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Vid Nybro station har arbetet med Svenska 
Kraftnäts nya station startat. Under den senaste 
månaden har nära fyra hektar skog avverkats på 
området och just nu tas stubbar, fälld skog och sly 
bort. En 200x100 meter bred trädridå har sparats 
mot väg 31 för att skymma stationsbyggnaderna 
för närboende. 

NYA AVVATTNINGSDIKEN PÅ OMRÅDET
I januari började arbetet med att leda om en skogs-
bäck och gräva nya avvattningsdiken på stations-
området. Totalt handlar det om ca 900 meter diken. 
De nya dikena behövs för att sänka grundvattnet 
under perioden då stationen ska anläggas. 

 

GRÄVNING FÅR INTE STÖRA GRODOR
Under schaktningsarbetet har vi, på begäran av 
Mark- och miljödomstolen, tagit extra hänsyn till 
en population av grodor som finns i området. 

-Det innebär bland annat att visst schaktnings-
arbete har utförts nu när grodorna ligger i ide, för 
att inte påverka grodleken som startar under tidig 
vår, berättar Mikael Blom som är Svenska Kraft-
näts delprojektledare. Han syftar då främst på den 
omledda skogsbäcken, som har fått ett varierat 
djup och slingrar sig fram. Förhoppningsvis till 
grodornas belåtenhet!

DETTA HÄNDER NU
I månadsskiftet januari/februari började arbetet 
med det utjämningsmagasin dit vattnet ska ledas 
under byggtiden. 

Nästa steg är att schakta ytan där ställverket 

Ett nytt stationsområde med omriktarstation och 
växelströmsställverk planeras intill befintligt 
stationsområde utanför Nybro, för anslutning av 
elförbindelsen NordBalt till det svenska stamnätet.  
Läs mer på www.svk.se/nordbalt.

INFORMATION OM PÅGÅENDE 
ARBETEN VID NYBRO STATION

Nu har schakningen av ställverksplanen startat. På fotot t.v. syns markkontrollant Maria Orsmark, Siemens projektledare Markus 
Lantz, Per-Eric Ericsson, arbetsmiljöfrågor och längst bort med ryggen åt kameran Sofia Helge, kvalitet- och miljöfrågor.  
Fotot t.h. visar delar av den omledda skogsbäcken.  
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Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift 
att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar 
ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och 
utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el 
och naturgas. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden 
för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig 
och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska 
Kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.
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TIDSPLAN

PROJEKT  TID

Schaktning av ställverksplan Februari

Ytbeläggning av ställverksplan klar Oktober

Manöverbyggnad klar Augusti

Montage av apparater och ställverk November

Drifttagning av nytt AC-ställverk Juni 2014

Rivning av gamla ställverket April – juni 2014

Markarbeten omriktardelen startar 2014

Byggnation av omriktardelen startar Slutet av 2014

Alla arbeten klara Slutet av 2015

ska stå, en yta på 200x100 meter. Arbetet beräknas 
bli klart under februari månad. Under våren och 
sommaren kommer sedan fundamenten till ställ-
verksbyggnaderna att gjutas. 

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS!
Välkommen att kontakta oss om du har några frå-
gor om arbetet vid Nybro station. Kontaktuppgifter 
finns här nedan.

Det här informationsbladet kompletterar ny-
hetsbladet Projektnytt, som Svenska Kraftnät ger 
ut ca 2-3 gånger/år. Vill du läsa Projektnytt? Väl-
kommen att kontakta redaktören Elin Amundsson, 
som gärna lägger till dig på sändlistan.

FAKTA OM NORDBALT

NordBalt är en planerad likströmsförbindelse mellan 
Sverige och Litauen med en effekt på 700 MW. NordBalt 
kommer att binda samman de baltiska staternas elnät 
med det nordiska - idag är den enda förbindelsen en kabel 
mellan Estland och Finland. När förbindelsen står klar 
blir de baltiska länderna integrerade med den nordiska 
och europeiska elmarknaden. Planerad drifttagning är vid 
årsskiftet 2015/2016.
    EU-kommissionen har engagerat sig i frågan om förbin-
delser mellan elmarknader och har tilldelat resurser till 
viktiga infrastrukturprojekt, såväl till en ny förbindelse 
mellan Finland och Estland (Est- Link 2) som till den här 
svensk-baltiska förbindelsen. Till NordBalt bidrar Kom-
missionen med 175 M€. Beloppet avser både själva sjöka-
beln med omriktarstationer (131 M€) och nätförstärkningar 
i det interna baltiska nätet (44 M€). 

Ritningen visar hur skogsbäcken leds  om på  ställverkets ena 
kortsida (blå streckad linje). Utjämningsmagasinet placeras 
intill ställverket. 


