov på inntil 5 MW.
I tillegg til næringsparken planlegges det
boligbygging og næringsutvikling i alle de
tre kommunene. I 2018 åpnet et nytt sykehus øst for næringsparken som
erstatter Feiring-klinikken (Eidsvoll) og
Glitre-klinikken (Nittedal)
Det er i prognosene ikke tatt hensyn til
Avinors antagelser om at det trolig vil
komme i drift kommersielle elektrisk fly
de neste 10-20 årene. Tiltakene tar heller
ikke høyde for eventuelle datasentre.
Det har de siste årene vært flere henvendelser på sentre med effektbehov på 10150 MW.
Siden 2010 er det gjort flere tiltak for å
øke kapasiteten mot «Gardermoen-området»
•

•

•
•

•

I 2010 ble kapasiteten på 66 kV ledning mellom Frogner og Gjestad økt
med 25 % ved å heve tillatt ledertemperatur fra 50 til 80 grader. Tiltak
var begrenset til å heve noen master
og bytte ut endepunkts-komponenFigur 5.5 viser kraftledninger og transformatorstasjoner i regionalnettet på Roter. Samtidig ble det satt inn større
merike.
Kilde NVE-atlas
transformatorer i Gotland og Gjestad.
Det ble i 2017 gitt konsesjon på en ny transformatorstasjon Hovinmoen. Stasjonen vil avlaste Gjestad tr.st og Gran tr.st. og sikre forsyningen til flyplassen, Gardermoen næringspark mm. Stasjonen
ble satt i drift høsten 2019.
I 2020 blir kapasiteten økt med 25 % på 66 kV ledning mellom Minne og Dal ved å heve tillatt ledertemperatur fra 50 til 80 grader.
Vinteren 2019 ble det sendt konsesjonssøknad på reinvestering av enkeltkurs til ny dobbelkurs
kraftledning mellom Dal og Hovinmoen. Tiltaket bedrer den gjensidige redundansen mellom innmatingspunktene Minne og Frogner og sikrer god levering til bl.a. Gardermoen flyplass.
Vinteren 2019 ble det sendt konsesjonssøknad på utvidelse av 66 kV bryteranlegg i Dal tr.st. Tiltaket gjøres for å kunne koble til ny dobbeltkurs mellom Dal – Hovinmoen, bedre fleksibiliteten i
nettet, bedre selektiviteten og utnytte hele kapasiteten på ledningene fra Minne.

•

Vinteren 2020 ble det sendt konsesjonssøknad på reinvestering av enkeltkurs til ny dobbelkurs
kraftledning mellom Hovinmoen-Gjestad. Tiltaket vil sammen med Dal- Hovinmoen fjerne flaskehals i forbindelsen mellom Minne og Frogner.

Dersom veksten i forbruket fortsetter å øke, utover det prognosene tilsier, er det sett på tre ulike alternativer for ytterligere å styrke forsyningen på øvre Romerike.
a) Å bygge en ny 66 kV forbindelse fra Frogner om Ask og til Garder, inkludert en ny kabel under rullebanen mellom Garder og Gran.
b) Å oppgradere dagens 66 kV forbindelse Frogner-Gjestad-Hovinmoen til 132 kV. Med 132 kV dobles
overføringskapasiteten på eksisterende liner. Tiltaket må gjøres sammen med Statnett som må
kunne levere 132 kV i Frogner.
c) Å oppgradere dagens 66 kV forbindelse Minne-Dal- Hovinmoen til 132 kV. I Minne er det i dag tilgjengelig 132 kV, men dagens kapasitet i Statnetts anlegg må økes.
Også sør for Frogner mot Lillestrømsområdet øker forbruket. Det kan medføre at forbindelsen mellom
Frogner og Leirsund tr.st må forsterkes. I første omgang kan kapasiteten på dagens ledningsanlegg økes
med 25 prosent ved å heve tillatt ledertemperatur fra 50 til 80 grader. Alternativt kan en ny kraftledning bygges parallelt med dagens to masterekker eller dagens kraftledninger forsterkes med økt
ledertversnitt. Kapasiteten på forbindelsene fra Leirsund mot Lillestrøms-området må også økes ved
fortsatt stor vekst i forbruket
Dersom Statnett kan levere 66 kV i den nye
stasjonen «Djupdalen kan det etableres en ny
innmating mot 66 kV nettet. Mellom Djupdalen og 66 kV stasjonen Kjellerholen går det i
dag en 50 kV kraftledning hvor linene er
loopet i Kjellerholen. Kraftledningen, som
kommer fra Røykås er forberedt for 66 kV. Ved
66 kV spenningsnivå vil opp til 200 MW kunne
utveksles mot Frogner nettet over Kjellerholen. Tiltaket vil kunne minske behovet for
nye kraftledninger mellom Leirsund og Frogner. Dersom tiltaket blir aktuelt, vil det kun
være nødvendig å skifte ut to 50/11 kV transformatorer i Skjetten tr.st. Tiltaket vil gi
gjensidig reserve mellom Djupdalen (Røykås)
og Frogner.

Figur 5.5.1 Viser regionalnettet på nedre Romerike Kilde NVE-Atlas

Elvia eier 50 kV og 66 kV anleggene i Minne, Frogner og Røykås.

Mindre tiltak på Romerike
Mindre tiltak kan være å sette inn større eller flere transformatorer, strømbegrensende komponenter,
P-spoler, kondensatorbatterier, overspenningsavledere mm. Tilsvarende gjelder reinvestering av relevern, kontollanlegg og batterianlegg. Denne typen tiltak blir vurdert fortløpende, men blir ikke tatt med
i investeringsoversikten i denne utredningen. Dette fordi det er en begrenset kostnad og fordi tiltakene
kan realiseres i løpet av kort tid
Det kan nevnes at å kjøpe inn nye transformatorer med montasje normalt tar 2-4 år inkludert eventuelt
konsesjonsbehandling. De første årene kan det være aktuelt å sette inn større transformatorer i Haslum og Rud. I Berger og Heggedal blir det satt inn større/flere transformatorer i fbm. pågående
prosjekter.

Lillestrøm utvidelse av 11 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Lillestrøm

Figur: 5.5

11 kV koblingsanlegg utvides med 6 nye bryterfelter
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Må utføres pga. stor utbygging i Lillestrøm og fordi det mangler bryterfelt for å knytte til nye 11 kV kabler. Stasjonen forsyner forbruket i Lillestrøm sentrum
Status / Scenarier
Godkjent i Elvia. Prosjektet er startet opp. Fordi Elvia har områdekonsesjon for 11-22 kV anlegg søkes
det ikke konsesjon / alle
Mulig idriftsettelse
2020

Investeringskostnader
Stipulert til 5,5 mill.kr

Årnes- kabling av kraftledning
Tiltakshaver: Trysilhus og i-Bolig / Elvia

Kommune: Nes

Figur: 5.7 og under

Å legge 1,2 km av dagens 66 kV kraftledning i ned som jordkabel. Kompensering for jordstrøm
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Ved Årnes tr.st i Nes kommune er ble det sommeren 2019 sendt konsesjonssøknad på å legge dagens 66 kV kraftlinjen fra Årnes
transformatorstasjon og 1,2 km sørover ned som jordkabel. Dette for
å kunne utvikle et nytt boligområde.
Det settes inn jordspole i nabostasjonen Vormsund for å kompensere
for økte jordstrømmer.
Status / scenarier
Det ble sendt søknad om konsesjon juli 2019.
Mulig idriftsettelse

Figuren viser området hvor det skal etableres jordkabelanlegg

2020 -2021

Investeringskostnader
Stipulert til 10-15 mill.kr. Det meste av kostnadene, inkludert spolekapasitet, dekkes av utbygger.

Minne- Dal - temperaturoppgradering av kraftlinje
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Eidsvoll

Figur: 5.7 og under

Temperaturoppgradering av kraftlinjen. Dvs. å endre anlegget slik at
maksimal ledertemperatur kan økes fra 50 grC til 80 grC
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
For å øke overføringskapasiten på kraftlinjen fra Statnetts anlegg
Minne til Dal. Med tiltaket økes kapasiteten med 25-30%. Tiltaket
gjennomført for å bedre leveringssikkerheten på øvre Romerike og
for å bedre reserveforholdene mellom Statnetts stasjoner Minne og
Frogner
Status / scenarier
Godkjent i Elvia og prosjektet er startet opp.
Fordi det er et lite tiltak kreves det ikke endring i eksisterende anleggskonsesjon / alle
Mulig idriftsettelse
2020

Figuren viser kraftlinjen som skal temperatur-oppgraderes

Investeringskostnader
Beregnet til 2 mill.kr

Gjestad og mot Hovinmoen - erstatte kraftledning med jordkabel
Tiltakshaver: Utbygger / Elvia

Kommune: Ullensaker

Figur: 5.7 og under

Erstatte dagen kraftledning med to jordkabler
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
For å utvikle området til bolig og næring ønsker en utbygger å
kable dagens kraftledning 500 m nordover fra Gjestad tr.st
Status / scenarier
Inngått utbyggingsavtale og konsesjonssøknad sendt / alle
Alternativ
Å utsette prosjektet til hele forbindelsen Gjestad- Hovinmoen
er bygget om i annen trase. Ref. ny linje Gjestad- HovinmoenDal
Mulig idriftsettelse
2021
Investeringskostnader
Antatt kostnad 15-20 mill. kr. Kostnadene dekkes av utbygger.

Figuren viser området hvor det skal legges
jordkabel

Kjellerholen utvidelse av 22 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Lillestrøm

Figur: 5.7 og under

Dagens apparatsal bygges på med 15 meter og 22 kV koblingsanlegget utvides med 9 nye bryterfelter.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Kjellerholen tr.st. ligger nord for Lillestrøm og forsyner de nordøstlige delene av Lillestrøm kommune,
dvs. mot Nittedal kommune og mot Skedsmokorset. Innen forsyningsområdet er det betydelig lastøkning pga. bolig og næringsutvikling. Det mangler 22 kV bryterfelt for nye avganger mot
distribusjonsnettet. Det er i dag iverksatt provisoriske tiltak for å kunne knytte til nye 22 kV kabler.
Det er ikke mulig å avlaste stasjonen i distribusjonsnettet
fordi Skjetten og Vestbygata drives med 11 kV mens Kjellerholen drives med 22 kV.
Fordi det ikke er mulig å utvide dagens lokalkontrollanlegg
og fordi levetiden er ferd med å gå ut, vil det konvensjonelle lokalkontrollanlegget bli reinvestert i ett nytt digitalt
system.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvia styre november 2018. Fordi Elvia har områdekonsesjon for 11-22 kV anlegg søkes det ikke
anleggskonsesjon for det elektriske anlegget / alle
Mulig idriftsettelse
2021

Figuren viser plassering av Kjellerholen

Investeringskostnader
Stipulert til 35 mill.kr

Løken- Bjørkelangen reinvestering av 66 kV kraftlinje
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Aurskog & Høland

Figur: 5.7 og under

Reinvestere eksisterende kraftlinje
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Mellom Løken tr.st og Bjørkelangen tr.st , øst for Glomma, kan det
pga. utgått levetid, være aktuelt å reinvestere en 10,5 km lang enkeltkurs tremastlinje fra 1962.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet. Prosjektet er basert på tilstandsutvikling eller at lastutvikling tilsier behov for mer
overføringskapasitet / alle
Alternativ
Ikke utredet
Mulig idriftsettelse
2030-2045
Investeringskostnader
Stipulert til 40-60 mill.kr

Figuren viser traseen for kraftlinjen Løken- Bjørkelangen

Gjestad -Hovinmoen - Dal - reinvestering av kraftledning
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Ullensaker og Eidsvoll

Figur: 5.7 og under

Reinvestere og forsterke kraftlinjen mellom Gjestad og Dal. Koblingsanlegget i Dal bygges om og utvides. Gjestad utvides med 10 nye 22 kV bryterfelt.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Pga. stor økning i forbruket på øvre Romerike er det behov for å øke kapasiteten i strømnettet. Økningen har vært spesielt stor i Ullensaker kommune, med bl.a. Gardermoen næringspark, Jessheim by
og Gardermoen flyplass. Kommunen er en av kommunene i Norge hvor økningen i befolkning og næringsliv er størst.
Elvia løser situasjonen ved en rekke tiltak i regionalnettet ut fra Statnetts anlegg i Minnesund og Frogner. Kapasiteten på kraftledningen fra Frogner ble i perioden 2010 økt med 25% ved
temperaturoppgradering og utskifting av endepunktskomponenter. Tilsvarende tiltak blir gjort på kraftledningen fra Minne i 2019. Hovinmoen transformatorstasjon ble satt i drift høsten 2019.
Et ledd i denne planen er å reinvestere de 37 år
gamle 66 kV tremastledningene mellom Dal og Hovinmoen og Hovinmoen-Gjestad i nye 66 (132) kV
dobbeltkurs kraftledninger. Ledningsanleggene er 4
og 9 km lange. Samtidig utvides koblingsanlegget i
Dal og Gjestad, med nye 66 kV bryterfelter.
Tiltakene øker kapasiteten i hele regionalnettet på
øvre Romerike, fjerner flaskehalser og bedrer redundansen i nettet.
Pga. stor utbygging i Jessheim området og manglende bryterfelter for å knytte til nye kabler utvides
apparatsalen og 22 kV anlegget i Gjestad transformatorstasjon med 10 nye bryterfelt og
lokalkontrollanlegget skiftes ut.
Status
Dal- Hovinmoen ble vedtatt i Elvias styre 2018 og
Gjestad-Hovinmoen 2019 og søkt konsesjon for
begge prosjektene 2019 / alle
Alternativ
Fremgår av konsesjonssøknaden
Mulig idriftsettelse
2021-2023

Figuren viser anlegg som er berørt av tiltaket

Investeringskostnader
Beregnet til 73 mill.kr for Hovinmoen- Dal og 53 mill.kr for Gjestad-Hovinmoen

Fjellhamar - flytte transformatorstasjon og kraftlinjer
Tiltakshaver: Elvia / private

Kommune: Lørenskog

Figur: 5.7 og under

Flytte dagens transformator til en ny tomt, legge jordkabel fra den nye stasjonen til en ny endepunktsmast hvor kabelen knyttes til dagens kraftledning. Fjerne dagens kraftlinje fra området ved den nye
stasjonen og frem til den nye kabelendemasten.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Eierne av det gamle fabrikkområdet til Fjellhamar bruk og Lørenskog kommune har planer for å utvikle
området innenfor og utenfor det gamle fabrikkområdet til boliger og offentlige bygg.
I området er det i dag en 50/11 kV transformatorstasjon og det går flere 50 kV kraftledninger over området.
Det har vært dialog mellom Elvia og utbyggerne
siden 2013 for å endre regionalnettet for å frigjøre områdene for utbygging. Høsten 2019 ble
det inngått en utbyggingsavtale med utbyggerne,
bla Lørenskog kommune, om å flytte stasjonen
700 meter sørover og å legge linjen som jordkabel i enn lengde på 1 km. Kostnadene ved
tiltakene dekkes av utbygger.
Etter dagens planer søkes det konsesjon i 20202021 og tiltakene er planlagt gjennomført i perioden 2021-2025.
Status / scenarier
Det er inngått forprosjektavtale. Utbygger har
engasjert konsulenter / alle
Alternativ
Eventuelle alternativet utarbeides av eierne av
området sammen med Elvira.
Mulig idriftsettelse
2025
Investeringskostnader
Stipulert til 100-150 mill.kr

Figuren viser ny og gammel trase og stasjon. Ny kabeltrase og ny
stasjon er vist med rødt

Lillestrøm - ny mellomtransformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Lillestrøm

Figur: 5.7 og under

Sette inn en større mellomtransformator mellom 66 kV og 50 kV nettene. Dagens 40 MVA erstattes av
en ny enhet på opptil 150-200 MVA
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Det vurderes å øke kapasiteten mellom 66 kV- og 50 kV nettene på Romerike ved å sette inn en større
mellomtransformator i Lillestrøm tr.st. Lillestrøm tr.st som ligger sørvest i Lillestrøm sentrum er knyttet
til både 66 kV nettet og 50 kV nettet via en mellomtransformator.
66 kV nettet forsynes fra Statnetts anlegg i
Frogner i Sørum kommune, mens 50 kV nettet
forsynes fra Statnetts anlegg Røykås i Lørenskog kommune. Hele Lillestrøms-området,
dvs. Lørenskog, Rælingen, og Lillestrøm kommuner, kan ifølge. SSB få en økning fra dagens
126.000 innbyggere til 166.000 i 2040. Dette
kan gi økt effektforbruk på opptil 100 MW
frem til 2040.
Mellomtransformatoren vil gi gjensidig reserve ved feil i nettene. Både nettet fra
Røykås og fra Frogner er i dag hardt belastet.
Tiltaket vil kunne utsette forsterkninger i 66kV
og 50 kV nettene.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
0-alt:
Primær:
Alternativ 1:
Alternativ2:

Figuren viser plassering av Lillestrøm transformatorstasjon

Ingen tiltak
se over
Forsterkninger i både 50 kV nettet på nedre Romerike og 66 kV nettet på øvre Romerike
Som primæralternativet, men plassering i Kjellerholen. Vanskeligere tomteforhold og
mindre gunstig i forhold til 50 kV nettet

Mulig idriftsettelse
2030
Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær
Alternativ 1
Alternativ 2

Investering
20-30 mill
>30 mill
30-40 mill

Elektriske tapt
-

D&V
øker

Avbruddskost
reduseres
reduseres
reduseres noe

Miljø
Nye ledningsanlegg
-

Ask i Gjerdrum kommune - ny transformatorstasjon
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Gjerdrum

Figur: 5.7 og under

Bygge ny 66/22 kV transformatorstasjon
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
En ny stasjon har stått i planene siden 1980tallet. Kommunen har til nå fått strøm fra
Gotland transformatorstasjon i Ullensaker
kommune
Det kan være behov for en ny transformator
dersom forbruket i Ullensaker (Gjestad og
Gotland) og Gjerdrum blir så stort at forbruket ikke lenger kan dekkes fra Gjerdrum. Det
er avsatt tomt til den nye stasjonen
Dersom stasjonen bygges vil den knyttes til
kraftledningen Frogner-Strøm.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Figuren viser plassering av en eventuelt ny transformatorstasjon «Ask»

Alternativ
0-alt:
Primær:
Alternativ:

Ingen tiltak
se over
Forsterke 22 kV nettet fra andre transformatorstasjoner for eksempel Gotland eller
Gjestad m/nye transformatorer i disse stasjonene

Mulig idriftsettelse
Etter 2035. Kun aktuelt ved storlastutvikling i Ask kommune.
Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær
Alternativ

Investering
40-50 mill
40-50 mill

Elektriske tapt
reduseres
reduseres

D&V
reduseres
øker

Avbruddskost
reduseres
reduseres

Miljø
Ny stasjon
Nye ledningsanlegg

Leirsund til Åkrene- reinvestering og forsterkning av kraftlinje
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Lillestrøm

Figur: 5.7 og under

Reinvestere og bygge om eksisterende enkeltkurskraftlinje til dobbeltkurskraftlinje
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
En 7,5 km lange tremastlinjen fra 1955, som går sørøst fra
Leirsund, mot T-avgrening (Åkrene) på linjen mellom Nerdrum og Lillestrøm, vurderes reinvestert og forsterket i
slutten av utredningsperioden. Ved å bygge en ny dobbeltkurslinje vil kapasiteten og leveringssikkerheten mot Fetog Lillestrømsområdet bli bedret. Kraftlinjens tilstand blir
fortløpende vurdert.
Som erstatning til å forsterke forbindelsen mellom Frogner
og Leirsund kan et alternativ være å forlenge den nye dobbeltkurslinjen frem til Frogner.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet. Prosjektet er basert på tilstandsutvikling eller at lastutvikling tilsier behov for mer
overføringskapasitet / alle
Alternativ
0-alt:
Primær :
Alternativ:

Ingen tiltak
Se over - Åkrene til Leirsund
Se over - Åkrene til Frogner

Figuren viser anlegg som er aktuelle å reinvester og
bygge nye.

Mulig idriftsettelse
Etter 2030
Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær

Investering
30-40 mill

Elektriske tapt
reduseres

D&V
reduseres

Avbruddskost
reduseres

Alternativ

40-50 mill

reduseres +

reduseres -

reduseres +

Miljø
7,5 km luftlinje i
samme trase
6 km luftlinje i
samme trase og 3
km i ny trase

Vestbygata - 66 kV anlegg, ny transformator og nytt 22 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Lillestrøm

Figur: 5.7 og under

Reinvestering/ utvidelse av 66 kV koblingsanlegg, ny transformator og utvidelse av 11-22 kV anlegg.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Vestbygata tr.st, som ligger nordøst for Lillestrøm sentrum, er knyttet til 66 kV-nettet og forsyner sentrum av «Lillestrømbyen».
66 kV anlegget har 40 år gamle oljefattige effektbrytere som det det ikke finnes reservedeler til og som
ikke ansees som driftssikre med potensiale for oljestøveksplosjon. I tillegg er det mangelfullt med måletransformatorer og avledere i anlegget. Av hensyn til personsikkerhet og leveringssikkerhet bør
anlegget oppgraderes.
Kjeller flyplass, med rullebanen og bygninger, skal frigjøres fra forsvaret i 2023 og det ble i april 2018, i
Skedsmo kommunestyre, vedtatt å utrede en ny bydel på området. Kjellerområdet er i dag forsynt med
11 kV spenning fra Vestbygata og 22 kV fra Kjellerholen. Fordi de fleste kablene i distribusjonsnettet er
isolert for 22 kV og transformatorene i distribusjonsnettet kan kobles om fra 11kV til 22 kV kan området i fremtiden konverteres til et «22 kV -område» Med dette vil kapasiteten i eksisterende kabelnett
dobles, mens antall nye kabler i den nye bydelen vil kunne halveres. Dette forutsettes at det settes inn
en 66/22 kV transformator i tillegg til dagens 50/22kV enheter i Vestbygata og at det etableres gjennomløpende forbindelser mot Kjellerholen i distribusjonsnettet. Alternativ kan
transformatorkapasiteten i Kjellerholen økes.
Det mangler i dag 11 kV bryterfelt for nye avganger
mot distribusjonsnettet. Allerede i dag er det iverksatt
provisoriske tiltak for å kunne knytte til nye 11 kV kabler. Dersom det velges å sette inn en 66/22 kV transformator for levering mot Kjeller området bygges
det et nytt 22 kV anlegg. Dette vil frigjøre 11 kV felter.
Status / scenarier
Det er igangsatt et studie for å se på ulike løsninger for
Vestbygata og (Kjellerholen) og distribusjonsnettet /
alle
Alternativ
Utredes
Figuren viser plassering « Kjellerområdet» med og Kjellerholen og Vestbygata transformatorstasjoner

Mulig idriftsettelse
2025-2030
Alternativ
0-alt:
Primær :
Alternativ:

Ingen tiltak
Se over - forsyning på 22 kV fra Vestbygata
Se over - forsyning på 22 kV fra Kjellerholen

Forenklet samfunnsøkonomisk kostnad ref. 0-alt
Primær

Investering
50-80 mill

Elektriske tapt
reduseres

D&V
reduseres +

Avbruddskost
reduseres +

Alternativ

50-90 mill

-

reduseres

reduseres

Miljø
Færre kabler ved
22 kV (mindre
graving)

Heia- utvidelse av datasenter
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Lillestrøm

Figur: 5.7 og under

Frogner-Heia ny kraftlinjer og ny transformatorstasjon
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Entra eiendom kjøpte høsten 2011 tomt på Heia industriområde i Fet kommune på østsiden av Glomma
for å etablere ett datasenter kalt Greenfield. Datasenteret var planlagt med et effektbehov på opptil
100 MW. Prosjektet er i dag overtatt av Digiplex og det ble i slutten av 2013 bestilt 10-15 MW effekt.
Dette blir levert fra Lystad på flere 22 kV kabelforbindelser og utløste kun ny 66/22 kV transformator i
Lystad.
Dersom effektbehovet kommer opp mot 100 MW, må det gjøres større tiltak i regionalnettet. Trolig må
det bygge en helt nye 66 kV kraftlinje fra Statnetts anlegg i Frogner.
Om kraftledningen føres parallelt med dagens kraftlinje mot Kikut, kan tiltaket kombineres med å skille
produksjons- og forbruksnettet mellom Frogner og Rånåsfoss. Dette vil bedre leveringssikkerheten i nettet øst for Frogner
Forsterkningen kan også kombineres med reinvestering av Leirsund – Åkrene (se over). Dette vil øke kapasiteten også mot Fet og Lillestrømsområdet, men krever en ny kraftlinje i ny trase fra Nerdrum til
Leirsund. Det forutsetter i tillegg at tiltak for å bedre
innmatingen mot Leirsund er gjennomført.
Tiltaket blir kun utført dersom det fremkommer konkrete og bindende avtale med utbygger.
Status / scenarier
Det tas i dag ut 3-4 MW. Det planlegges å øke uttaket
opp til 20 MW i løpet av de neste årene.
Kun skisser til 66 kV løsning / alle
Alternativ
Ikke vurdert
Mulig idriftsettelse
Etter 2025
Investeringskostnader
Stipulert til 50-200 mill.kr

Figuren viser industriområdet Heia og plassering av nærliggende stasjoner

Frogner - reinvestering av koblingsanlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Lillestrøm

Figur: 5.7 og under

Bygge om eller bygge nytt 66/132 kV koblingsanlegg.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Elvia overtok i 2017 dagens 66 kV koblingsanlegg i Frogner
innføringsstasjon fra Statnett. Anlegget består av 13 bryterfelter hvor
Statnett eier fire felter (transformatorfeltene). Statnett utredet i 20112014 ulike planer for å reinvestere anlegget.
Anlegget er bygget i 1982. Effektbryterne er dimensjonert for 32,5 kA
kortslutningsytelse som i dag legger begrensninger i driften av
anlegget. I dagens apparatbygg er det ikke plass for å utvide anlegget
med flere bryterfelt.
Når anlegget bygges om vil det bli isolert for 132 kV og bli utvidet med
flere bryterfelter.
I hht. Elvias planer kan det være behov flere felter ved reinvestering av
kraftlinjen Leirsund-Åkrene. For å øke overføringskapasiten mot
Ullensaker kan det være behov for å heve spenningsnivået fra 66 kV til
132 kV på forbindelsen Frogner- Gotland- Gjestad- Hovinmoen.
Tiltaket utløses av behov for flere bryterfelter eller behov for 132 kV og
må koordineres med Statnett som er eier av 420-300 kV anlegg og
transformatorer i Frogner. Statnett har startet et reinvesteringprosjekt
for sine anlegg. Elvia er med på forprosjektet for å iverta behovet for
en fremtidig reinvestering av 66 (132 kV) anlegg
Status / scenarier
Skisseprosjekt sammen med Statnett startet opp januar 2020 / alle
Alternativ
Ikke utredet
Mulig idriftsettelse
Etter 2030
Investeringskostnader
Antatt 50-80 mill.kr. Statnett tar kostnadene for transformatorfelt

Figuren viser Frogner og anlegg som er
aktuelle for ombygging

5.8

Tiltak i Østfold

Det bor 297.500 mennesker i de 12 (tidligere 18 kommunene) i Østfold. Befolkningen vil i hht. SSBs prognoser kunne øke med opptil 70.000 innbyggere frem til 2040. Befolkningsøkningen i Østfold er mindre
enn i Oslo og Akershus, men varierer mye fra kommune til kommune. I kommuner som Aremark, Rømskog og Marker er det ikke forventet befolkningsøkning, mens det i byene Halden, Fredrikstad, Moss og
Sarpsborg er forventet en vekst på opptil 25 prosent. Ny motorvei (E6) til svenskegrensen og pågående
bygging av ny jernbane bidrar til vekst, spesielt i Moss, Rygge, Råde og Fredrikstad kommuner.
Østfold har, i motsetning til Oslo og Akershus, fortsatt noe industri. Rundt byene Sarpsborg og Fredrikstad kan industrien ha betydning for utviklingen av nettet. Fremtiden for industrien er imidlertid
usikker. Etter 2000 har bl.a. Hafslund Metall og Denofa lagt ned produksjonen, mens Moss Petterson
måtte avvikle driften i 2012. Norske Skogs-Saugbruks (papirfabrikk) i Halden er knyttet direkte til 50 kV
samleskinne i Statnetts stasjon Halden og påvirker ikke resten av regionalnettet.

Statnetts planer, tiltak og utvikling av regionalnettet
Østfold er knyttet til transmisjonsnettet i Statnetts anlegg Tegneby, Hasle og Halden. I tillegg mates produksjon fra flere kraftverk i Glomma, bl.a. FKF, Vamma og kraftverkene i Sarpefossen inn i nettet. Fra
Tegneby og FKF er det 50 kV forbindelser til Follo nettet.

Bortsett fra 132 kV-linjen mellom Vamma, Hasle og Raa ved Fredrikstad, drives alle linjer og kabler med
50 kV spenning. Av 51 tr.st er det kun Raa i Fredrikstad som blir drevet med 132 kV.
I 2021 vil det settes i drift en ny 132 kV forbindelse fra Statnetts anlegg i Hasle ved Sarpsborg til Råde og
Rygge kommuner. Samtidig blir Råde tr.st, som den andre stasjonen i Østfold, bygd om til 132 kV. Den
nye forbindelsen blir terminert i en ny 132/50 kV transformator i Halmstad tr.st for utveksling mot 50 kV
nettet i Mosse-område og mot Fredrikstad. Tiltaket vil gi god reserve mellom Statnetts anlegg i Tegneby
og Hasle
Solbergfoss, som også ligger i Østfold, forsyner normalt sin produksjon mot Oslo og etter hvert den nye
stasjonen Liåsen når den står ferdig i 2024-2025. Se planer for Oslo.
I Tegneby er det både 420 kV og 300 kV koblingsanlegg, men det er kun nedtransformering til 50 kV nettet fra 300 kV delen av stasjonen. Statnett har langsiktige planer om å bygge om hele transmisjonsnettet
og stasjonen til 420 kV. Dette er planer som trolig ikke blir realisert innen denne utredningsperioden. I
Hasle og Halden har Statnett ingen kjente planer.
Bortsett fra «nye»
Råde er det ingen planer om andre stasjoner
som skal driftes med
132 kV i denne utredningsperioden. Videre
overgang til 132 kV styres av økt forbruk og
reinvesteringsbehov.
I 2017 overtok Elvia 50
kV og 132 kV anleggene i Statnetts anlegg
i Halden og Hasle,
mens 50 kV anlegget i
Tegneby lenge har
vært eid av Elvia.
Utvikling i indre og
nordlige delen av Østfold
Våren 2014 ble det satt
i drift en ny dobbeltkurs 50 kV kraftlinje
mellom stasjonene
Aasgaard ved Mysen
og Ørje i Marker kommune. Mastene er
blant de første i Norge
hvor det ble brukt
kompositt.
Ved Ørje, i Marker
Figur 5.6 viser kraftledninger og transformatorstasjoner i regionalnettet i Østfold
kommune, er det gitt
Kilde NVE-atlas
konsesjon til den første
vindkraftparken i utredningsområdet. Anlegget, som vil levere strøm mot Vamma, er planlagt med en

samlet installert effekt på 75 MW og blir bygget i perioden 2018-2021. Første fase med 52 MW ble satt i
drift i 2018.
I 2020-2022 blir 50 kV luftledninger, som går fra Kambo nord for Moss og mot Moss sentrum, flyttet ut i
en ny trase langs E6. Anleggene, som fikk konsesjon i 2017, blir forberedt for 132 kV.
Utvikling i nedre Glomma
Den langsiktige planen for utviklingen av 132 kV-nettet i nedre Glomma er å etablere en 132 kV ring ut
fra Hasle ved Sarpsborg og sørover på begge sider av Glomma. Dagens 132 kV forbindelse fra Hasle til
Raa på vestsiden av Glomma vil inngå i denne planen. Ved Raa vil forbindelsen krysse Glomma ved Sandem og gå opp til Hasle på østsiden av Glomma. Senere er ringen tenkt utvidet ned til Kråkerøy og til
Gamlebyen. Mange eksisterende kraftlinjer og alle nye kabler forberedes for 132 kV.
Flere gamle oljetrykkskabelanlegg, vil bli reinvestert og erstattet med nye kabler isolert for 132 kV i løpet av utredningsperioden.
Ved økt forbruk nord og vest i Fredrikstad kommune, kan det bli aktuelt å etablere en 132 kV ring Hasle
- Råde – Fjærå- Skytterhuset– Gluppe- Raa. Mellom Råde og Raa må fire stasjoner bygges om til 132 kV,
dvs. Fjærå, Fjelle, Ørebekk og Gluppe. Planen er langsiktig og må realiseres stegvis hvor trolig kun enkelte deler av planen kan blir realisert innen utredningsperioden. Etter at «Hasle- Råde-prosjektet» er
ferdig, vil første delprosjektet trolig være å bygge om kraftledningen Råde - Fjærå til 132 kV og å etablere mellomtransformering i Fjærå. Mellom Fjærå og Skytterhuset kan kapasiteten økes på dagens 50 kV
kraftlinjen ved å henge opp et trådsett nummer to. Det må vurderes om også kraftledningen FjæråSkytterhuset skal bygges om til 132 kV. Da kan 132/50 kV mellomtransformeringen plasseres i Skytterhuset i stedet for i Fjærå.
Fremdriften i prosjektet er avhengig av tilstanden på anleggene og effektutviklingen. Ombygging av
Råde – Fjærå er kort beskrevet i konsesjonssøknaden for Hasle-Råde. Tiltakene er først aktuelt etter
denne utredningsperioden.

Mindre tiltak
Stor befolkningsøkning vil trolig medføre at kapasiteten i løpet av utredningsperioden må økes i noen
stasjoner. Dette kan være å skifte ut transformatorer eller strømbegrensende komponenter f.eks. effektbrytere, gjennomføringer og måletransformatorer. Denne typen småinvesteringer blir det først tatt
stilling til dersom effektutviklingen viser at kapasiteten blir overskredet. Alternativ til økt transformatorkapasitet kan være tiltak i 11-22 kV nettet for å flytte effekt mot en annen stasjon med ledig
kapasitet. Å kjøpe inn nye transformatorer og få de montert tar normalt 2-4 år inkludert eventuelt konsesjonsbehandling.
De første årene kan det være aktuelt å sette inn større transformator i Fjelle, Ørebekk, Fjærå, Grålum
og Kråkerøy. I Brekke, Spydeberg, Råde, Mellegaard og Såner (Våler) blir det satt inn større/flere transformatorer i fbm. pågående prosjekter.
Det vil fortløpende bli vurdert installasjon av jordslutningspoler og kondensatorbatterier i stasjonene
mot regionalnettet og 22-11 kV nettet.

Spydeberg tr.st koblingsanlegg, kraftlinje og transformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Indre Østfold

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av 1,6 km kraftledning, nytt «fullverdig» 50 kV koblingsanlegg, to nye transformator og
utvidelse av 11- 22 kV koblingsanlegg
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Ved tiltaket økes stasjonens kapasitet, leveringssikkerheten bedres og distribusjonsnettet kan knyttes til
naboområder.
Stasjonen forsyner tidligere Spydeberg kommune som er elektrisk autonom, dvs. at det ikke finnes forbindelser i distribusjonsnettet til andre kommuner. Det skyldes bl.a. at distribusjonsnettet drives med 11
kV, mens nabokommunene drives med 22 kV spenning. Stasjonen som er bygget i 1961, forsyner over
3500 kunder (5 700 innbyggere).
Stasjonen er ensidig forsynt på en enkel kraftlinje og har i dag to transformatorer som kan levere 10 MW
redundant effekt. Maksimalt effektuttak i 2016 var 22 MW. For å gjenopprett driften ved utfall av en
transformator må en reserveenhet manuelt laskes mot koblingsanlegget. Ved utfall av linjen vil alle kunder ligge ute inntil linjen er reparert.
Det har vært en lastøkning på i underkant av 1 MW
pr. år de siste 8 årene. Ifølge SSB kan befolkningen
øke med opptil 50 % innen 2040
Den ene av de nye 50 kV transformatoren blir kjøpt
inn med både 11 og 22 kV sekundærviklinger. Dette
gir mulighet for reserveforsyning inn i kommunens
11 kV nett fra nabokommunenes 22 kV nett.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre 2017. Det ble mottatt anleggskonsesjon mai 2018. Detaljprosjektering pågår /
alle
Alternativ
Se konsesjonssøknaden
Mulig idriftsettelse
2022
Investeringskostnader
Beregnet til 50 mill.kr

Figuren vise plassering av Spydeberg transformatorstasjon og
linjen inn mot stasjonen

Brekke– nye krafttransformatorer
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Halden

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av to transformatorer
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Brekke kraft- og transformatorstasjon ligger ved Brekke sluser i Halden-vassdraget i Halden kommune.
De to 41 år gamle transformatorene som i dag som står i stasjonen mangler spenningsregulering mot
50 kV nettet og er vannkjølte. Det siste medfører fare for oljelekkasje mot vassdraget.
Det kjøpes inn to nye transformatorer med regulering av spenning mot 50 kV nettet og med en konstruksjon som minimaliserer fare for oljelekkasje i Femsjøen og resten av Halden-vassdraget.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre desember 2018. Konsesjon mottatt november 2018 / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2020

Figuren viser plassering av Brekke

Investeringskostnader
Beregnet til 15 mill.kr

Kambo-Moss - flytting av kraftledning
Tiltakshaver: Elvia/Moss kommune

Kommuner: Moss

Figur: 5.8 og under

Omfang
Flytte to masterekker med fire kraftledninger i ny trase
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Tiltaket iverksettes pga. nærhet mellom kraftlinjene og en nybygd
skole og for å frigi arealer til næring- og boligbygging. To dobbeltkurs 50 kV kraftlinjer mellom Kambo tr.st og Nesset/Mosseporten
tr.st i Moss kommune flyttes ut mot E6 i en lengde på 5,6 km. Anleggene isoleres for 132 kV, men skal fortsatt driftes med 50 kV.
Status / scenarier
Konsesjon ble stadfestes av OED juni 2017. Detaljprosjektering pågår. Anleggsstart 2020 / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2023
Investeringskostnader
Investeringen er initiert og betales av Moss kommune. Antatt til
80-120 mill.kr.

Figuren viser anlegg berør av tiltaket. Nye
traseer er vist med rødt

Hasle-Råde- Halmstad- ny kraftledning og reinvestering av stasjon
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Råde, Rygge og Sarpsborg

Figur: 5.8 og under

Det bygges en ny 20 km lang 132 kV kraftledning fra Hasle innføringsstasjon ved Sarpsborg til Råde
transformatorstasjon. Dagen 50 kV kraftledning fra Råde til Halmstad i Rygge kommune bygges om til
132 kV. Råde transformatorstasjon reinvesteres i en ny 132 /22 kV stasjon. I Halmstad settes det inn en
132/ 50 kV mellomtransformator for utveksling mot 50 kV nettene i Moss og Fredrikstad
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Investeringen er initiert av lastøkning, behovet for reinvesteringer og for å bedre leveringssikkerheten i
Mosse-området og deler av Fredrikstad.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre 2010. Konsesjonen stadfestes av OED juni 2017.
Bygging pågår / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2021

Figuren viser traseen og anlegg som er berørt av tiltaket. Ny trase er vist med rødt

Investeringskostnader
Investeringen er initiert og betales av Moss kommune. Antatt til 40-80 mill.kr

Marker vindpark
Tiltakshaver: Elvia/Scanergy

Kommuner: Marker

Figur: 5.8og under

Et 5 km langt 50 (132) kV kabelanlegg mellom Marker tr.st og frem til Ørje tr.st. Nytt koblingsanlegg i
Ørje og utvidelse av koblingsanlegg i Aasgaard tr.st.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Tiltak gjøres for å kunne føre produksjonen i vindparken ut av området. Vindparken ligger mellom Ørje
sentrum og på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige og får en samlet installert kapasitet på
75 MW.
Status / scenarier
Konsesjon gitt februar 2017.
Første del av vindparken satt i
drift 2019 / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Figuren viser plassering av Marker vindpark og stasjoner som er berørt av tiltaket

Mulig idriftsettelse
2021
Investeringskostnader
Kostnader for bryteranlegg i Ørje og Aasgaard 40 mill.kr. ( det kreves anleggsbidrag). Kabel fra Ørje til
Marker tr.st er bekostet av vindparkutbyggeren

Kråkerøy - Hvaler - ny forsyning til Hvaler
Tiltakshaver: Elvia

Kommune: Fredrikstad og Hvaler

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av en 20 km lang kraftledning i jordkabel og kraftledning
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Pga tilstand og kapasitet var det behov for å reinvestere og øke kapasiteten på den 17,5 km lange 50 kV
forbindelsen mellom Kråkerøy tr.st og Hvaler tr.st. Dagens forbindelse sto ferdig i 1978 og består av en
16,5 km lang tremastlinje og to kabelanlegg på tilsammen 1 km. Forbruket har øket fra 14 til 21 MW i
perioden 2007-2019. Dersom anleggets maksimale kapasitet blir overskredet, brytes de elektriske forskriftene for drift av ledningsanlegget. Dagens anlegg kan overføre 23 MW.
Både tremastlinjen og kablene er i ferd med å gå ut på levetid. Det underliggende distribusjonsnettet, eid av Norgesnett, kan dekke opp
under 10 % av behovet fra Kråkerøy på dager med maksimalt forbruk.
Innen Hvaler kommune henger distribusjonslinene (18 kV) på samme
masterekke som 50 kV linene.
Dagens 50 kV anlegg reinvesteres i et nytt 50 (132) kV anlegg. Forbindelsen vil bestå av to kabelanlegg på til sammen 4,8 km og en 13 km
lang kraftlinje som bygges med master i kompositt og stål. Norgesnetts
distribusjonsnett, som i dag går på samme master, bygges om slik at regional og fordelingsnettet blir skilt. Eventuell ekstra kabling eller tiltak i
fbm. ønsker fra Hvaler og Fredrikstad kommuner er ikke hensyntatt da
kostnader for slike tiltak dekkes av kommunene.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre 2010. Konsesjonen stadfestes av OED september
2017. Bygging startet i 2019 / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2021
Investeringskostnader
Beregnet til 200 mill.kr. I tillegg kommer kostnader til jordkabel over
Kråkerøy som Fredrikstad kommune bekoster.

Figuren viser oversikt over ny og gammel trase. Ny trase er vist med rødt

Raa - Reinvestering av132 kV anlegg og kontrollanlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Fredrikstad

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av 132 kV koblingsanlegg og lokalkontrollanlegg for 132 og 50 kV anlegg.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Tiltaket iverksettes pga. av tilstand og for å bedre leveringssikkerheten. Stasjonen er «inntaksstasjon»
for Fredrikstad og Hvaler kommuner. Anlegget forsynes på 132 kV spenning fra Vamma kraftstasjon og
fra Statnetts anlegg Hasle ved Sarpsborg. I Raa transformeres strømmen ned og fordeles ut til transformatorstasjoner i 50 kV nettet. Noe av strømmen
transformeres direkte til Norgesnetts 18 kV distribusjonsnett.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre mars 2017 -arbeidet startet
opp i 2020 / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2021
Figuren viser plassering av Raa inntaks- og transformatorstasjon

Investeringskostnader
Beregnet til 40 mill.kr

K-H ombygging fra 50/5 kV til 50/ 22 kV
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Sarpsborg

Figur: 5.8 og under

Nytt 22 kV anlegg, to nye transformatorer, to nye 50 kV bryterfelt og nytt lokalkontrollanlegg .
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Tiltaket iverksettes pga. av tilstand, for å bedre kapasiteten i distribusjonsnettet og for å bedre
leveringssikkerheten. «K-H området» er det siste 5
kV nettet innen utredningsområdet. Det skiftes ut oljefattige effektbrytere og 50-60 år gamle
transformatorer som er utgått på levetid. Ved 22 kV
spenningsnivå kan det etableres forbindelser mot de
nærmeste tr.st for å avlaste og øke leveringssikkerheten i tre stasjoner/ alle
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre mars 2020 og søkt konsesjon
sommeren 2020.
Figuren viser K-H området (Rødt)

Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2023

Investeringskostnader
Beregnet til 68 mill.kr

Næringsområde i Hobøl kommune
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Indre Østfold (tidl. Hobøl)

Figur: 5.8 og under

Skifte ut to transformator i Melleby tr.st og utskifting av komponenter i 50 kV koblingsanlegg
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Hobøl kommune har etablert et nytt næringsområde ved Melleby tr.st langs E18. Det ble i 2019 gitt
konsesjon for å etablere ladestasjon for elbiler. Digiplex søkte november 2019 konsesjon på å etablere
et datasenter inne på Holteskogen Næringsområde med effektbehov på 17 MW i første trinn og opptil
100 MW fullt utbygget. Det er kommet henvendelser om å etablere en plastgjenvinningsfabrikk på
samme området. Det forventes ytterligere etableringer på næringsområdet.
Avhengig av «bestilt» effekt må ulike tiltak iverksettes. I første trinn må dagens to 15 MVA transformatorer skiftes ut med to 25 MVA enheter. I neste fase må stasjonen bygges ut med en tredje
transformator og nytt 50 kV koblingsanlegg. Fase tre settes i gang når samlet uttak i Mellegård og Spydeberg overskrider 70 MW. I 2019 er uttaket 33 MW.
Det settes først i gang ulike tiltak etter at utbyggingsavtaler med aktører er inngått.
Status / scenarier
Ladeparken er bygget, avtale om trinn 1 er inngått med Digiplex, det er samtaler med Fortum
om plastgjenvinningsanlegg / alle
Alternativ
Fase 1: To nye og større transformatorer
Fase 2: En tredje transformator og nytt 50 kV
koblingsanlegg
Fase 3: Forsterking av forsyningen mellom FKF og
Melleby på 50 kV eller 132 kV. Tiltaket vil kunne
framskynde nytt koblingsanlegg i FKF.
Mulig idriftsettelse
2022 for trinn 1
Investeringskostnader
Antatt til 10 -15 mill.kr for fase 1

Figuren viser anlegg som i berøres av tiltak i fase 1-3

Våler kommune - ny hovedstrømforsyning
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Vestby og Våler

Figur: 5.8 og under

Ny transformatorstasjon «Våler» ved Torsholt i Våler kommune, samt å erstatte eksisterende tremastlinje med en ny 50 (132) kV tokurs (7 km) kraftledning. Dagens to stasjoner og en av de to eksisterende
22 kV ledningene saneres.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Våler kommune i Østfold er i dag forsynt fra transformatorstasjonen Såner 2 som ligger i Vestby kommune og fra en 22 kV koblingsstasjon (Torsholt) som ligger i Våler kommune. Mellom de to anleggene
går det to 7 km lange 22 kV tremastledninger.
Den tekniske tilstanden til dagens to stasjonsanlegg, som begge er 52 år gamle, er dårlig og det mangler 22 kV avgangsfelter for nytt forbruk. De to tremastledningene er begge 37 år gamle og nærmer seg
utgått levetid og har for liten overførings kapasitet.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre mars 2019, det ble våren 2020
sendt konsesjonssøknad / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2023
Figuren viser trase for ny kraftlinje, anlegg som fjernes og plassering av ny transformatorstasjon

Investeringskostnader
Beregnet til 132 mill.kr

Rockwool - omlegging fra kull til elektrisk drift
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Moss

Figur: 5.8 og under

Nytt 50 kV koblingsanlegg med 3 felter (GIS) som skjøtes inn på kabelen mellom Jeløya og Melløs.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Bedriften produserer steinull og legger om produksjonen fra koks til elektrisk energi for drift av smelteovn. Det legges til rette for opptil 18 MW
uttak. Fra koblingsanlegget, som skal eies av Elvia, legges det en kabel
frem til en smeltetransformator inne på eiendommen til fabrikken. Det er
gitt 101 mill.kr i støtte fra Enova
Status / scenarier
Vedtatt av Rockwool høsten 2018 og søkt konsesjon høsten 2020 / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2020

Figuren vise plassering nytt 50 kV
koblingsanlegg

Investeringskostnader
Beregnet til 28 mill.kr + smeltetransformator. Kostnadene dekkes av Rockwool.

Raa- Sandem - reinvestering av oljetrykkskabler
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Fredrikstad

Figur: 5.8 og under

Omfang
Reinvestering av fire oljetrykkskabler i to nye PEX-kabler
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Kablene skiftes ut pga. tilstanden på kabelanleggene, risiko for havari og oljelekkasje i Glomma. Over
Glomma går det i dag to 300 meter lange oljekabelanlegg hver bestående av 2 parallell kabler. Kablene
er produsert i 1951 og 1976. Anleggene er viktig for leveringssikkerheten til Fredrikstad-området. De
nye 50 (132) kV kablene gir samme kapasitet som dagens anlegg.
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre oktober 2017 og søkt konsesjon høsten 2019 /
alle
Alternativ
Ingen realistiske alternativer
Mulig idriftsettelse
2021

Figuren viser traseen hvor kablene skiftes
ut

Investeringskostnader
Beregnet til 25 mill.kr

Brogata- Kråkerøy - reinvestering av oljetrykkskabel
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Fredrikstad

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av en oljetrykkskabel i en nye PEX -kabel
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Kablene skiftes ut pga. tilstanden og for å øke kapasiteten på kabelanleggene og pga. risiko for havari og oljelekkasje i Glomma. Det
ligger i dag en 1,6 km lang oljetrykkskabel produsert i 1974 mellom
Kråkerøy og Brogata.
En ny 50 (132) kV PEX- kabel gir dobbel kapasitet av dagenes anlegg.
Anlegget er viktig for leveringssikkerheten til Fredrikstad og Hvaler.
Kablene blir isolert for 132 kV
Status / scenarier
Forprosjekt og traseutredning er startet opp / alle
Alternativ
Ingen realistiske alternativer
Mulig idriftsettelse
2023-2024
Investeringskostnader
Antatt 20 mill.kr

Figuren viser trase for ny kabel

Stangeberget - Brødløs - reinvestering av oljetrykkskabler
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Halden

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av to oljetrykkskabel i to nye 1,6 km og 2 km lange PEX -kabler. Dagens kabler går parallelt mellom Brødløs og Stangeberget, mens det ved tiltaket legges en kabel mot Stangeberget og en
mot Brødløs
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Reinvesteringen gjennomføres pga. manglende redundans for Stangeberget, høy alder, risiko for havari
og oljelekkasje.
Stangeberget i Halden er i dag ensidig matet fra
Brødløs tr.st via to 1,6 km lange oljetrykkskabler
fra 1957 og 1965. Hver av kablene har en kapasitet på 17 MW, mens stasjonen i 2016 hadde en
makslast på 21 MW. Dvs. at det ikke er redundans i forsyningen av stasjonen.
De nye 50 (132)kV kablene får fem ganger høyere
kapasitet en dagens kabler
Status / scenarier
Vedtatt i Elvias styre mai 2019 og søkt konsesjon
2020 / alle
Alternativ
Vurdert i forprosjektet
Mulig idriftsettelse
2022
Investeringskostnader
Antatt 44,8 mill.kr

Figuren viser trase for de to nye kabelanleggene

Kråkerøy - reinvestering av koblingsanlegg og en tredje transformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Fredrikstad

Figur: 5.8 og under

Utvide kapasiteten med en tredje transformator og reinvestere dagens koblingsanlegg (50 kV)
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Fredrikstad kommune er i ferd med å omregulere området nordvest på Kråkerøy til en ny bydel, «Værste». Området omfatter bl.a. arealene til tidligere FMV (Fredrikstad Mekaniske Verksted). Bydelen er
tenkt utviklet med bymessig struktur, dvs. med boliger, næring- og offentlige bygg med en høyde på
opptil 6 etasjer. Området skal utvikles over 10-30 år.
Det økte forbruket kan ikke leveres fra Kråkerøy tr.st uten å utvide kapasiteten. Dvs. å sette inn en
tredje transformator. Dette er ikke mulig å realisere i dagens 50 kV anlegg som er bygget i 1967. Dvs. at
koblingsanlegget må byttes ut.
Hele området Kråkerøy er matet fra Kråkerøy tr.st.
som igjen forsyner Norgesnetts distribusjonsnett.
På Kråkerøy drives nettet med 18 kV, mens resten
av Fredrikstad drives med 10 kV spenning. Områdene er skilt av Vesterelven i Glomma. Det står i
dag to 30 MVA transformatorer i stasjonen. Maksimalbelastning var i 2019 38 MW. Ved utfall av en
enhet må den andre enheten belastes med 30 %
overlast for å gjenopprette forsyningen til kundene. Pga. ulik spenning på Kråkerøy og resten av
Fredrikstad kommune er det ikke mulig med avlasting i distribusjonsnett. Om få år er det ikke mulig
å gjenopprette forsyningen til alle kunder de kaldeste dagene i året. I hht Elvias erfaring vil
utbyggingen kreve 10-20 MW avhengig av bygningsformål. Et nytt datasenter, som er lagt inn i
reguleringen, er da holdt utenfor.
Status / scenarier
Det er igangsatt studie på ulike løsninger. Saken
fremmes for Elvias styre 2020-2021. Konsesjonssøknad sendes 2021 / alle
Alternativ
Vurderes i forprosjektet / alle
Mulig idriftsettelse
2023 - 2024
Investeringskostnader
Antatt 40-60 mill.kr

Figuren viser plasseringen av Kråkerøy tr.st og utbyggingsområdet
Værste

Gamlebyen - Kolstad - reinvestering av oljetrykkskabler
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Fredrikstad

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av to oljetrykkskabler i en nye PEX -kabel
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
De to kabelanleggene, som drives i parallell, skiftes ut pga. tilstanden på kabelanleggene, risiko for havari og oljelekkasje i Glomma.
Oljekabler er fra 1952 og 1968, hver med en lengde på 1 km. Kablene vil bli erstattet med en ny 50
(132)kV PEX-kabel på 1 km lengde som vil få samme kapasitet som de to gamle kablene. Når anleggene
tas ut av drift vil kablene og oljetankanleggene bli tømt for olje og risikoen for oljelekkasje bli fjernet.
Tiltaket sikrer forsyningen mot Kråkerøy og Hvaler samt for Gamlebyen og Øra området på østsiden av
Glomma.
Det er i dag vanskelig å få reservedeler og det er stadig
færre montører som behersker denne type kabelanlegg. Dette kan igjen medføre at kabelanlegget kan bli
liggende ute i lengre perioder etter en feil. Reparasjoner kan ta 3-6 mnd. under forutsetning av at
reservedeler kan skaffes. Mangel på reservedeler og reparasjons-kompetanse gjør at anlegget etterhvert ikke
vil være mulig å reparere. Alle gjenværende oljetrykkskabelanlegg planlegges skiftet ut i løpet av 5-10 år
Status / scenarier
Det er foretatt traseutredning og kostnadsestimat / alle
Alternativ
Det finnes ingen gode alternativer til tiltaket
Mulig idriftsettelse
Om 2025-2030 år
Investeringskostnader
Antatt 15 mill.kr

Figuren viser traseen hvor kablene skiftes ut

Borregaard - reinvesteringer og fornying av transformatorstasjoner
Tiltakshaver: Elvia / Borregaard

Kommuner: Sarpsborg

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av Borregaard I transformatorstasjon
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Det er i dag to transformatorstasjoner som forsyner kraft til Borregaard. Begge forsynes med 50 kV fra
Elvias regionalnett. Borregaard eier transformatorer (5 stk.) og 11 kV anlegg, mens Elvia eier 50 kV bryterfelter.
Det skal vurderes tekniske løsninger og kostnader ved ulike alternativer. B.la. flytte stasjon I, overgang til 132 kV, ny 50 kV innmating,
intern 50 kV kabel mellom stasjonene og behov for reinvestering
Status / scenarier
Det har vært dialog mellom Elvia og Borregaard om behov og løsninger. Studie/forprosjekt startes trolig opp / alle
Alternativ
Sees på i studie / forprosjekt
Mulig idriftsettelse
Etter 2025

Figuren viser plassering av transformatorstasjonen inne på Borregaards område

Investeringskostnader
Omfang ikke avgjort - delte kostnader mellom Elvia og Borregaard

Nordic Paper -reinvestering
Tiltakshaver: Elvia / Nordic Paper

Kommuner: Sarpsborg

Figur: 5.8 og under

Reinvestering av Borregaard I transformatorstasjon
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Det er i dag en transformatorstasjon som forsyner kraft til Nordic Paper (NP). Stasjonen forsynes på to
50 kV kabelsett fra et stativ som er et avgreningspunkt. Elvia eier 50 kV anlegg og en transformator,
mens NP eier den andre transformatoren og mellomspenningsanlegg, tomt og bygg.
Det skal vurderes tekniske løsninger og kostnader ved ulike alternativer for rehabilitering og fornying av anlegget.
Status / scenarier
Det er dialog mellom Elvia og NP om behov og løsninger. Studie /forprosjekt startes opp / alle
Alternativ
Sees på i studie / forprosjekt
Mulig idriftsettelse
Etter 2025
Investeringskostnader
Omfang ikke avgjort - delte kostnader mellom Elvia og Nordic Paper

Figuren viser plassering av 50 kV anlegg
på området til Nordic Paper

Norske Skog Saugbruks- flere regionalnettstilknytninger
Tiltakshaver: Elvia/Norske skog

Kommuner: Halden

Figur: 5.8 og under

Etablere en tredje 50 kV jordkabel eller kraftlinje til fabrikken
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Fabrikken planlegger et nytt produksjonsavsnitt med et estimert effektbehov på 65 MW. Norske SkogSaugbrugs, ble etablert i 1859 og har i dag 450 ansatte.
Det må etableres bryterfelt i Halden transformatorstasjon. Utredning startes opp etter at det er inngått
utbyggingsavtale.
Status / scenarier
Det kom i november 2019 henvendelse til Elvia og
Statnett om uttak på 65 MW. Saugbrugs har engasjert
elektrokonsulent / alle
Alternativ
Blir vurdert i utredning i regi av Saugbruks og (Elvia)
Mulig idriftsettelse
Etter 2022

Figuren viser plassering av Halden transformatorstasjon og
Norskeskog - Saugbruks

Investeringskostnader
Antatt 20-30 mill. kr. Det meste dekkes inn av anleggsbidrag.

Tornerud - Henstad kabling av kraftledning
Tiltakshaver: USBL/ Elvia

Kommuner: Indre Østfold

Figur: 5.8 og under

Å legge deler av den eksisterende 50 kV kraftledning FKF -Tornerud-Henstad ned som jordkabel.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Det har vært henvendelse om å kabler 500-1000 m av dagens kraftledning inn mot Henstad tr.st. Hensikten er å frigjøre arealer til boligbygging.
Det har vært kontakt med grunneier siden 2011. Videre fremdrift avhengig av bestilling fra utbygger
(USBL).
Status / scenarier
Det er igangsatt studie og utredning på ulike
løsninger / alle
Alternativ
Er vurdert i studie utført av USBL
Mulig idriftsettelse
Etter 2025

Figuren viser kraftledningen og traseen som er forslått lagt ned som jordkabel

Investeringskostnader
15-20 mill.kr. Tiltak må i sin helhet bekostes av den som ønsker tiltaket utført.

FKF - reinvestering av koblingsanlegg og mellomtransformator
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Indre Østfold

Figur: 5.8 og under

Bygge om eller bygge nytt 132/ 50 kV koblingsanlegg og reinvester i en større 132/50 kV mellomtransformator.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Dagens koblingsanlegg ligger i samme bygg som FKF-kraftstasjon. Elvia eier samleskinner og linje- og
kabelavganger, mens Hafslund/ ECO eier felter mot vannkraftgeneratorene. Anlegget er et viktig anlegg
for regionalnettet i indre Østfold, men har for liten kortslutningsytelse og for få bryterfelter. Det er ikke
plass til å utvide dagens anlegg. For å skaffe et ledig felt ble i 2015 en dobbeltkurs kraftledning koblet
sammen mot en effektbryter.
Det har de siste årene vært flere henvendelser om å etablere datasenter og industrianlegg nær kraftstasjonen.
Det står i dag en 90 MVA 132 kV transformator (1982) mellom 50 kV og 132 kV nettene. Bl.a. pga. ny
produksjon i
Vamma
(Vamma 10) og
ny vindpark i
Marker, vurderes det å øke
overføringskapasiteten mot
132 kV nettet
mot Solbergfoss
og Oslo ved å
skifte ut dagens
90 MVA 50/132
kV mellomtransformator
Figuren viser plassering av FKF
med en ny 200
MVA enhet.
Ved en større mellomtransformator kan en unngå å reinvestere den eldste av to kraftledningene mot
Tegneby. Kraftledningen ble satt i drift i 1942.
Status / scenarier
Det er igangsatt studie og utredning på ulike løsninger for 50/132 kV anlegget / alle
Alternativ
Ombygging av dagen koblingsanlegg, bygge nytt koblingsanlegg, oppgradere dagens kraftledning, ny
132/50 kV transformator.
Mulig idriftsettelse
2025- 2030
Investeringskostnader
Antatt 80-150 mill.kr

Alvim - ombygging av 50 kV anlegg
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Sarpsborg

Figur: 5.8 og under

Reinvestere dagens utendørsanlegg i et nytt innendørsanlegg og bygge tak over transformatorcellene.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Pga. behov for reinvestering av det gamle anlegget og pga. uheldig beliggenhet rett ved og under E6brua over Glomma. Saltsprut fra veien har forårsaket langvarige avbrudd og økte vedlikeholdskostnader
i form av hyppig rengjøring.
Det kan være aktuelt å sette inn en fjerde transformator i ledig transformatorcelle. Enheten hentes fra lager. Alternativt må deler av
forbruket overføres til Grålum tr.st via distribusjonsnettet. I så fall
må transformatorkapasiteten økes i Grålum.
Utredes når tilstand eller lastutvikling tilsier at det er behov for tiltak.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
Å overføre last til nabostasjoner
Mulig idriftsettelse
2030- 2040

Figur en viser plassering av Alvim transformatorstasjon

Investeringskostnader
Antatt investeringskostnad 30-60 mill.kr

Strupe - ombygging av koblingsstasjon til transformatorstasjon
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Halden

Figur: 5.8 og under

Omfang
Bygge transformatorceller og sette inn transformatorer
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
Ved stor lastøkning nord i Halden kommune, kan det være aktuelt å sette inn transformatorer i Strupe
koblingsstasjon. Alternativ til tiltaket vil være å bygge ut 11kV nettet fra andre stasjoner i Halden.
Utredes dersom lastutvikling eller nytt forbruk tilsier at det er behov for tiltaket.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
Blir vurdert i utredning
Mulig idriftsettelse
2035-2045
Investeringskostnader
Antatt investeringskostnad 20-30 mill.kr

Figuren viser plassering av koblingsstasjonen Strupe

Isebakke - dubleringen av forsyningen ombygging av stasjon
Tiltakshaver: Elvia

Kommuner: Halden

Figur: 5.8 og under

Etablere 50 kV bryterfelt i Strupe og Isebakke for å få redundant forsyning til Isebakke transformatorstasjon. Det kan også bli aktuelt å bygge om stasjonen, sette inn større transformatorer og utvide 11 kV
koblingsanlegg.
Begrunnelse / forutsetning for oppstart
I 2010 ble en enkel tremastlinje reinvestert i en ny dobbeltkurs stålmastlinje mellom koblingsstasjonen
Strupe og Isebakke transformatorstasjon. Det ble den gang valgt å koble sammen de to kursene med
felles effektbryter i hver ende. I Strupe kan dette gjøres ved å frigjøre et eksisterende bryterfelt ved å
koble sammen 50 kV dagens dobbeltkurslinje mot Navestad i Sarpsborg, mens det i Isebakke må etableres et nytt bryterfelt.
En vesentlig del av forsyning fra Isebakke transformatorstasjon går til industri og næring, bl.a. Nexans
kabelfabrikk. Det har også vært henvendelse om et datasenter på opptil 10 MW.
Det vil bli vurdert om stasjonen skal bygges om i sin helhet. Dette skyldes anleggets tilstand, behov for utvidelse
av 50 kV anlegget med flere bryterfelt og fordi det
mangler bryterfelter for å kunne knytte til nye 11 kV
kabler. Anlegget
Tiltaket utredes etter nærmere vurdering av leveringskvalitet og økt forbruk.
Status / scenarier
Skisseprosjekt - ikke utredet / alle
Alternativ
Blir vurdert i utredning
Mulig idriftsettelse
Etter 2025
Investeringskostnader
Antatt investeringskostnad 10-40 mill.kr

Figuren viser plassering av Isebakke og Strupe med ledningsanlegget

