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Inbjudan till skriftligt kompletterande samråd om planerad elförbindelse
Överby-Beckomberga

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV-elförbindelse mellan de planerade
stamnätsstationerna Överby, Sollentuna kommun och Beckomberga, Stockholms
kommun. För att lokalisera möjliga utbyggnadsförslag inom tidigare presenterade
utredningskorridorer för markkabel från samrådet 2017 mellan Överby och
Beckomberga har Svenska kraftnät låtit göra en förprojektering. I förprojekteringen
har utredningskorridorerna analyserats och ytterligare två delsträckor för markkabel
identifierats. Vi bjuder därför in till ett skriftligt kompletterande samråd om de
nytillkomna alternativen.
Skriftligt kompletterande samråd
Förprojekteringen har resulterat i nya, möjliga delsträckor utöver de tidigare
utredningskorridorerna som fortfarande är aktuella. Det kompletterande samrådet
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gäller enbart de nya delsträckorna. Samrådet sker enligt 6 kap 29-31 §§ miljöbalken med
möjlighet att lämna synpunkter som samlas in och bemöts i en samrådsredogörelse
som publiceras på hemsidan vid årsskiftet 2018/2019. Beskrivning av korridorer och
kartor finns i bifogat samrådsunderlag. Mer information om samråds- och
tillståndsprocess hittar du på www.svk.se/overby-beckomberga.
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Synpunkter senast 9 november 2018
Skriftliga synpunkter skickas via e-post till registrator@svk.se, diarienummer Svk
2016/891, eller med post till Svenska kraftnät, Svk 2016/891, att: Charlotta Lindqvist,
Box 1200, 172 24 Sundbyberg.
Syftet med den planerade elförbindelsen
Den planerade 400 kV-förbindelsen Överby-Beckomberga ersätter den 220 kVledning som idag sträcker sig mellan stamnätsstationerna Överby och Beckomberga.
Den är en del av flera förstärkningar inom program Storstockholm Väst för att möta
det växande behovet av el i Stockholm. Tillsammans med ytterligare nätförstärkningar
kommer den att bidra till att trygga elförsörjningen i Stockholmsregionen och
säkerhetsställa driftsäkerheten i elnätet för att minska risken för elavbrott i regionen.
Möjligheten att göra planerade avbrott på stamnätet utan att andra elförbindelser
överbelastas förbättras också.
Kontakt
Charlotta Lindqvist, tillståndsansvarig: 010-475 87 92, charlotta.lindqvist@svk.se
Ingegerd Bills, kommunikatör: 010-475 81 59, ingegerd.bills@svk.se
Martin Görnebrand, projektledare: 010-475 86 35, martin.gornebrand@svk.se
Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för
elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och
utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar
stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och
ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Läs mer
om Svenska Kraftnät på www.svk.se.
Med vänlig hälsning
Charlotta Lindqvist, tillståndsansvarig
Bilaga
Samrådsunderlag
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