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Figur 1. Oversiktskart over områder for omsøkte tiltak. Dagens Tegneby stasjon og område for ny 
Langerud stasjon er markert i rødt. Område for planlagte kaihakkanlegg er markert i blått.   
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Forord 
 
Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge ny 
Langerud stasjon i Vestby kommune i Viken og om tillatelse til å sanere enkelte anlegg i dagens 
Tegneby stasjon.   
 
Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler den i 
henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring. 
 
Høringsuttalelser sendes til: 
 

nve@nve.no 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Postboks 5091, Majorstuen 
0301 OSLO 

 
 
Spørsmål til Statnett vedrørende søknad og konsekvensutredning kan rettes til: 
 

Funksjon/stilling Navn Tlf. nr. e-post 

Prosjektleder Torild Smalberget 915 48 840 torild.smalberget@statnett.no 

Grunneierkontakt Håvard Bergheim 951 61 307 havard.bergheim@statnett.no 

Areal- og miljørådgiver Ina Åsnes Skjelbred  23 90 27 74 ina.skjelbred@statnett.no 

 
Informasjon om prosjektet og om Statnett finnes på Internettadressen: http://www.statnett.no 
 
 
Oslo, mars 2022 
 
 
 
 
Elisabeth Vike Vardheim  
Konserndirektør Nett 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sammendrag 

 
Strøm er en forutsetning for et velfungerende samfunn og verdiskaping. Betydningen av en pålitelig 
strømforsyning blir enda større i en hverdag som blir mer digital og hvor krav til mer klimavennlig 
energibruk vil innebære at vi bruker elektrisitet i flere deler av samfunnet. Det er Statnetts oppgave å 
møte fremtidens kraftbehov ved å bidra til en koordinert utvikling av kraftsystemet, samt å gjøre riktige 
investeringer til rett tid. Vi er også ansvarlig for den løpende driften av kraftsystemet. Myndighetene 
krever at både utvikling- og drift skal foregå på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte.  
 
Statnett eier og drifter eksisterende Tegneby stasjon i Vestby kommune. Stasjonen består av to 
anlegg; et 420 kV-koblingsanlegg og et 300 kV-anlegg med nedtransformering til 47 kV-regionalnett. 
Det er ingen forbindelse mellom Statnetts anlegg i dag. 420 kV-anlegget i Tegneby har vært preget av 
utfordringer og gjentatte feil og er nå modent for fornyelse. Dette er et gass-isolert anlegg (GIS-
anlegg) som ble satt i drift i 1984. Anlegget er et rent koblingsanlegg og har ingen nedtransformering i 
dag.  
 
Statnett søker om å få bygge ny Langerud stasjon i Vestby kommune, som skal erstatte 420 kV-
anlegget i Tegneby stasjon. Stasjonen bygges som et luft-isolert anlegg (AIS-anlegg). Videre søkes 
det om erverv for ny stasjonstomt i Langerud som tilrettelegger for fremtidig utvidelse av stasjonen, 
både ved fremtidig samlokalisering av resterende 300 kV-anlegg i Tegneby og for tilknytning av nytt 
forbruk.  
 
Omsøkt plassering av Langerud stasjon ligger ca. 0,7 km sørøst for Tegneby stasjon, i et eksisterende 
skogområde like ved eksisterende Tegneby-Halse ledninger. Konsekvenser for landskap, kulturminner 
og naturmiljø er utredet av Norconsult på oppdrag fra Statnett. Utredningene er omtalt i kapittel 6 og 
lagt ved søknaden i sin helhet. Andre konsekvenser er vurdert av Statnett basert på eksisterende 
offentlige databaser og innspill fra omgivelsene, og er omtalt i kapittel 6 i søknaden. Enkelte 
avbøtende omtales også. Avbøtende tiltak vil bli utredet videre etter innspill fra berørte og myndigheter 
i høringen av søknaden.     
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 Generelle opplysninger 

1.1.  Presentasjon av tiltakshaver 

Statnett SF (org.nr. 962986633) er systemansvarlig nettselskap, og som har ansvaret for å koordinere 
produksjon og forbruk i kraftsystemet. Strøm kan ikke lagres, og må brukes i det øyeblikket den 
produseres. Derfor må det til enhver tid være balanse mellom forbruk av og tilgang til elektrisitet.  
 
Statnett eier og driver dessuten store deler av det sentrale norske kraftnettet (transmisjonsnettet) og 
den norske delen av ledninger og sjøkabler til utlandet. Transmisjonsnettet er en sentral del av 
samfunnets infrastruktur. Det å planlegge og bygge ut nettet i takt med behov og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet er en av Statnetts hovedoppgaver. Gjennom en effektiv utvikling av nettet er målet å bidra 
til økt verdiskaping, legge til rette for reduserte klimagassutslipp og bevare en trygg strømforsyning. 
 
Statnett eies av staten og er organisert etter Lov om statsforetak. Olje- og energidepartementet 
representerer staten som eier. 
 
Prosjektleder i Statnett er Torild Smalberget. Se også kontaktinformasjon i forordet til søknaden.  
 

 Omsøkte tiltak etter energi- og oreigningslova  
Lokalisering av alle omsøkte anlegg er vist i Vedlegg 1, samt på oversiktskart i Figur 1. Anleggene er 
nærmere beskrevet i kapittel 3. 

2.1. Søknad om konsesjon  

Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende permanente 
anlegg for ny Langerud stasjon i Vestby kommune: 
 

• 420 kV bryterfelt 

• 1 stk. kondensatorbatteri (300 MVAr). 

• Nytt kontrollbygg, ca. 400 kvm 

• Nytt lager-/garasjebygg, ca. 120 kvm 

• Nødvendige høyspennings apparatanlegg 

• Erverv av ca. 139 daa tomt 
 

Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for følgende tiltak på eksisterende 
ledningsanlegg: 
 

• Omlegging av ca. 2,5 km eksisterende 420 kV ledninger inn til ny Langerud stasjon fordelt på: 
o Ca. 0,5 km Hasle – Tegneby  
o Ca. 1 km Follo – Tegneby 
o Ca. 1 km Sylling – Tegneby 

 
Statnett søker i henhold til energilovforskriften §3-5 om nedleggelse og sanering av følgende anlegg i 
Tegneby stasjon:  
 

• 420 kV bryterfelt.  

• 1 stk. kondensatorbatteri (KB1) med ytelse 300 MVAr.  

• Tilhørende høyspennings apparatanlegg 

• Tilhørende bygningsmasse 

• Ledningstiltak som erstattes ved omlegging til ny Langerud stasjon 
 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende permanente 
hjelpeanlegg: 
 

• Ca. 1-1,5 km ny permanent stasjonsveg, hvor det omsøkes alternativer for kurvatur  
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• Nytt landingshakk ved Nesset i Ås kommune for transformatortransport til Tegneby/Langerud 
 

Statnett planlegger for å kun benytte omsøkt areal til ny stasjonstomt, i tillegg til areal på eksisterende 
stasjonsområder, som riggareal i anleggsperioden.  
 

 Eier og driftsansvarlig 

Statnett SF vil være eier og driftsansvarlig for Langerud stasjon som angitt i kapittel 2.1. 
 

2.2. Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 

Statnett vil eie hoveddelen av arealet som blir berørt av omsøkte tiltak.  
 
Statnett ønsker å oppnå frivillige avtaler med alle berørte grunneiere. I tilfelle slike avtaler ikke oppnås, 
søkes det i medhold av oreigningslovens § 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig 
grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all 
nødvendig ferdsel og transport og deponering av masser. 
 
Statnett har hatt kontakt med berørte grunneiere i prosessen med konsesjonssøknad, se kap. 5.2 for 
nærmere detaljer. Tabell 1 viser eiendommer som må avstå areal for ny stasjonstomt. Arealene kan bli 
justert etter endt oppmåling. Grunneierliste er vedlagt søknaden unntatt offentlighet (Vedlegg 4b, 
u.off).  
 
Tabell 1. Viser liste over berørte eiendommer for omsøkte tiltak.  

Kommune Gnr. Bnr. Arealavståelse m2 Kommentar 

Vestby 125 1, 2 Ca.     8 000 Areal til adkomstvei 

Vestby 126 1 Ca.     1 000 Areal til transformatorstasjon og adkomstvei 

Vestby 119 4 Ca. 140 000 Areal til transformatorstasjon og adkomstvei 

Vestby 121 1 Ca.   25 000 Areal til transformatorstasjon og adkomstvei 

Vestby 140 1 Ca.     3 000 Areal til adkomstvei 

Ås 112 83 Ca.        500 Adkomstvei til kaihakk 

Ås 119 11 Ca.     1 000 Areal til kaihakk 

Ås 113 36 Ca.        200 Adkomstvei til kaihakk 

 
Omsøkte tiltak er blant annet viktig for forsyningssikkerheten i området, se kap. 4. Samtidig ber 
Statnett om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, slik at arbeider 
med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 
 
Planlagte massedeponier er beskrevet i kapittel 3.7.  
 
Nødvendige rettigheter til ferdsel og transport omfatter: 
 

• Nødvendig terrengkjøring og landing med helikopter til bygging og drift av anleggene på alle 
eiendommer som er oppført på grunneierlista (Tabell 1), herunder også nødvendig rydding av 
skog som hindrer slik kjøring eller landing. 

• Bruk av eksisterende veier og plasser til bygging og drift av ledningene, som vist på 
søknadskart (Vedlegg 1), herunder også rett til nødvendige utbedringer. 

 

 Tillatelse til adkomst i og langs ledningstraseen 

I planleggingsfasen gir oreigningsloven § 4 rett til atkomst formæling, utstikking og andre 
førehandsundersøkingar til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep”. Statnett vil i tråd med loven varsle 
grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes. 
 
I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 
ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til ledningstraseen. 
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Bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige forhandlinger med eier. Statnetts søknad om 
ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige avtaler ikke 
oppnås.   
 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. 
 

2.3. Gjeldende konsesjoner og tillatelser etter annet lovverk 

 

Tabell 2. Viser oversikt over gjeldende konsesjoner som omfattes av omsøkte tiltak.  

Konsesjonær Anlegg NVE-ref.  
Statnett SF 420 kV koblingsanlegg, Tegneby stasjon  201107062-13 

Statnett SF 420 kV ledning Tegneby - Hasle 4459 E-71 

Statnett SF 420 kV ledning Tegneby – Tørrfest/Follo 2005 E-80 

Statnett SF 420 kV ledning Sylling - Tegneby 201201203-33 

 

 Eksisterende tillatelser etter annet lovverk 

Ikke aktuelt.  
 

2.4. Samtidige søknader og nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

Ny Langerud stasjon gir behov for justering av Elvias omsøkte ledning Våler – Tegneby. Statnett og 
Elvia har hatt dialog om dette og Elvia vil omsøke nødvendig justering.  

 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registreringer av stasjonsområder samt ledningstraseer, mastepunkter, transportveier og 
rigg-/vinsjeplasser vil bli avklart med kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten etter 
kulturminnelovens § 8 og 9 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det 
nødvendig å justere omsøkte anlegg. 

 Forhold til naturmangfoldloven 

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

 Forholdet til vannressursloven 

Statnett vurderer at omsøkte tiltak ikke påvirker vannressurslovens virkeområde.   

 Forhold til plan- og bygningsloven 

Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om konsekvensutredning for store 
kraftledningsprosjekt. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere, og en 
lengde på mer enn 15 km skal meldes og konsekvensutredes. Omsøkte anlegg faller utenfor 
bestemmelsene om melding og utredningsprogram.  
 
Omsøkte tiltak må vurderes etter utredningsplikten i plan og bygningslovens § 14. Statnett har  
engasjert Norconsult for å utrede konsekvenser for temaene landskap, kulturminner og naturmiljø. 
Utredningene er omtalt i kapittel 6 og vedlagt konsesjonssøknaden (Vedlegg 2). Kart i utredningen kan 
avvike noe fra kart i søknaden. Ved tvil er det kartene i søknaden som er de gjeldende omsøkte tiltak. 
Resterende temaer omtalt i kapittel 6 er vurdert av Statnett basert på eksisterende databaser og 
innspill fra omgivelsene i prosjektutviklingen.  
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 Forhold til veiloven  

Statnett vil søke vedkommende eier om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende veier 
i henhold til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og 
langs offentlig veg.   

 Luftfartshindre 

Kraftledninger kan være luftfartshindre og medføre fare for kollisjoner med fly og helikopter. Det stilles 
derfor krav til merking der liner henger høyt over bakken. Enkelte steder vil den planlagte ledningen gå 
så høyt over vann eller terreng at den må merkes. Dette vil bli avklart med luftfartsmyndighetene, og 
merking vil bli foretatt i samsvar med de krav som stilles i lov om luftfart. 

 Vern av telenettet 

Det vil bli gjennomført tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor akseptable nivå. Hvilke 
tiltak som er nødvendige, vil bli vurdert nærmere og gjennomført før ledningen settes i drift med 420 
kV spenning. Optiske fiberkabler vil ikke bli påvirket av den planlagte ombyggingen. 
 

2.5. Framdriftsplan 

Bygging av ny stasjon og omlegging av ledninger forventes å ta 2-3 år etter gitt konsesjon. Fremdriften 
styres delvis av at noen operasjoner må gjennomføres på sommeren for å redusere risiko for avbrudd 
i perioder med utkoblinger av eksisterende forbindelser.  
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 Beskrivelse av omsøkte tiltak  
Ny Langerud stasjon omsøkes ca. 700 meter sørøst for eksisterende 420 kV-anlegg i Tegneby stasjon 
i Vestby kommune. Andre vurderte, men ikke omsøkte, alternativer er omtalt i kapittel 5. Stasjonen 
etableres som en koblingsstasjon, som erstatter dagens 420 kV- koblingsanlegg i Tegneby stasjon.  
 
Omsøkte tiltak inkluderer også tilrettelegging for fremtidig utvidelse av stasjonen, både ved 
samlokalisering av eksisterende 300 kV-anlegg og ved tilrettelegging for tilknytning av nytt forbruk. 
Tiltak som tilrettelegger for fremtidig utvidelse innebærer erverv av tomt og opparbeidelse av grunn.  
 

 
Figur 2. Viser kart over omsøkte tiltak. Søknadskart er også vedlagt konsesjonssøknaden (se Vedlegg 
1).  
 

3.1. Kraftledninger 

Eksisterende 420 kV dobbelkursledninger legges om fra nærmeste forankringsmaster og inn i ny 
stasjon, som vist på kartet i Figur 2 og Vedlegg 1. Dette gjelder følgende ledninger (og avstand): 
Tegneby – Hasle (ca.0,5 km), Follo- Tegneby (ca.1 km) og Sylling – Tegneby (ca.1 km). 
Mastepunktene kan bli justert noe i ledningsretning.  
  

Tabell 3. Viser nøkkeldata for omsøkte ledningstiltak. 

Omlegging av 420 kV-forbindelser, nøkkeldata 

Spenningsnivå 420 kV 

Avstand fra – til Tegneby til Langerud. Ca. 1,5 km.  

Strømførende liner 2*34 mm * 3 faser, med mattet overflate (Dupleks Grackle) 

Toppline 1*18 mm * 2, med mattet overflate (Gondul) 

Faseavstand 9-11 meter 
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Isolatorer Glass 

Mastetype Statnetts selvbærende portalmaster i stål med innvendig 
bardunering.  

Antall master 9 nye master 

Mastehøyder Ca. 16-28 meter (til underkant av travers) 

Mastefundament Betong  

Spennlengder Ca. 350 meter 

Termisk grenselast 1830 A (30°C) 

Byggeforbudsbelte Ca. 40 meter 

Avstand ved 
parallelføring 

Det benyttes en parallellavstand på inntil 25 meter 

Ryddebelte Ca. 40 meter 

 
 

 
Figur 3: Viser skisse av normal avstand ved parallelføring av 420 kV-ledninger.  
 

3.2. Koblingsstasjon  

Det omsøkes tiltak i ny Langerud stasjon som erstatter eksisterende 420 kV-koblingsanlegg i Tegneby 
stasjon. Videre omsøkes det tiltak som tilrettelegger for fremtidig utvidelse av stasjonen. Dette 
omfatter utvidet areal for erverv av ny stasjonstomt, opparbeidelse av grunn for utvidelse og 
kontrollhus med tilstrekkelig avsatt plass for utvidelse.  
 
Tabell 4. Viser nøkkeldata for omsøkte stasjonstiltak 

Ny Langerud koblingsstasjon, nøkkeldata 

AIS / GIS (gasstype) AIS 

Bryterfelt, spenning (kV) 420 kV doble bryterfelt 

Samleskinne (kV) Dobbel samleskinne, 420 KV 

Transformator / ytelse og omsetning (MVA / MV) Ikke aktuelt 

Omformeraggregater / ytelse og omsetning (MVA / kV) Ikke aktuelt 

Likeretter / ytelse og omsetning (MVA / kV) Ikke aktuelt 

Kompenseringsanlegg, antall / type, ytelse og spenning 
(MVAr, kV) 

1 stk. 300 MVAr kondensatorbatteri, 420 kV 
 

Jordslutningsspole/ nullpunktsreaktor (antall, ytelse og 
spenning / type) 

Ikke aktuelt 

Bygg Statnett kontrollbygg: ca. 400 m2 

Statnett lager-/garasjebygg: ca. 120 m2 

Stasjonsareal (m2) Ca. 139 000 m2 
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3.3. Systemjording 

Langerud stasjon etableres med direktejording. 
 

3.4. Sanering 

Statnetts 420 kV-anlegg i Tegneby stasjon omsøkes nedlagt og sanert i sin helhet (se Figur 2). Selve 
saneringen vil foregå når ny Langerud stasjon er satt i drift. Tomten vil ryddes og bli tilrettelagt for 
revegetering.  
 
Det omsøkes også sanering av ca. 1,5 km eksisterende 420 kV Tegneby-Hasle ledning, inkludert fem 
master. Mastefundamenter fjernes til ca. 20 cm under terreng i utmark og til ca. 70 cm under terreng 
på dyrka mark.   
 

3.5. Bygninger 

I Langerud stasjon omsøkes et enetasjes kontrollhus for Statnett med grunnflate på ca. 400 m2 og et 
kombinert lager-/garasjebygg på ca. 120 m2. Fasadetegninger er vist i Vedlegg 3, og plassering er vist 
på kart i Figur 2 og Vedlegg 1. Nytt kontrollbygg etableres med tilstrekkelig plass for fremtidig utvidelse 
av Langerud.   
 

3.6. Veier 

Statnett omsøker permanent stasjonsveg inn til Langerud fra Osloveien via Burudveien. Det omsøkes 
tre alternative kurvaturer, se tabell 5, som alle har en lengde på overkant av 1 km.  
 
Vegtiltak inkluderer både delvis oppgradering av eksisterende veg og etablering av ny permanent veg, 
uavhengig av valgt kurvatur. Vegen etableres med dimensjon for fremtidig transformatortransport med 
vegbredde på ca.6 meter, i tillegg til veiskulder. 
 

Tabell 5. Viser kart-ID for omsøkte permanente vegtiltak for ny stasjonsveg og lengde av veg. Se 
plassering av tiltakene på søknadskart i Vedlegg 2.    

Kart-ID Lengde (m) 

V4a 1050 

V4b 1050 

V4c 1060 

 

3.7. Masselagring 

Statnett omsøker etablering av massetiltak i tilknytning stasjonstomten, se tabell 6.   
 

Tabell 6. Viser kart-ID for omsøkte permanente massedeponi i tilknytning stajonstomt for ny Langerud 
stasjon, samt ca. areal. Se plassering av tiltakene på søknadskart i Vedlegg 2.  

Kart-ID Areal (m2) 

D1 26700 

D2 5500 

D3 15000 

D4 9000 

D5 9200 

 

3.8. Kaihakkanlegg 
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Statnett omsøker nytt kaihakkanlegg ved Nesset i Ås kommune for trafotransport til Statnetts stasjoner 
i området (gjelder bl.a. Tegneby stasjon). Behovet for nytt anlegg grunner i at eksisterende hakk like 
ved ikke lenger er tilstrekkelig, både ved at hakket delvis er bygd inne av båtanlegg og ved at selve 
transporten har økt omfang sammenlignet med hva hakket i sin tid ble dimensjonert for.   
 

 
Figur 4. Viser planlagte tiltak for omsøkte kaihakkanlegg ved Nesset i Ås kommune.  
 

3.9. Skredvoll, flomvern eller liknende  

Stasjonstomten er ikke utsatt for skred eller flom. Ikke aktuelt med skredvoll eller flomvern.  
 

3.10. Anlegg for overvannshåndtering  

Transformatorstasjonen på Langerud er ny og har dermed ingen eksisterende VA-system. 
Overvannsmengden før og etter utbygning skal være lik dagens situasjon, og det skal sørges for at 
eksisterende stasjon ikke får økt avrenningsmengde. 
 
Overvann fra terrenget rundt håndteres slik det gjøres i dag, ved at det etableres avskjærende grøfter 
for å unngå at vann fra terrenget rundt stasjonen faller inn til stasjonen. Avrenning inne på stasjonen 
håndteres via overvannsledninger, åpne grøfter og fordrøyning. Det etableres flere sandfang som skal 
ta unna vannet inne på stasjonen og lede det videre til et overvannssystem. Endelig plassering av sluk 
og sandfang bestemmes når alle lavpunkter for terreng og vei er definert. Overvann fra lager føres til 
oljeutskiller før den ledes videre til overvannsystemet og deretter til kontrollert utløp til nærmest bekk i 
nord. Det skal også etableres grøfter inne på stasjonen langs traktorveien, disse skal fungere som 
flomveier ved en ekstrem regnsituasjon. 
 
Overvannsystemet er prosjektert i henhold til Vestby kommune sin gjeldende kommuneplan 
«kommuneplan for Vestby 2019-2030» og «overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa 
og Glomma sør». 
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 Begrunnelse for søknaden  
 
Tegneby stasjon er i dag en todelt stasjon som består av: a) en 300/47 kV stasjon som har tre 
ledningsavganger på 300 kV og tre 300/47 kV transformatorer som forsyner Elvias underliggende 
regionalnett og b) en 420 kV koblingsstasjon som også har tre ledningsavganger, men ingen 
utveksling med øvrige nettnivå. 
 
Energilovforskriften forplikter Statnett til å vedlikeholde og modernisere overføringsanleggene 
foretaket har konsesjon på. Statnetts tilstandsvurdering for 420 kV-anlegget i Tegneby – som et 
gassisolert anlegg (GIS-anlegg) satt i drift i 1984 – er at det er modent for reinvestering. Det har vært 
utfordringer med både kontroll- og apparatanlegg, og hyppige feil. Feilene har gitt kostbar reduksjon 
av handelskapasiteten mellom prisområder. Videre svekker den dårlige tilstanden på anlegget 
forsyningssikkerheten i Oslo-området.  
 

4.1. Nullalternativet 

Nullalternativet er å reinvestere 420 kV-anlegget, uten endringer i systemløsningen. Vi legger likevel til 
grunn at anlegget utformes etter dagens standarder og løsningsvalg. Det innebærer at 420 kV-
anlegget erstattes med et luftisolert anlegg (AIS), ettersom det ikke foreligger særskilte grunner til bruk 
av GIS-anlegg. I 420 kV-delen av Tegneby er det i dag installert et kondensatorbatteri, som er tilkoblet 
en av ledningsavgangene med en t-avgrening. I nullalternativet legger vi til grunn at 
kondensatorbatteriet videreføres, men at det kobles til stasjonen med et eget felt. 
 
På sikt legger Statnett til grunn at spenningsnivået på 300 kV fases ut, til fordel for 420 kV. Statnett 
jobber med en å planlegge målnettet i området, inkludert tidspunkter for reinvestering av eksisterende 
300 kV-ledninger i Tegneby, og overgang til 420 kV-driftsspenning. Selv om det endelige målnettet 
ikke er klart, legger vi opp til at alle ledningene skal inngå i samme anlegg på sikt, og at todelingen av 
transmisjonsnettfunksjonene i Tegneby opphører. Utvekslingen med regionalnettet vil også måtte 
etableres i samme anlegg. I nullalternativet plasserer vi 420 kV-anlegget slik at det vil være mulig å 
utvide det på sikt, for å samlokalisere alle transmisjonsnettfunksjoner. 
 

4.2. Vurdering av alternative systemløsninger 

I tillegg til behov for fornyelse av 420 kV anlegget har Statnett vurdert behov for reinvestering av 300 
kV-anlegget; behov for økt transformeringskapasitet mot Elvias regionalnett; og tilknytning av en større 
forbrukskunde. 
 
Dagens 300 kV apparatanlegg er et AIS-anlegg, som ble satt i drift i 1958-1959. Det er installert tre 
300/47 kV transformatorer i stasjonen, med fabrikasjonsår 1984, 1985 og 2014. Det er vurdert at 300 
kV anlegget kan stå til midt på 2030-tallet uten større tiltak, inkludert de to eldste transformatorene. 
Den nyeste transformatoren har lengre resterende levetid og er omkoblbar til 420/132 kV. 
Østlandet et vekstområde og Statnett vurderer det som sannsynlig at det vil bli et behov for økt 
transformeringskapasitet mot underliggende nett, som i dag forsynes bland annet fra Tegneby, på sikt.  
 
Statnett har allerede behandlet og gitt tilknytning til økt forbruk under Tegneby, og analyser i 
forbindelse med dette viser at det er lite ledig kapasitet til ytterliggere nytt forbruk. Men det er noe 
reserver i underliggende nett ved omkoblingsmuligheter etter feil. Statnetts vurdering er at det ikke vil 
være mulig å øke transformatorkapasiteten mot dagens 47 kV-anlegg, grunnet begrensninger knyttet 
til kortslutningsytelse i 47 kV-anlegget og dårlig plass i 300 kV-anlegget. I plansamarbeid med Elvia er 
det vurdert som rasjonelt å avlaste Tegneby mot Hasle og heller øke transformeringskapasiteten i 
Hasle som første steg for å håndtere forbruksvekst i området. 
 
Statnett har inngått utredningsavtale med ekstern aktør som har signalisert et forbruk opp mot 320 
MW på sikt. Det er ikke mulig å gi tilknytning til større forbrukskunder fra dagens 47 kV-regionalnett, 
og som følge er det vurdert som nødvendig å etablere transformering i det nye 420 kV-anlegget for å 
tilknytte aktørene hvis dette blir aktuelt. Dette kan gjøres ved å sette inn to 420/132 kV transformatorer 
i nye Langerud stasjon. 
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Statnett har vurdert å fornye 300 kV-delen av Tegneby, samtidig som 420 kV-anlegget erstattes. 
Forsert reinvestering vil medfører økte kostnader, og vil også medføre kostnader for regionalnettet, 
ettersom det innebærer en umiddelbar flytting av utvekslingspunktet mellom transmisjonsnettet og 
Elvias regionalnett. Det foreligger ikke en konkret plan om overgang til 132 kV i området, hverken når 
det gjelder tidspunkter eller eventuelle mellomløsninger. Som følge foreligger det ikke 
kostnadsestimater knyttet til dette, men utsettelse av reinvesteringen vil uansett gi lavere 
nåverdijusterte kostnader.  
 
Som beskrevet over har Statnett inngått en utredningsavtale med en aktør om et uttak på opptil 320 
MW. Statnett har tilknytningsplikt, og hvis kunden realiserer sitt prosjekt må Statnett omsøke de 
tiltakene som er nødvendige for å knytte til aktøren. Statnetts vurdering er at det vil være nødvendig å 
sette inn to 420/132 kV transformatorer i det nye anlegget for å forsyne kunden. Tiltaket vil være 
gjenstand for anleggsbidrag. Anlegget vil kunne utvides med flere transformatorer på sikt, for å forsyne 
flere kunder på 132 kV, inkludert regionalnettet. Hvis kunden forsetter å modne prosjektet, og når de 
milepælene som er skissert i avtalene om koordinert prosjektgjennomføring inntreffer, vil Statnett 
sende en konsesjonssøknad om å sette inn to transformatorer for å forsyne kunden.  
 
Omsøkte tiltak i Langerud stasjon vil erstatte dagens 420 kV-koblingsanlegg i Tegneby samtidig som 
det inkluderer tiltak som tilrettelegger for fremtidig utvidelse av stasjonen.  
 

Tabell 7. Viser oppsummering av kost-/nytte for omsøkt systemløsning (null-alternativ) og andre 
vurderte systemløsninger. 

 

* Kostnadsestimatene i analysen er gjort ved konseptvalg, basert på erfaringstall som ikke er 
prisjustert, og uten usikkerhetsavsetninger. Nullalternativet er videreutviklet i prosjektet, og oppdatert 
kostnadsestimat ligger på omtrent 315 MNOK, som er omtrent 20 % høyere enn kostnadsestimatet 
ved konseptvalg. Vi har lagt til grunn at prisjustering og usikkerhetsavsetninger ville blitt 
forholdsmessig like, og oppjustert alle investeringskostnader i tabellen over. 

Statnett har vurdert flere plasseringer for anlegget, som også setter føringer for hvor fremtidens 
stasjon skal stå. Disse har ulike kostnader, både når det gjelder de omsøkte anleggene og i trinn 2. 
Dette omtales i neste kapittel. 

 

4.3. Teknisk/økonomisk vurdering 

Langerud stasjon omsøkes bygget og driftet på 420 kV, som erstatter 420 kV-anlegget i Tegneby 
stasjon. Stasjonen etableres som et AIS-anlegg. Videre omsøkes tilrettelegging for fremtidig utvidelse 
av stasjonen for økt nedtransformering til regionalnett og tilknytning av nytt forbruk. Dette gjelder 
tiltakene: økt omfang av erverv av ny stasjonstomt, grunnarbeider, tilstrekkelig plass i kontrollanlegg 

Null-alternativ

Total-

reinvestering

Null-alternativ

(+ tilknytning)

Total-

reinvestering

(+ tilknytning) Kommentar

Investering, trinn 1 255 590 450 665

Investering, trinn 2 230 0 165 0

Investeringskostnader, Elvia
Vesentlig høyere nåverdikostnader for Elvia med totalreinvestering, 

men estimat foreligger ikke

Drift og vedlikehold -10 -10
Kan bli noe lavere med totalinvestering, men virkningen er ikke stor 

nok til å påvirke resultat

Restverdi
Uvesentlig restverdi av de to elste 300/47 kV transformatorene, og 

den nyeste gjenbrukes og trekker ned kostnader i totalreinvestering

Kostnader knyttet til riving Noe høyere i totalreinvestering, men ikke veldig vesentlig

Endring i avbruddskostnader Ikke relevant/vesentlig

Endring i tapskostnader
Avhenger av Elvias tiltak ved totalreinvestering (evt. overgang til 

132 kV), men ikke vesentlig

Ev. andre kostnader eller nytte Ikke relevant/vesentlig

485 580 615 655
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for utvidelse. Tabell 8 viser at sum av prissatte virkninger for omsøkte tiltak er estimert til ca. 320 
MNOK, eks. prisstigning (LPS), valuta og byggelånsrenter (BLR). Tabellen viser også tall for andre 
vurdere, men ikke omsøkte, plasseringsalternativer som omtalt i kap. 5.1.  
 

Tabell 8. Viser oppsummering av prissatte virkninger for omsøkte anlegg, og vurderte alternative 
plasseringer. 

  
Tallfestede kostnader og nyttevirkninger 

 Alternativ 1 
 

Alternativ 2 
 

Alternativ 3  
(omsøkt alternativ)  

Kommentar / 
ikke tallfestet 

Investeringskostnad* 
 

348 443 313,5  

Kostnader knyttet til 
riving 

5 6,5 6,5  

Sum prissatte 
virkninger 

353 MNOK 449,5 MNOK 320 MNOK  

*sum av alle investeringskostnader, eks. prisstigning (LPS), valuta og byggelånsrenter (BLR). 

 
Samlet usikkerhetsvurdering, inkludert risiko, medfører en sannsynlighet på 5 % for å gjennomføre 
prosjektet innenfor basisestimatet. Forventede investeringskostnader er 18 % høyere enn 
basisestimatet. Usikkerheten rundt forventningsverdien er -15 %/+15 %. Forventet kostnadsintervall 
for prosjektet er 335 – 455 MNOK.  
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 Planprosess før søknad  

5.1. Vurderte plasseringsalternativer  

Statnett har vurdert ulike plasseringsalternativer for ny stasjon, se Figur 5. Plasseringsalternativ 1 og 2 
ligger i umiddelbar nærhet til Statnetts eksisterende anlegg i Tegneby. Plasseringsalternativ 3 ligger 
ca. 700 meter sør for Tegneby og er omsøkt plassering for ny Langerud stasjon. I dette delkapitlet 
omtales vurderinger lagt til grunn for at plasseringsalternativ 1 og 2 ikke omsøkes.  
 

 

Figur 5: viser vurderte plasseringsalternativer 1, 2 og 3. Omsøkt plassering for ny Langerud stasjon er 
plasseringsalternativ 3.  

 
Plasseringsalternativ 1 ligger like øst for eksisterende 420 kV-koblingsanlegg i Tegneby stasjon som 
skal erstattes. Alternativet er vurdert som teknisk gjennomførbart, men grunnet det kuperte terrenget i 
området vurderer Statnett plasseringen gir mer begrenset fleksibilitet for fremtidig utvidelse 
sammenlignet med omsøkt plassering. Alternativet estimert til å gi en merkostnad på ca. 33 MNOK 
sammenlignet med omsøkt alternativ.  
 
Når det gjelder virkninger for omgivelsene, er alternativ 1 vurdert til å gi noe mer negative virkninger 
for tema landskapsbilde og naturmiljø, ved at alternativet er vurdert til å bli synlig fra nord 
(Osloveien/Såner/Hølen) og ligge i et viktig vilttrekk for hjort. Alternativet ligger også komme nærme 
bebyggelse i området, og stasjonstomta vil beslaglegge noe dyrka mark. Gjennom dialog med 
kommunen og naboer har Statnett vurdert alternativet som mindre ønskelig fra omgivelsene.  
 
Statnett legger vurderinger for fleksibilitet knyttet til fremtidig utvidelse av stasjonen, merkostnad, 
negative virkninger for omgivelsene og innspill fra omgivelsene til grunn for hvorfor 
plasseringsalternativ 1 ikke omsøkes.  



Ny Langerud stasjon 
 

 mars 2022 
 

 
 
  

18 

 

Åpen informasjon / Public information 

 
Plasseringsalternativ 2 ligger ved Tegnebyholtet som er like sør for eksisterende 300 kV-
transformatoranlegg i Tegneby stasjon. Dette er et område hvor det er utfordrende terreng med store 
høydeforskjeller. Plassering av ny stasjon i dette området vil kunne samlokalisere Statnetts anlegg i 
området i perioden frem til resterende 300 kV-anlegget i Tegneby stasjon skal reinvesteres. På annen 
side vurderes alternativet til å gi begrenset fleksibilitet grunnet det utfordrende terrenget, noe som 
også vil kreve økt massehåndtering sammenlignet med omsøkt plassering. Plasseringsalternativ 2 er 
estimert til å gi en merkostnad på ca. 129,5 MNOK, sammenlignet med omsøkt løsning.  
 
Når det gjelder virkninger for omgivelsene, er alternativ 2 vurdert til å gi økt synlighet fra 
omkringliggende områder sammenlignet med omsøkt løsning. Selve omfanget av synlighet for 
plasseringsalternativ 2 er avhengig av stasjonsutformingen i alternativet. Alternativet vurderes til å gi 
noe mindre negative virkninger innen tema naturmiljø. Videre vil ledningsomlegging ved alternativ 2 
medføre økt arealbeslag, hovedsakelig over dyrka mark. Gjennom dialog med kommunen og naboer 
har Statnett vurdert alternativet som mindre ønskelig fra omgivelsene.  
  
Statnett legger vurderinger for fleksibilitet knyttet til fremtidig utvidelse av stasjonen, merkostnad og 
innspill fra omgivelsene til grunn for hvorfor plasseringsalternativ 2 ikke omsøkes.  
   

5.2. Kontakt med eksterne og innhentede forhåndsuttalelser  

Statnett har blitt avholdt flere informasjonsmøter, og vært i dialog med ulike interessenter i 
prosjektutviklingen frem til søknad. Innkomne innspill fra eksterne har blitt lagt til grunn som en del av 
Statnetts helhetsvurdering.  

 Kontakt med myndigheter 

Vestby kommune: Statnett har hatt flere møter med Vestby kommune fra prosjektoppstart i 
prosjektutviklingen frem mot konsesjonssøknad, både for å informere om planene og å gi kommunen 
mulighet til å gi tidlige innspill i saken.  

o Blant annet har kommunen gitt Statnett innspill på at omsøkte plassering er kommunens 
fortrukne av vurderte alternativ 

o Kommunen har også gitt innspill på verdier i område for omsøkte tiltak som dekkes i kap. 6 
 
Våler kommune: Det ble avholdt et informasjonsmøte med Våler kommune i januar 2020 som følge av 
at det forelå planer om nytt industriområde ved Gylderåsen ca. 3 km sørøst for Tegneby stasjon. 
 
Statsforvalteren i Viken og Oslo: I forkant av konsesjonssøknaden sendte Statnett ut informasjon om 
planene til Statsforvalteren i Viken og Oslo med tilbud om å arrangere et informasjonsmøte om 
ønskelig. I Statsforvalterens tilbakemelding vurdere de at det fra deres side ikke var behov for et møte 
i forkant av søknaden, og hadde enkelte merknader som Statnett har vurdert i arbeidet med søknaden 
og omsøkt løsning.  
 
Viken fylkeskommune: I forkant av konsesjonssøknaden sendte Statnett ut informasjon om planene til 
Viken fylkeskommune med tilbud om å arrangere et informasjonsmøte om ønskelig. Fylkeskommunen 
har ikke gitt tilbakemelding på henvendelsen og Statnett legger derfor til grunn at de eventuelt vil gi sin 
uttalelse i senere høring av saken. I forbindelse med planlagte kaihakkanlegg avholdt Statnett et 
informasjonsmøte med Viken fylkeskommune i april 2021. 
 
Ås kommune: Statnett har informert Ås kommune om planlagte kaihakkanlegg ved Nesset.  

 Kontakt med grunneiere og rettighetshavere  

Berørte grunneiere og naboer er kontaktet og gjort oppmerksom på at Statnett planlegger bygging av 
omsøkte tiltak.  
 
Det ble tidlig i prosjektet etablert kontakt med grunneiere, rettighetshavere og naboer med formål å 
holde berørte parter og interessenter informert om prosjektets planer, samt videreformidle innspill fra 
berørte parter til prosjektet. Dette er gjennomført ved løpende dialog over e-post, post, telefon i tillegg 
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til befaringer i løpet av planleggingsarbeidet. Videre er det avholdt et digitalt møte med berørte 
grunneiere vinteren 2021. Formålet med møtet var å informere om planlagte tiltak, 
konsesjonsprosessen og fremgangsmåten for grunn- og rettighetserverv. I møtet ble det også 
oppfordret til å komme med spørsmål og innspill til prosjektet. 
 
Samtlige berørte grunneiere og rettighetshavere ble tilbudt avtale om tiltredelse i løpet av vinteren 
2022. Denne avtale gir Statnett rett til å tiltre eiendommene før skjønn er avsagt. Av 11 berørte parter, 
har foreløpig 9 akseptert avtalen. Statnett arbeider videre med å få aksept fra resterende parter og vil 
vurdere å trekke søknaden om ekspropriasjon hvis vi oppnår minnelig avtale med alle berørte parter.  

 Kontakt med andre aktører 

Elvia AS: Statnett har hatt dialog med Elvia gjennom prosjektgjennomføringen. Det er opprettet et 
plansamarbeid mellom Statnett og Elvia for å vurdere hvordan økt forbruk i området bør håndteres 
videre.  
 
KI Våler: Statnett har inngått en utredningsavtale med KI Våler for tilknytning av ny kraftkrevende 
industri i nye Langerud stasjon. KI Våler er orientert om Statnetts konsesjonssøknad, og at tiltak i 
Langerud stasjon for tilkobling av KI Våler vil omsøkes når konsesjonssøknad for ny kraftkrevende 
industri foreligger.  
 

 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 
 
Vurdering av virkning for tema landskap, kulturminner og naturmangfold er utredet av Norconsult på 
oppdrag fra Statnett. Oppsummering av utredningene er omtalt under hvert delkapittel, og 
samlerapporten er også vedlagt i sin helhet til konsesjonssøknaden (Vedlegg 2).  
 
Vurderte virkninger for resterende temaer omtalt i kapittel 6 er vurdert av Statnett. Vurderingene er 
basert på eksisterende offentlige databaser og på innspill fra omgivelsene i prosjektutviklingen frem til 
konsesjonssøknad. Dette er primært:  

▪ Ut.no og skiforeningens kartløsning (friluftsliv) 
▪ Miljødirektoratet: Naturbase.no (naturmangfold og friluftsliv) 
▪ NIBIO: Kilden (naturressurser og bonitet) 
▪ NVE temakart: nedbørfelt (REGINE) 
▪ Kommunekart.com (kommuneplanens arealformål) 
▪ Innspill fra Vestby kommune, Statsforvalteren i Viken og Oslo, dialog med berørte grunneiere 

 
Enkelte avbøtende tiltak er omtalt under aktuelle tema. Avbøtende tiltak kan bli utredet videre som 
følge av innspill fra omgivelsene i høringen av konsesjonssøknaden.  
 

6.1. Arealbruk 

Omsøkt permanent arealbruk er på søknadskart i Vedlegg 1. I kommuneplanen til Vestby kommune er 
området i sin helhet satt av til LNRF-formål og med hensynssone friluftsliv. 
 
Omsøkte Langerud stasjon ligger på en skogseiendom ca. 700 meter sørøst for Tegneby stasjon, og 
vil berøre fire eiendommer. Omsøkte permanente vegtiltak består både av oppgradering av 
eksisterende landbruksveg, som i dag benyttes til gårdstun, samt etablering av ny permanent veg. 
Etablering av ny veg vil beslaglegge skogareal og dyrka mark, hvor omfang av beslag innen gitt 
arealtype er avhengig av alternativ kurvatur (se omtale i kap. 6.9). Planlagte ledningsomlegging 
innebærer at eksisterende 420 kV-ledninger fra nord vil gå ca. 750 meter lenger i parallell fram til ny 
stasjon, over et område som omfatter skog og dyrka mark. Ledningseksjoner som erstattes vil 
saneres, og areal vil dermed frigjøres.  
 
Det er omsøkt permanent deponier for overskuddsmasser i tilknytning stasjonsområdet. 
Overskuddsmassene består i hovedsak av organiske masser, og vil legge til rette for revegetering av 
området rundt nytt stasjonsområde.  
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6.2. Bebyggelse og bomiljø 

Omsøkte tiltak ligger i et skog- og landbruksområdeområde med spredt bebyggelse. Nærmeste 
bebyggelse til ny Langerud stasjon er også blant nærmeste bebyggelse til eksisterende 420 kV-anlegg 
i Tegneby som erstattes og omsøkes sanert. Avstand fra omsøkte areal til Burød gård er ca. 300 
meter, mens avstand til boligfeltet Tegnebylia er ca. 700 meter. Gårdsbruk ved Borgerød vil ligge ca. 
550 meter unna nytt stasjonsområde.  

 Elektromagnetiske felt (EMF) 

Omlegging av eksisterende 420 kV-ledninger innebærer at ledningene trekkes lenger unna 
bebyggelse, sammenlignet med eksisterende ledninger som erstattes. Statnett har derfor vurdert at 
det ikke er behov for å gjøre nye utredninger med tanke på elektromagnetiske felt (EMF) som følge av 
de omsøkte tiltakene.    

 Støy 

Ny Langerud stasjon er omsøkt som et koblingsanlegg som erstatter eksisterende 420 kV-anlegg i 
Tegneby stasjon. Omsøkte tiltak omfatter ikke transformatorer. På annen side inkluderer Langerud 
stasjon tiltak som legger til rette for fremtidig etablering av transformatorer ved en eventuell utvidelse 
av stasjonen. Omsøkte permanente stasjonsveg er i forlengelse av eksisterende veg til Statnetts 
anlegg i Tegneby stasjon i dag, men vil medføre økt trafikk nærmere Burød gård både i anleggs- og 
driftsfase.  
 

6.3. Infrastruktur 

Det kan bli aktuelt å koble kontrollbygget til kommunalt vann- og avløpsnett. Dette vil bli avklart i 
detaljprosjekteringen av anlegget og eventuelt omsøkt Vestby kommune.  
 

6.4. Friluftsliv og rekreasjon 

Omsøkte Langerud stasjon vil beslaglegge et skogområde som har hensynssone friluftsliv i 
kommuneplanen. I eksisterende database for friluftsliv ligger omsøkte tiltak i et område som er kartlagt 
som et viktig friluftsområde (kilde: naturbase.no).  
 

 
Figur 6. Utsnitt fra kartlag friluftsliv i kilde Naturbase.no. Markert område i grønt er registrert som 
friluftsområde med verdivurdering "viktig".  
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Omsøkte tiltak vil komme i konflikt med registrert skiløype (kilde: ut.no/skiforeningens kartløsning) som 
går mellom Såner ungdomsskole og Vandrås. Vestby kommune har i sin forhåndsuttalelse påpekt at 
dette er en viktig skiløypetrasé i kommunen da den har enkel tilgang med bil fra Såner ungdomsskole.  
 

 Avbøtende tiltak  

Et sentralt avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger for tema friluftsliv vil være å legge 
eksisterende skiløypetrasé rundt planlagt stasjonsområde, og dermed opprettholde løypeforbindelsen 
mellom Såner ungdomsskole og Vandrås. 
  

6.5. Landskap  

Omsøkt alternativ peker seg ut som det minst konfliktfylte alternativet med hensyn til påvirkning og 
konsekvenser for landskapet. Det vil ligge skjermet og godt tilbaketrukket i omgivelser som er omgitt 
av skog, og med totalt sett små terrenginngrep på den flate tomten. Selv om hele eller deler av skogen 
hogges ut, vil topografien sammen med avstand til gårdene rundt innebære at anlegget ikke vil bli 
særlig eksponert mot dem. 
 

6.6. Kulturminner 

Norconsult sin utredning er basert på informasjon fra tilgjengelige databaser. Datagrunnlaget vurderes 
å være tilstrekkelig til å kunne vurdere verdi, påvirkning og konsekvens.  
 
Det er ikke utført §9-undersøkelser i forkant av søknad, men behovet for dette vil bli avklart av Viken 
fylkeskommune og gjennomført på Statnetts bekostning hvis behovet foreligger.  
 
Tiltaket gir ingen direkte inngrep i kulturmiljø eller arealbeslag av kjente kulturminner. 
Plasseringsalternativenes virkninger er dermed i hovedsak av visuell karakter.  
 

6.7. Naturmangfold 

Norconsult peker i sin utredning på at med unntak av store, gamle trær tilknyttet gårdstun på Tegneby 
og Nordre Langerud gård, er det ikke registrert verdifulle naturtyper i planområdet (www.naturbase.no 
nov. 2020). På tunet ved Tegneby står det et tuntre av ask, om lag 80 cm i brysthøydediameter, mens 
det ved Nordre Langerud står en stor eik (over 250 cm i brysthøydeomkrets) samt en ask med 
omkrets på ca. 3 meter. 
 
Av rødlistearter er det registrert ask (sårbar (VU)), sivspurv (nær truet (NT)) og humlemaurveps (NT) i 
influensområdet for tiltaket. 

 Avbøtende tiltak 

Norconsult anbefaler i sin utredning at det bør utarbeides en mer detaljert istandsettingsplan for 
tomten til det gassisolerte anlegget når dette anlegget er revet.  
 

6.8. Vassdrag og vannressursloven 

Omsøkte tiltak ligger innen registrert nedbørfelt Hølenelva og er en del av vassdragsområdet 
Hølenelva/Drøbaksundet øst. Det planlegges etablering av et fordrøyningsbasseng nord for planlagt 
stasjonsområdet, som er ca. 2,6 km fra Hølenelva. Statnett vurderer at omsøkte tiltak ikke vil berøre 
vassdraget direkte.  
 

6.9. Andre naturressurser 

Omsøkte tiltak beslaglegger skog, dyrka mark og noe fastmark. Tabell 9 viser omfang av arealtype 
som berøres av hhv. stasjonstiltak, stasjonstomt, ulike kurvaturer for ny permanent stasjonsveg, 
omlegging av ledninger og permanent deponi. Oppgitt areal er ca. tall og avrundet.  
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Tabell 9. Viser oversikt over antall m2 arealbeslag for omsøkte tiltak fordelt på arealtype (basert på 
NIBIOs AR5 kartlag).    

 Fylldyrka jord Åpen fastmark Barskog Lauvskog 

     

Stasjonstiltak1   36 000  

Erverv stasjonstomt2   139 000  

     

Veg3, kurvatur 4a 1 400 60 3 350  

Veg3, kurvatur 4b 2 750  3 540  

Veg3, kurvatur 4c 1400 390 3 420  

     

Ledningstrasé4 18 070 2 380 39 250  

     

Deponi5   30 000  

     

 
1Avgrenset av stasjonsgjerde  
2Totalt areal for erverv av ny stasjonstomt 
3Veilengde, som vist i søknadskart Vedlegg 1 multiplisert med 6 m veibredde 
4Trasébredde på 40 m. Arealbeslag som følge av omsøkte ny stasjonstomt og deponi er trukket fra, mens resultatet 
inkluderer ikke frigitt areal som følge av omsøkt sanering av eksisterende ledninger.  
5Inkluderer kun arealbeslag utenfor erverv av ny stasjonstomt.   

 

 

 
Figur 7. Viser omsøkte tiltak over arealressurskartlag AR5 fra NIBIO. 
 

6.10. Samfunnsinteresser 

Statnett vurderer at anleggsvirksomhet og sysselsetting i direkte tilknytning av tiltakene vil være 
ubetydelige gitt den store aktiviteten i regionen. Videre vurderes det at omsøkte tiltak legger til rette for 
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fremtidig sysselsetting ved at det hensyntar fremtidig utvidelse av ny stasjon for økt transformering og 
tilknytning av nytt forbruk i området. Av denne grunn vurderer Statnett at omsøkte tiltak vil kunne være 
positivt for næringsliv i regionen. 
 

6.11. Luftfart og kommunikasjonssystemer 

Tema vurderes som ikke aktuelt.  
 

6.12. Forurensning, klima og miljømessig sårbarhet 

Se kap. 3.10 for beskrivelse av planer for overflatevannshåndtering og kap. 3.9 for vurdering av 
naturfare. Statnett vurderer at det ikke er fare for forurensning av omsøkte tiltak utover hva som må 
forventes av anleggsvirksomhet. Statnett vil påse at krav i forurensingsloven og 
forurensningsforskriften overholdes i både anleggs- og driftsfase.   
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 Sikkerhet og beredskap 

7.1. Vurderinger og tiltak  

Ny Langerud stasjon ligger utenfor både aktsomhetsområde for jord- og flomskred, og 
flomsoneområde angitt i NVE sine temakart.  
 
NGI har gjort vurderinger av muligheten for områdeskred, og konkluderer med at det ikke er risiko for 
dette. Det er også bekreftet gjennom fysiske grunnundersøkelser. 
 
Anleggets plassering er hensyntatt områder med bløte masser, også med tanke på 
utvidelsesmuligheter. 

 Personsikkerhet 

De største risikoene identifiset i anleggsfasen er arbeider nær eksisterende høyspenningsanlegg, 
både ledning og stasjon og sammenstøt/konflikt med tredjepart. 
 
Tiltak for risikoen for arbeider nær spenningsatte anlegg er planlegging av arbiedsoperasjonene og 
vurdere behov for utkopling av anlegg for å fjerne eller begrense risikoen. 
 
Trafikkavvikling skal prosjekteres slik at det er mest mulig sikkert opp mot tredjepart. Statnett legger 
opp til å produsere masser for oppfylling ved stasjonstomten, og deponere overskuddsmasser rundt 
stasjonen, for å begrense anleggstrafikken på Burudveien og ut på Osloveien. 
 

 Innvirkning på private interesser 
Statnett har vært i dialog med alle berørte grunneiere og informert om prosjektet og hvordan hver 
enkelt eiendom blir berørt.  

8.1. Erstatningsprinsipper 

Erstatninger vil bli utbetalt som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige 
økonomiske tapet som eiendommer påføres ved utbygging. Eiendommer som må avstå grunn i 
forbindelse med tiltaket er listet opp i tabellen i kapittel 2.2 samt i grunneierlisten i Vedlegg 4b (u.off). I 
ledningstraseer beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves rett til å bygge, drive og 
oppgradere ledningen. Før eller i løpet av anleggsperioden gir Statnett tilbud til grunneierne om 
erstatning for eventuelle tap og ulemper som tiltaket innebærer. Blir man enige om en avtale vil denne 
bli tinglyst og erstatninger utbetales umiddelbart. Om man ikke kommer til enighet, går saken til rettslig 
skjønn. 

8.2. Berørte grunneiere 

Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte parter. 
 
Søknaden vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig høring av NVE. Statnett vil dessuten tilskrive alle kjente 
berørte grunneiere. Det er utarbeidet en oversikt over grunneiere og eiendommer som vil bli berørt, se 
Vedlegg 4b (u.off). Oversikten omfatter de som blir direkte berørt og eiendommer ut til ca. 100 meter 
fra ledningens senterline og 30 meter fra planlagt brukt vei eller slepe i utmark. Opplysningene er 
hentet fra økonomisk kartverk og eiendomsregisteret. Det tas forbehold feil og mangler i 
grunneierlisten, og at oversikten over transportveier er foreløpig. Statnett ber om at eventuelle feil og 
mangler meldes til prosjektet. Kontaktinformasjon er gitt i forordet. 

8.3. Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand 

Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunn- og rettighetshavere. De 
som har krav på status som ekspropriat ved et ekspropriasjonsskjønn, dvs. at de vil være part i en 
eventuell skjønnssak, har iht. til oreigningsloven § 15 annet ledd, rett til å få dekket utgifter som er 
nødvendig for å ivareta sine interesser i ekspropriasjonssaken. Hva som er nødvendige utgifter vil bli 
vurdert ut fra ekspropriasjonssakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til juridisk og 
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teknisk bistand vil normalt bli akseptert. Statnett vil likevel gjøre oppmerksom på at prinsippet i 
skjønnsprosessloven § 54 annet ledd vil bli lagt til grunn i hele prosessen. Bestemmelsen lyder: 
 

"Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha 
for øye at de saksøkte til varetakelsen av likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte 
samme juridiske og tekniske bistand" 

 
Det forutsettes at de som blir part i en eventuell skjønnssak skal benytte samme juridiske og tekniske 
bistand, dersom interessene er likeartede og ikke står i strid. Det bes om at de som mener å ha behov 
for juridisk og teknisk bistand i forbindelse med mulig ekspropriasjon kontakter Statnett, som vil 
videreformidle kontaktinformasjon til de som bistår i sakens anledning. Utgifter til juridisk og teknisk 
bistand må spesifiseres med oppdragsbekreftelse og timelister, slik at Statnett kan vurdere 
rimeligheten av kravet før honorering vil finne sted. Tvist om nødvendigheten eller omfanget av 
bistand, kan iht. til oreigningsloven bringes inn for Justisdepartementet jfr kgl. res. 27. juni 1997. 
 
 
 

Vedlegg 
 
Vedlegg 1. Søknadskart 
Vedlegg 2. Miljøvurdering - Landskap, kulturminner og naturmiljø 
Vedlegg 3. Fasadetegninger av omsøkte bygninger 
Vedlegg 4.  

▪ a. Enlinjeskjema (u. off)   
▪ b. Grunneierliste (u. off)   
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