FRAMTIDEN SER LJUS
UT FÖR VÅR STAD
Stockholm växer. Om fyrtio år beräknas folkmängden ha ökat med cirka 30 procent. Det
innebär drygt 2,5 miljoner människor som ska ta sig till och från jobb och skolor, promenera
genom upplysta parker, värma upp sina hem, gå på bio, surfa på datorn med mera. Och ännu
fl er tunnelbanevagnar och serviceinrättningar som ska vara i gång dygnet runt. Med en
växande befolkning, växer också behovet av el.
För att stockholmarnas vardag ska fungera även om tio, femtio och hundra år börjar vi bygga
framtidens elnät redan nu. Under de kommande tio åren bygger vi nya ledningar och river
eller gräver ner gamla luftledningar. Förutom att elförsörjningen tryggas för en lång tid framöver blir staden också lite vackrare. När luftledningar försvinner kan marken användas till annat värdefullt; rekreation eller bostäder till exempel.
Vill du bli upplyst om vad som händer i ditt område, gå in på www.stockholmsstrom.net

Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar för att förstärka
och förnya elnätet i Stockholmsregionen.
www.stockholmsstrom.net
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