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City Link är en viktig del i projektet Stockholms
Ström. Det är en 400 kV förbindelse som
kommer att binda samman norra och södra
Stockholm - från Hagby i Upplands Väsby till
Ekudden i Haninge. Den byggs i tre etapper.

Arbetet med att lägga ner markkablarna i Rinkebyskogen har pågått hela 2013 och är nu klart. Också Rösjöskogen kommer att påverkas när vi bygger oss
vidare norrut mot Fjäturen.

vi fortsätter nu mot fjäturen

Arbetet med att lägga ner tre kilometer markkabel
i Rinkebyskogen är klart. Nu har vi startat den
sista delen av arbetet, resterande tre kilometer
från Lomvägen till Fjäturen.
Återställningen av marken i Rinkebyskogen har
gjorts i samarbete med Danderyds kommun.
Motionsspåren kommer att finjusteras under
våren.

Under 2014 fortsätter arbetena i Rösjöskogen fram
till Fjäturen där markkabeln övergår i luftledning
till Hagby i Upplands Väsby.
På www.stockholmsstrom.net informerar vi löpande om det pågående arbetet. Där finns en karta
som visar hur arbetet påverkar spåren i skogen.
Skyltar och brevlådor med information finns också
vid alla gröna entréer till Rösjöskogen.

så här går vi vidare med markkabeln

Etableringsplatsen för entreprenören Sveab ligger
vid Eneby Skogsväg. Här finns en informationstavla
och brevlåda med information.

Längs den tre kilometer långa återstående sträckan kommer vi att gräva upp schakten i etapper. På
en del ställen kommer vi att behöva spränga.
Vi startar först norrifrån från Fjäturen och går
söderut ner till Fjätursängen. Samtidigt gräver
vi från Rösjöängen norrut med passage förbi
Rösjöbadet, se kartan på motstående sida. Innan
sommaren kommer hela totalsträckan att vara
schaktad och stängslad med möjlighet att passera
på strategiska ställen. Passagerna märks ut med
skyltar på plats och visas på kartan med den nya
spårdragningen nedan.
El ljusspåret runt Mör tsjön kommer att
kunna användas som vanligt. Övriga spår som
berörs av bygget kommer att få annan sträckning under byggtiden. Framkomligheten löser vi i
dialog med kommunens spåransvariga och Täby
orienteringsklubb.
Arbetet med markkabeln pågår hela 2014.
Kar tan v isar dragningen av
alternativa spår på sträckor
som påverkas av bygget. Kartan
kommer att finnas vid de gröna
entréerna. Den kan också hämtas digitalt på
www.stockholmsstrom.net.
C a 2 5 0 m e te r a v e l l j u s spåret runt Mör tsjön är ett
tillfälligt spår som går längs
arbetsområdet.

Passage
När arbetsområdet längs
schaktet väl är stängslat måste
man ta sig över på anvisade
platser som är markerade som

Passage över schakt
Teckenförklaring

passage på kartan.

Tillfälliga motionsspår
Markkabel
Luftledning
Elljusspår
Fornslingan
Ridvägar
Roslagsleden
Sjöslingan
Skogsslingan
©Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan

0

500

1 000 Meter

Schaktning, nedläggning och skarvning
av kablarna. Arbetet pågår i etapper
längs hela sträckan under året.
Stolpar reses och monteras på
luftledningssträckan.
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Januari - September

daniel - vår byggledare för markkabeln

Byggledare för markkabeldelen är Daniel Svensson. Han är projektledarens förlängda arm ute
i fält. Projektledare för markkabeln är Anna
Meder. Henne presenterade vi i första numret av
Projektnytt.
— Det är fritt fram
att lämna synpunkter
till mig om du har
förslag på något som
kan förbättras under
byggtiden. Vi ber om
ursäkt att det är lite
rörigt i Rösjöskogen
nu men vi försöker ta
största möjliga hänsyn, hälsar Daniel.
Daniels kontaktuppgifter finner du på
sista sidan av detta
blad.

Vi börjar schakta samtidigt både norrifrån och söderifrån
(violett på kartan). Innan sommaren kommer hela totalsträckan att vara schaktad och stängslad. Det kommer att
finnas passeringsmöjligheter ner till badplatsen.

norr om fjäturen byggs en luftledning

Göran - projektledare för luftledningen

Från Hagby till Fjäturen pågår arbetet med luftledningen. Skogsgatan syns tydligt eftersom den
är 44 meter bred. Fundamenten till stolparna är
klara och stolparna reser vi under våren. Det görs
från marken med särskilda maskiner. Slutligen
dras linorna i stolparna. Arbetet med luftledningen blir klart i höst.
Luftledningen kopplas ihop med markkabeln
i en terminalplats vid Fjäturen. Arbetet med den
pågår också under 2014.

Projektledaren för luftledningssträckan är Göran
Brofeldt. Han har lång erfarenhet av att bygga
l u f t l e d n i n g a r.
— Det speciella
med det här luftledningsprojektet
är att vi kommer
att bygga två designstolpar med
unikt utseende.
Stolparna har
ett namn;
Yggdras i l (asagudarnas världsträd). De kommer att stå på var sin sida om
Norrortsleden, berättar Göran.
Enligt planen ska stolparna vara resta innan
sommaren.

den nya förbindelsen i drift först 2016

City Link etapp 1 blir klar under 2014. Men den tas
i drift först under 2016 eftersom den är beroende
av att den nya förbindelsen mellan Danderyd och
Järva blir klar. Det innebär att den nuvarande
luftledningen från Hagby genom Skarpäng och
Enebyberg kan rivas tidigast år 2016.

Lindragningen i
luftledningssträckan
klar.
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Förbindelsen
i drift.

Återställning av marken
i Rösjöskogen.

November - December

2015

2016

Ledningen
över Skarpäng
och Enebyberg
rivs.

kort OM city link, etapp 1

Etapp 1 av City Link går från Hagby till Anneberg. Från
Hagby till Fjäturen blir det en fyra km lång luftledning med
två designade stolpar vid Norrortsleden. Från Fjäturen
genom Rösjö- och Rinkebyskogen blir det en sex km lång
markkabel fram till en ny transformatorstation i Anneberg.
Kabelsträckningen genom Rösjö- och Rinkebyskogen har
tagits fram i dialog med intresseorganisationer och berörda kommuner. Målsättningen har varit att följa befintliga
spår och stigar för att minimera behovet av skogsavverkning. När förbindelsen är färdigbyggd kan lufledningar
genom Täby och Danderyd rivas.

läs mer på
www.stockholmsstrom.net

Där hittar du svar på vanliga frågor och
aktuell information om bygget. Har du
frågor är du välkommen att kontakta oss
som arbetar med City Link etapp 1.

Hagby
Vallentunasjön
Stora Alby

IRENE KLEE
Kommunikatör
Telefon: 08-475 81 34
E-post:
stockholmsstrom@svk.se

Fjäturen

Edsberg

ANNA MEDER
Projektledare markkabeln

Skarpäng

Telefon: 08-475 83 51

Rösjön

Edsviken

Kärrdal

Enebyberg
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Anneberg
DANIEL SVENSSON
Byggledare markkabeln
Telefon: 076-628 05 10

Luftledning 400 kV
Markkabel 400 kV

Ansvarig utgivare: Malin Werner, tel 08-475 82 64

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

SvensKa KRaftnät
Box 1200
172 24 SundbybeRg
StuRegatan 1

TEL 08 475 80 00
Fax 08 475 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 för el. Vi utvecklar
stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov
av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning.
Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.

