
 

  

 ADRESSE COWI AS 

Kobberslagerstredet 2 

Kråkerøy 

Postboks 123 

1601 Fredrikstad 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

 

 DATO 13. januar 2014 

 SIDE 1/2 

 REF jola 

 OPPDRAGSNR A025463 

Uttalelse fra Jernbaneverket Bane Energi til høring av konseptvalg og 

ekstern kvalitetssikring for Nettplan Stor-Oslo 

Jernbaneverket Bane Energi har mottatt konseptvalgutredning for Nettplan Stor-
Oslo til høring i brev av 9. desember 2013. COWI AS avgir uttalelse på vegne av 
Jernbaneverket Bane Energi.  

Det vises til tidligere samarbeid med Statnett i forbindelse med utredning av Oslo 
omformerstasjon høsten 2012 og til brev med "orientering om status og videre 
arbeid" av 9. november 2012. Brevet er vedlagt dette innspillet. Informasjonen i 
nevnte brev er fortsatt gjeldende og er en del av innspillet til 
konseptvalgutredningen. I tillegg ønsker vi å trekke fram følgende momenter 
spesielt; 

› Det er sannsynlig at ny Oslo omformerstasjon vil bli etablert på Åsland i 
bydel Søndre Nordstrand, i tilknytning til nye Åsland transformatorstasjon, 
som etableres i forbindelse med Follobane-utbyggingen. Framdrift er ikke 
endelig avklart. 

› Eksisterende infrastruktur i området rundt Åsland kan ikke håndtere en 
større utbygging av Oslo omformerstasjon. Det er viktig for Jernbaneverket 
Bane Energi at Statnett SF raskest mulig etablerer Liåsen 
transformatorstasjon, slik at forsyningen til framtidig Oslo omformerstasjon 
kan sikres. Det bes om at Liåsen transformatorstasjon prioriteres på listen 
over infrastrukturtiltak som skal etableres i Stor-Oslo. 

Eventuelle spørsmål eller behov for oppfølging kan rettes til Jernbaneverkets 
prosjektleder Bjørn Berger på telefon; 916 56 397, eller e-post; 
bjorn.berger@jbv.no, alternativt til rådgiver COWI AS v/Jørgen Langgård på 
telefon; 938 38 271 eller e-post; jola@cowi.no.  

Vi ber om å bli holdt orientert om videre utvikling av forhold med betydning for 
Oslo omformerstasjon. Jernbaneverket vil holde netteierne Statnett SF og 
Hafslund Nett AS orientert om prosjektets videre utvikling. 
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Med vennlig hilsen 
for COWI AS 

 
Jørgen Langgård 
 
1 vedlegg; 
 
- "Oslo omformerstasjon - Orientering om status og videre arbeid" (COWI AS, 9. 
november 2012) 
 

Kopi til; 

 

Jernbaneverket v/Bjørn Berger, bjorn.berger@jbv.no 

COWI AS v/Erik Gaustad, ega@cowi.no 

 

 


