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Information om våra kommande arbeten i Ängbylunden 

Just nu genomför vi arbete med en ny högspänningsledning i ditt närområde, som vi 
tidigare informerat. Vi har tidigare lagt ner rör och dragit kablar i Bergslagsvägen 
mellan Råckstarondellen och Ängbyplan. Mellan december 2022 och maj/juni 2023 
kommer arbeten och återställning att pågå i Ängbylunden. 

Vad gör vi? 

Skarvning av kablar är ett hantverk som tar tid, där varje kabelände öppnas upp 
manuellt och trådarna i ledaren noggrant rengörs. Därefter kopplas ledarna i 
respektive kabelände ihop med en adapter som sedan skyddas av ett yttre hölje som 
fylls med material så att skarven blir fixerad. Det blir 9 skarvar totalt som sedan fästs 
på den betongplatta som redan gjutits på platsen. Därefter fylls platsen igen, och 
grässådd utförs. Efter att vi är helt klara kommer det inte märkas att vi varit där, 
förutom eventuellt något brunnslock som syns i markytan. 

Hur kan du påverkas? 

Under arbetet med skarvningen är ett tält rest på platsen. Tältet kommer att vara 
uppvärmt dygnet runt med värmefläktar och kan ge upphov till visst buller. 
Anledningen till att det är uppvärmt är för att säkerställa kvaliteten på skarvarna – 
ingående material behöver hålla rätt temperatur. Tältet kommer även att vara upplyst 
dygnet runt och rondering av väktarpersonal kommer ske för att minska risken för 
stöld och skadegörelse. 

När skarvningen är klar rivs tältet och platsen återfylls. Då är både grävmaskiner och 
lastbilar på plats vilket kan ge upphov till buller från såväl arbetet som maskinerna. 

Det kommer även ske transporter till och från området och stundtals kan det då vara 
begränsad framkomlighet längs lokalgatan Bergslagsvägen och längs med 
Ängbylunden. 

Grov tidplan för arbetet är följande: 

• Skarvning: december 2022 – februari 2023 
• Återställning: februari/mars 2023 – maj 2023 
• Finåterställning (grässådd etc.): maj 2023 – juni 2023 (beroende på 

väderförhållanden) 

För löpande information, se projektets hemsida: www.ellevio.se/beckomberga-
bredang  

För kontakt med projektet, maila till beckomberga-bredang@ellevio.se  
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