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Rivning avluftledning mellan Kallhåill och Beckomberga

Vi på Svenska kraftnät planerar att riva den luftledning som sträcker sig från Kall-
hiill i Järf;illa kommun till Beckomberga i Stockholm stad.

Rivningen görs i två etapper (se bifogad karta). Första etappen sträcker sig från
Henriksdal i Görvälns naturreservat i Järftilla kommun till Beckomberga stamnäts-
station i Stockholms stad. Andra etappen sträcker sig från Kallhiill till Henriksdal i
Järfälla kommun.

Med det här brevet vill vi ge fastighetsägare som berörs av den andra etappen in-
formation om projeltet och om tidplanen för rivningens båda delar.

Varför ska ledningen rivas?
Eftersom Stockholmsregionens elberoende ökar behöver elnätet förstärkas och

förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. På uppdrag av rege-

ringen har Svenska kraftnät tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och El-
levio tagit fram en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Samarbetspro-
jektet kallas Stockholms Ström och består av drygt femtio delprojekt. TilIsammans
bygger vi nya stationer och förbindelser med kablar och luftledningar.

Den nya nätstrukturen samt ytterligare förstärkningar som vi på Svenska kraftnät
planerar i de västra delarna av Stockholm - projektet Storstockholm Väst - innebär
att vi kan riva ett antal dldre luftledningar. Eftersom elnätet hänger ihop är detpro-
jektens tidsplaner för både drifttagningar av nya elförbindelser och rirmingar av
gamla luftledningar beroende av varandra.

Hur ser tidplanen ut?
Den 6 apil zorT börjar vi att riva den första etappen mellan Henriksdal och Beck-

omberga. Vi beräknar att rivningen kommer att ta ca sex månader och avslutas
hösten zor7.

I dagsläget kan vi inte med säkerhet säga när rirrningsarbetet för andra etappen

mellan Kallhäll och Henriksdal kan påbörjas eftersom andra åtgärder i elnätet be-

höver bli Hara först. Vi planerar att påbörja rivningen av andra etappen med start
andra kvartalet zor8 men tidplanen är preliminär. Även rirrningen av andra etap-
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pen kommer att ta ungefår 6 månader. Vi återkommer med information under
2018.

Information om rirrningen uppdateras även löpande på vår webbplats:

www.svk. se/katlhall-beckomberga

Välkommen att höra av dig!
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Per Wingårdh Hoff, projektledare

Telefon: oTzo-96 z7 69

E-post: per.wingardh-hoff@ svk.se

Emilie Labacke, kommunikatör
Telefon: oro-47587 6z

E-post: emilie.labacke @svk.se

Vårt uppdrag
Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affårsverk. Vi
ansvarar fiir att Sverige ska ha en säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv

elförsörjning - idag och i framtiden. En viktig del av vårt uppdrag är att underhålla
och utvecHa det svenska stamnätet ftir el. På stamnätet transporteras el från vind-,
vatten- och kärnkrafwerk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elan-

vändarna. Läs mer om oss på www.svk.se.

Med vänlig hdlsning,

PerWingårdh Hoff
Projektledare Kallhäll-Beckomberga




