
 

 
 

 

 

Ny vannforsyning Oslo:  
Legging av høyspentkabler mellom Husebyjordet og Røa trafostasjon 
For å ha nok strøm til prosjektet, skal det legges en ny høyspentforbindelse fra Røa trafostasjon 
til anleggsområdet på Husebyjordet. Høyspentkabelen vil bli lagt i bakken. Det samme gjelder en 
luftlinje som går over Husebyjordet i dag. Arbeidet starter i siste del av mai. 

Kabelforbindelsen gjør blant annet at man kan bore hundre prosent elektrisk med 
tunnelboremaskin. Alternativet ville vært dieselaggregater med et enormt lokalt CO2-utslipp. 
Legging av denne nye høyspenningsforbindelsen bidrar også til å styrke strømnettet, noe som 
kommer lokalområdet til gode. 

Kort om prosjektet 
Prosjekt Ny vannforsynig Oslo skal gi byen nok reservevann til å forsyne hele befolkningen med 
rent drikkevann ved en krise der man ikke kan få vann fra Maridalsvannet. Prosjektet skal stå 
ferdig 1. januar 2028. 

Hvordan merkes arbeidet med høyspentkabler? 
Luftlinje ved Husebyjordet legges i bakken: 
En 47kV luftlinje som i dag går over Husebyjordet skal legges i bakken. Det meste av arbeidet vil 
skje inne på anleggsområdet, men ett sted vil kabelen krysse stien som går rundt jordet. Under 
selve kabelstrekkingen vil gangstien bli stengt i noen timer. Prosjektet vil i den grad det er mulig 
forsøke å unngå trafikkerte tidspunkt.  

Kabelen vil bli liggende i bakken permanent også etter prosjektet, altså vil ikke luftlinjen bli 
reetablert over Husebyjordet. 

Husebyjordet-Røa trafostasjon: 
Det skal graves en grøft langs gangtraseen i Mærradalen mellom Røahagan og Sørkedalsveien 
for å legge en ny høyspentforbindelse i bakken. Gående vil fortsatt kunne bruke ruten langs 
Mærradalen, men vil bli ledet til en midlertidig grusvei ved siden av den asfalterte gangveien. 
Etter at kablene er på plass, får gangveien ny asfalt. 

Undergangene under T-banen og ved Sørkedalsveien kommer til å bli stengt i noen uker i 
forbindelse med arbeidet. Dette gjøres av hensyn til sikkerhet for fotgjengere og syklister. 
Prosjektet kommer til å skilte alternative ruter i perioden det gjelder. 

Det er viktig for prosjektet å gjøre arbeidet så skånsomt som mulig for nærmiljøet. Derfor er det 
blant annet stort fokus på å bli ferdige så raskt man kan, forhåpentligvis før prosjektet tar 



sommerferie i midten av juli. En del av etterarbeidene i området vil skje etter fellesferien, men 
prosjektet har som mål å være ferdig i god tid før skolestart. 

 
På denne strekningen skal det legges ny høyspentkabel i bakken mellom Husebyjordet og Røa trafostasjon. 

Støydispensasjon fra bydelsoverlegen 
Arbeidene som skal gjøres er ikke spesielt støyende, men krever likevel støydispensasjon. 
Bydelsoverlegen i Bydel Vestre Aker har gitt tillatelse til at det kan utføres støyende arbeider i 
perioden 24. mai til 19. juli mandag-fredag mellom kl. 07:00-21:00, og lørdager 08:00-16:00. 
Arbeid som ikke overskrider støygrensene kan også skje utenom disse tidene. 

Du kan kontakte Bydel Vestre Aker på tlf. 21 80 21 80 hvis du har spørsmål til regelverket eller 
dispensasjonen som er gitt. Dispensasjonen ligger tilgjengelig på nettsiden for prosjektet. 

Har du spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med prosjektets bydelskoordinator for Bydel Vestre Aker. Kontaktinformasjon 
finner du på prosjektets nettside. 

Takk for forståelsen og tålmodigheten! 

Hilsen Vann- og avløpsetaten, prosjekt Ny vannforsyning Oslo 
 
Nettside: www.oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo 
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