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NordSyd

>    Kraftfull förstärkning mellan elområde 2 och 3

>     Förnyelse och kapacitetshöjning

>     Både närliggande och långsiktiga åtgärder

>     Mer robust och flexibelt nät



Kapacitetshöjning från 

7300 MW till 10 000 MW

• Kort sikt: kapacitetsökning med ungefär 800 MW

• Lång sikt: kapacitetsökning med ungefär 2000 MW

Ca 2000 km ny ledning 

och ca 30 stationer 

ska byggas/byggas om

Investeringar på ca. 

75 miljarder 

Genomförandetid 

ca 20 år



Effektmål
> Initiativet NordSyd och dess ingående program och projekt bidrar till att

> Nödvändiga reinvesteringar i gamla anläggningar genomförs 

> Överföringskapaciteten över snitt 2 ökar och bidrar till ett mer flexibelt och robust stamnät vilket möjliggör ökad 

förbrukning i stadsregionerna i mellersta Sverige

> Stamnätet anpassas till utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige

> Med de kortsiktiga åtgärderna genomförda till 2022 klarar vi av att möta redan kända  

effektbehov i Uppsala- och Mälardalsregionen

> Vid slutförandet av det första projektprogrammet (Uppsala) 2033 ser vi de första 

förstärkningarna av överföringsförmågan över snitt 2



Målbild

2040



Systemförstärkningar

• Ersätter tre 220 kV enkelledningar 

med två 400 kV dubbelledningar

• Ersätter två 400 kV enkelledningar 

med två 400 kV dubbelledningar

• Avvecklar en 400 kV enkelledning



NordSyd - målbild 2040

• Uppsalabenet slutfört ca 2033

• Västeråsbenet slutfört ca 2035

• Hallsbergsbenet * slutfört ca 2040

• Karlstadsbenet * slutfört ca 2038

* Utredningsstart planerad till 2025



Utmaningar

> Framkomlighet och opinion

> Urban miljö, kulturrika områden, riksintressen och försvarets stoppområden

> Tidplaner

> Kräver förändringar i interna arbetsprocesser och tillståndsprövningen hos tillståndsgivande myndigheter

> Samarbete med regionnätsföretagen

> Förändringar i nätstrukturen betyder också att regionnäten behöver bygga om sina nät. 

Överenskommelser om kostnadsfördelning, tidplaner m.m. behöver komma på plats



Första utredningspaketen 

• Mehedeby-Uppsala-Odensala

• Betåsen-Hjälta

• Karlslund-Västerås-Hamra



Nästa utredningspaket

> Ramsele-Kilforsen, förnyelse av 400 kV-ledning

> Ockelbopaketet (Grönviken-Munga)

> Kustpaketet (Hjälta/Nässe-Mehedeby)



Kommande större inriktningsbeslut

> Västeråspaketet, kompl. 2021

> Ockelbopaketet 2021

> Kustpaketet 2022
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Frågestund


