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Svenska Kraftnät har tillsammans 
med elnätsföretagen Vattenfall och 
Fortum föreslagit en helt ny struktur 
för regionens elnät, projektet Stock-
holms Ström. Elnätet i Stockholms-
regionen har byggts ut successivt 
under hela 1900-talet. Hittills har 
det fungerat bra, men i takt med att 
Stockholm växer ökar också beho-
vet av el. Därför vill vi skapa ett elnät 
som säkrar elförsörjningen i Stock-
holmsregionen för en lång tid fram-
över. 

För att förverkliga detta behöver 
drygt femtio delprojekt genomföras. 
Det är nya markkablar, sjökablar, luft-
ledningar, tunnlar och transformator-
stationer. När den nya nätstrukturen 
är klar, kan cirka 15 mil luftledning-
ar i Stockholmsregionen rivas. De 
flesta behöver inte ersättas. Marken 
som frigörs kan användas till annat 
värde fullt, som till exempel rekrea-
tion eller bostäder.

Den viktigaste delen av Stock-
holms Ström blir den nya ledningen 
CityLink, som binder ihop norra och 
södra Stockholmsområdet. CityLink, 
med bland annat en tunnel under 
centrala Stockholm, sluter en 400 
kV ring runt regionen och säkrar att 
elen kan matas från flera håll. Kraft-
ledningstunneln kommer att starta i 
norr vid en planerad transformator-
station i Anneberg, Danderyd och 
sluta i söder vid en befintlig station i Hammarby, Stockholm. Tunnelns totala längd 
blir 13.8 km. Tunneln passerar i norr under Norrtäljevägen och undviker därmed ett 
stort antal energibrunnar inom Danderyd. Passagen av lilla Värtan sker på mer än 
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100 meters djup på grund av en större djupsvacka i berggrunden. Därefter passerar 
tunneln under Riksmuseum, Stockholms Universitetsområde och KTH. Inom Stock-
holms centrala delar passeras under ett stort antal försörjningstunnlar och tunnel-
banor. En av de största utmaningarna för projektet är att passera under Strömmen. 
Från andra tidigare projekt i området har kunnat konstateras ett djup av ca 70 meter 
till bergöverytan. Inom ramen för detta projekt pågår därför just nu omfattande borr-
ningar i Strömmen för att fastställa djupet till berg och bergkvaliten i den förmodade 
djupsvackan och svaghetszonen. Hittills har antagits att tunneln passerar Ström-
men på 100 meters djup och i berg. Från djupsvackan i Strömmen dras tunneln 
fram till ett grunt schakt vid stationen i Hammarby.

För att ventilera bort överskottsvärmen från kablarna planeras ett flertal schakt 
utefter tunnellinjen. Schakten kommer att vara upp till 150 meter djupa och ha en 
area av ca 15–20 m2. Förutom fläktar kommer också att monteras hissar i schakten. 
Schaktens antal och lägen har ännu inte fastslagits.

Tunneln är planerad att drivas med TBM-teknik. På det sättet får man en snabb 
indrift på ca 100 meter/vecka, minskar omgivningspåverkan samt undviker flera 
kontroversiella mellanpåslag i de centrala delarna av Stockholm. Massorna är tänk-
ta att tas ut på band till startpunkten i Anneberg. Diametern på tunneln kommer att 
vara 5 meter.
Tunneldrivningen är tänkt att kunna ske mellan 07.00 och 17.00. Mellan 17.00 och 
22.00 planeras sonderingsborrningen och under natten kan injektering, kutter byte 
samt annan service ske. Därmed innehåller man Naturvårdsverkets krav på buller 
under dygnets olika delar.

Projektet är kostnadsberäknat till 1.7 miljarder kronor. Planeringsfasen har på-
börjats sedan ett år. Inom kort kommer själva projekteringen att påbörjas. Tillstånd 
för projektet omfattar tillstånd enligt ellagen, miljöbalken samt PBL. Själva tunnel-
drivningen är tänkt att kunna påbörjas under 2016 och att vara helt avslutat till 2020.
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