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Under fem år, från 1942 till 1947, 
ökade spårvägsbolagets förbrukning 
av 700 vojt likström f rån 43 milj. till 
60 milj. kWh/år. Förbrukningen av 
elkraft har stigit snabbare ä n det to
tala trafikarbetet, antingen detta räk
nas i platsk m eller i tonkm. En av 
orsakerna härtill har varit , att ök
ningen av trafikarbetet under de för
sta åren till större delen lades på spå r
vagnar och trådbussa r, sa mtidigt som 
bussar flyttades över från linj er som 
elektrifierades till helt nya busslinjer 
eller till sådana som fordrade ökad 
vagninsats. Vidare fick de nyare spår
~ag'narna - såväl ängby- som inner
stadsvagnarna - avsevärt större mo
toreffekt i förhålland e till vikten an 
vad de äldre hade. 

Fnder en tid, som utmä rktes av 
knapphet på motorbränsle men sena re 
även på elkraft, överfördes den snabbt 
Yiixande trafiken på ängby- och es
singelinjerna till eJdrift, och innersta

dens spårviigslinjer iick överta trafik 
från de av inskriinkningar hårt drab
bade stadsbusslinjerna. Så snart dessa 
sistnämnda kommit i gång igen påbör
jades och genomfördes elektrifieringen 
av linjerna 36 och 30, som snart skall 
följ as av S4 och 51. Elektrifieringen 
var under gengastiden och ä r vid nu 
rådande höga oljepris till stor ekono
misk fördel för bolaget. 

l.ät oss nu se, hur kraftbehovets 
ökning med 40 % tillgodosetts. S tock
holms elverk, som har leve rerat det 
mesta av strömmen, måste samtidigt 
täcka det ungefär l ika snabbt växande 
kraftbehovet hos s ina industri-, a ffärs
och bostadsabonnenter. Det största 
tillskottet under perioden kom frå n 
Järpströmmens nya kraftverk i väst ra 
Jämtland, utbyggt med tre aggregat, 
och det senaste från Krångede, som 
elverket har del i oc h som ny ligen 
blivit fullt utbyggt med sex generato
rer på sammanlagt 210 eoo kilowatt. 

MaskiIISalen i Krånc,?ede på 50 1/1 1iup med 
de två första generatorerna. Vattenturbinerna 
ligger tinder golvet och de ,nindre generator-

efl/a iiverst ger magnetiseringsstriim. 

I det hopkopplade kr:tftsystem, som 
bl. a. sammanbinder Porj us och N ar
vik med Köpenhamn, ha r även Stock
holms ångkraftverk ofta fått arbeta 
för fullt - både Värtaverket och Löv
staverket, som tillvaratar vä rme från 
sopförbränningen. Värtaverket ä r nu 
direkt anslutet till 200000 volts stam
I inj esyste1l1et. 

Strömmen till Sundbybergsbanan 
och vagnverkstaden levereras av Rå
sunda elverk, som nyligen bygg t ut 
och moderni se ra t s ina a nläggningar. 
Verket tar in högspiind växelström 
från Statens vattenfallsverks central
block, dvs. det stora kraftsystemet 
Trollhättan - Västerås - Älvkarleby. 
som i sin tur är samm:tnkopplat med 
statl iga, kommunala och enskilda 
kraftverk norr- och söderut. Förbin
delsen norrut sträcker sig till Lule ä lv , 
men chirifrån kan ännu inga stora 
energimängder överfö ra s till meller
sta och södra Sverige. Först när den 
påbörjade utbyggnaden av H arsp rå n
get blir klar och en ledning för ca 
3So 000 volt förenar detta j ä ttekraft
verk med centralblocket, rä knar ma n 
med att få balans mellan tillgå ng och 
efterfrågan på kraft äve n vintertid. 

Enligt det avtal, som gäller mellan 
Stockholms elverk och SS, bygger 
och underhåller verket stationer fö r 
omformning av den högspända växel
strömmen, som kommer in från Vär
tan, Skanstull eller andra transforma
torstationer i kablar för 30000 eller 
6 000 volt, samt lägger ut och under
håller likströmskablar til! matarpunk
terna. De båda företagen samråde r 
0111 place ring av likriktarstationerna , 
d imensione ring av apparate r och kab
lar Jll. ITI. Härvid skall rättesnöret 
vara lägsta totala årskostnad för an
läggningarna, inräknat kostnader för 
de elek tri ska förlusterna i apparater 
och ledningar, men vissa högsta vä r
elen för spänningsfallet i ledningarna 
anges även i avtalet. 

Här nalkas dell stora kraftledningen sill slutsfatioll, där jordkablanta tar /lid. Bolaget betalar enligt avtalet en fast 



avgift, en a\"giit för \"arje likrikta r
station och en för \"arj c Illatarpunkt 
samt en energiavgift med indexregle
rat tilliigg. Sai11 ma!llagt bl ir det 0111 

kring 5,5 öre per kWh, uppmätt på 
likströmss idan, va rtill kommer vi ssa 
anläggningsbiclrag för nya stationer. 
För Råsund a elverks kraft leverans 
gäll er en annan taxa, som ger ett nå
got hög re strömpris. 

För Ängbyba nan och linje 96 bygg
(les tre automati ska likrikta rstationer, 
vilka s drift på samma sä tt som den ti
digare byggda Alsten sstationens av
ståndskontrolle ra s frå n en bemannad 
s tati on. Härifrån kan 111an starta och 
stoppa de automatiska sta tionerna och 
får s ignal, om de löst ut - exempel
vi s på grund av öve rbelast ning - om 
någon lil}j ebry tare löst ut eller om 
ett fel inträffat på likriktaraggrega t 
elle r hjälpmaskineri . Vardera statio
nen är dimensionerad fö r 1000 k\V 
111en kan kortvarigt avge dubbla ef
fekte n. 

Den senast inkopplade automatiska 
stationen lä mnar ström till spå rvägs
linj e 17, 50111 vid s in fö rlän gning 
genom Hägerstensåoen behövde ett 
t ill skott av kraft. Stationen är av sedd 
a tt fö r de nil rmaste åren tillgod ose 
också den blivande str iickan bortom 
Pe rsonneviigens station. 

I innerstaden har det ökade kraft
behovet för spå rvä gs- och trådbus
driften hitt ill s kunnat tiickas genom 
utbyggnad av rle likriktarstationer, 
som iir saml11anbyggda med centra
le rna för den allmänna eldistributi o
nen. I fort sättningen är det emellertid 
inte tekni sk t oc h ekonomiskt lämpligt 
att fo rtsiitta på den ,·ägen i någon 
större omfa ttn ing, ut<ln ma n får börja 

Lllftkylt likriklaraggregat på 1500 kw i deu 
automatiska Hägerstel1sstatiollen. 



bygga automatiska likriktarstationer 
även i innerstaden. En sådan planeras 
nu invid Mynttorget, där den kommer 
att ligga väl till bl. a. för att tillgodo
se trådbusslinjerna SI och 54, och det 
är meningen att bygga den under ga
tuplanet, så att den knappast konlIner 
att märkas när den väl blir färdig. 
Det hårt belastade systemet av matar
kablar får då en lättnad och reserv
kapacitet, varvid resultatet bör bl i 
minskade överföringsförluster och 
större driftsäkerhet. 

De närmaste årens utbyggnadspro
gram för likriktarstationer och matar
kablar är först och främst inriktat på 
de banor där tunnelbanevagnar skall 
sättas in. Dessa banor fordrar avse
värt kraftigare utrustning än spår
vägs- och trådbusslinjerna, då tågen 
kommer att innehålla upp till 32 mo
torer på vardera 100 hk. 


