
 

Sida 1 (av 2) 

BILAGA 3 TEKNISK BESKRIVNING 
Upprättad 2021-11-16 av , Vattenfall Eldistribution, avdelning Nätanalys (DS-UOT). 

Nedan redovisas de tekniska parametrar som är aktuella för planerad ombyggnation av en delsträcka 
av kraftledningarna mellan Nacka och Björknäs.  

En mer ingående beskrivning av ledningarnas utformning ges i miljökonsekvensbeskrivning som 
bifogas ansökan om nätkoncession för linje. 

Tabell 1: Nacka – Björknäs (ledningslittera ÄL82 S1) 

Ledningssträcka Del av ledning mellan BJÖRKNÄS och NACKA vid Tollare, se karta  
(bilaga 1 till ansökan) 

Ledningstyp Markförlagd ledning. Två kabelförband bestående av tre fasledare per 
förband. 

Tvärsnittsarea 1200 mm2 

Huvudsaklig stolptyp -  

Typ av isolatorer - 

Konstruktionsspänning 145 kV 

Nominell spänning 77 kV 

Överföringsbehov och 
överföringsförmåga 

Överföringsbehovet för ledningen vid nu kända förutsättningar är preliminärt 
ca 110 MW. Överföringsbehovet kan komma att förändras i framtiden om 
t.ex. andra elektriska anläggningar ansluts i nätet eller om eleffektbehovet 
ändras på annat sätt än vi har kännedom om idag. 

Överföringsförmågan är 130 MW. Angränsande luftledningssektioner av 
ledningen bibehålls i nuvarande utformning. Respektive luftledningssektion 
har en överföringsförmåga om 130 MW.  

Vattenfall planerar att i ett längre tidsperspektiv höja överföringskapaciteten i 
sitt regionnät i Stockholmsområdet genom att successivt höja 
systemspänningen från 70 kV till 130 kV. Kablarna kommer därför ha 
konstruktionsspänning 145 kV för att möjliggöra den framtida 
spänningshöjningen. 

Systemjordning Ledningen utgör en del i ett icke direktjordat system med spole och 
nollpunktsmotstånd. Kompensering av jordfelsströmmar koordineras i ett 
fåtal centrala punkter i systemet vilket innebär att ingen nollpunktsutrustning 
specifikt går att knyta till den aktuella ledningen.  
 

Ledningar och tillhörande kontrollanläggningar utformas så att gällande 
normer och föreskrifter uppfylls. Innan ledningen tas i bruk kommer 
drifttillstånd att sökas hos Elsäkerhetsverket. 

Ledningen berör 
(annan infrastruktur) 

Parallellgång med annan luftledning, 

Övrigt  
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Sida 2 (av 2) 

Tabell 2: Nacka – Björknäs (ledningslittera ÄL85 S1) 

Ledningssträcka Del av ledning mellan BJÖRKNÄS och NACKA vid Tollare, se karta  
(bilaga 1 till ansökan) 

Ledningstyp Markförlagd ledning. Två kabelförband bestående av tre fasledare per 
förband. 

Tvärsnittsarea 1200 mm2 

Huvudsaklig stolptyp -  

Typ av isolatorer - 

Konstruktionsspänning 145 kV 

Nominell spänning 77 kV 

Överföringsbehov och 
överföringsförmåga 

Överföringsbehovet för ledningen vid nu kända förutsättningar är preliminärt 
ca 100 MW. Överföringsbehovet kan komma att förändras i framtiden om 
t.ex. andra elektriska anläggningar ansluts i nätet eller om eleffektbehovet 
ändras på annat sätt än vi har kännedom om idag. 

Överföringsförmågan är 130 MW. Angränsande luftledningssektioner av 
ledningen bibehålls i nuvarande utformning. Respektive luftledningssektion 
har en överföringsförmåga om 130 MW.  

Vattenfall planerar att i ett längre tidsperspektiv höja överföringskapaciteten i 
sitt regionnät i Stockholmsområdet genom att successivt höja 
systemspänningen från 70 kV till 130 kV. Kablarna kommer därför ha 
konstruktionsspänning 145 kV för att möjliggöra den framtida 
spänningshöjningen. 

Systemjordning Ledningen utgör en del i ett icke direktjordat system med spole och 
nollpunktsmotstånd. Kompensering av jordfelsströmmar koordineras i ett 
fåtal centrala punkter i systemet vilket innebär att ingen nollpunktsutrustning 
specifikt går att knyta till den aktuella ledningen.  
 

Ledningar och tillhörande kontrollanläggningar utformas så att gällande 
normer och föreskrifter uppfylls. Innan ledningen tas i bruk kommer 
drifttillstånd att sökas hos Elsäkerhetsverket. 

Ledningen berör 
(annan infrastruktur) 

Parallellgång med annan luftledning, 

Övrigt  
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