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NU RIVER VI NARA DIG
Under november månad inleder vi arbetet med att riva den andra etappen av elförbindelsen
Kallhäll - Beckomberga, från Henriksdaltill Kallhäll iJärfälla kommun. Rivningen omfattar en
sambyggd luftledning som ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB samt tre av
Vattenfall Eldistributions anslutande ledningar. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om
Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar inom projektet Stockholms Ström.

F'vringen be.al -n313 ca ett ar
Vi beräknar att rivningen kommer att ta ca ett år och avslutas
vintern 2019. Totalt ska 52 stolpar rivas och vi har anlitat
AF Decom för atr ut'ö'a arbetet.

Rivningen kommer att vara uppdelad idelsträckor längs
med de fyra luftledningarna, Arbeten kommer att ske på f lera
delsträckor samtidigt.

§ ivn i itg*ns §* ri * n:f *ra * ej*
På respektive delsträcka tar vi först ned linorna för att sedan
montera ned stolparna. Baserat på förutsättningarna vid varje
stolpe väljer vi en metod för att ta bort stolpen som ska ha så

liten inverkan på omgivande mi jö som mö1ligt. Det kan tili
exempel handla om förutsättningarna för att komma f ram
med olika typer av byggfordon. När sto parna är ned-
monterade sanerar vi marken kring f undamenten, för att
sedan gräva upp fundamenten. Sist återstäl er vi marken till
samma skick som omgivande mark.

På vissa platser behöver vi röja terrängen för att komma åt
att utföra arbeten. Vi försöker gå så varsamt f ram som möjligt
och utför dessa åtgärder isamarbete med berörda
kommuner.

Fakta om Kallhäll- Beckomberga
Rivningen Kallhä11- Beckomberga ingår i

projektet Stockholms Ström, vilket innebär
att vi bygger en ny struktur för Stockholms-
regionens elnät. Eftersom regionens elberoende
ökar behöver elnätet förstärkas och förnyas för
att möta framtidens behov av säkra elieveranser.

Förutom att bygga nya elförbindelser
medför den nya nätstrukturen att vi kan
riva ett antal äldre förbindelser, däribland
den 220 kV-luftledning som gårfrån
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(röd sträckning). 1 rivningen av etapp 2 ingårtre ans utande edn ngar i ila.

Beckomberga

Kallhäll i Järfälla kommun till stamnäts-
station Beckomberga i Stockholms stad.

Rivningen delas upp i två etapper. Etapp 1

revs under 2017 och 2018 och sträckte
sig f rån Henriksdai iJärfälla kommun till
Beckomberga. Etapp 2 sträcker sig f rån

Henriksdal till Kallhäll. I rivningen av etapp
2 ingår tre anslutande 70kV-ledningar till-
hörande Vattenfall Eldlstribution AB.
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Arbetstider
Arbetet utförs i huvudsak måndag till lördag kl. 07{8.
Störande moment som till exempel schaktning, sprängning

eller allmänt bullrande verksamhet förläggs måndag till
f redag. Arbetet med att ta ned linor över.järnvägen i Kallhäll

samt över större vägar utförs nattetid.

Hänsyn till Görvälns naturreservat
Vi river stolpar i naturreservatet Görväln. För att minimera

påverkan på f riluftslivet kommer rivningsarbeten genomf öras

i reservatet under vardaga r kl. 07 -17.

Med hänsyn till naturreservatets djurliv får arbeten inte
genomföras i reservatet under perioden 1 april-1 juli.

*isk f *r' st*rningar
\ä' ,r :ar neC lrnorna mellan stolparna kan vi tillfäliigt behöva

:-.:^.i :., 3gar e ergang- och cykelbanor. Vi försökeratt
! -'z ,=. . ; : iounLter då de inte är hårt belastade. När
:;";31-3.1g. grävs upp kommer vi av säkerhetsskä att
berc.. ;:r; :'ä rga avspärrningarvidvissastolpar. Vi

f,ar r,ära C, .g n .jb.rörda kommunerföratt vi ska kunna

genomföra'ir,ningen med så iten påverkan som möjligt på

framkom igneten

Ni som bor eller har verksamhet i närheten av ledningen

kommer även att märka att området trafikeras av olika sorters
byggfordon.

§ft*r-ar"beten
När vi har tagit upp f undamenten behöver vi f ylla lgen stora

håligheter i marken. Efter ett tag kan eventuella sättningar
visa sig (dvs. att marken sjunker ihop) och det kommer vi att
bevaka och åtgärda. Tillsammans med kommunerna gör vi

först en slutbesiktning efter avslutad entreprenad och senare

en efterbesiktning. Ni får gärna rapportera eventuella iaktta-
gelser om t.ex. sättningar till oss på Svenska kraftnät.
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Linda Jonasson Öberg
Kommrn katör

SvensKa Kraftnäi

Te efon 0'10-475 83 02

lnda jonassonobergi4 svk se

Redaktör: Linda Jonasson Oberg, tel. 01 0-475 83 02
SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax O1O-475 89 50

www.svk.se

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
f ör el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden f ör 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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