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Överenskommelse om genomförande avseende Bergrum Anneberg m.m. med Svenska kraftnät
Ärendet
Affärsverket Svenska kraftnät medverkar i projektet Stockholms ström som
syftar till att förstärka stam- och regionnäten i Stockholmsområdet. För
Danderyd innebär projektet att luftledningarna i kommunen kan raseras. I
Danderyd finns flera delprojekt i Stockholms ström: uppförandet av en
transformatorstation i Anneberg, nya markkablar, tunnel under Mörby Centrum och city link-tunneln under stor del av Danderyd. 20 oktober 2014 godkände kommunfullmäktige ett ram- och genomförandeavtal med bl.a.
Svenska kraftnät.
I en första etapp att anlägga city-link tunneln från Annebergs Transformatorstation avser Svenska kraftnät att genomföra förberedande arbeten. Dessa
arbeten innefattar att skapa ett bergrum intill transformatorstationen.
Bergrummet ska nyttjas till att dels lasta om bergsmassor från den kommande tunneldrivningen till lastbilar och dels förråd då tunneln är färdigställd.
Idag äger Danderyds kommun marken samt en inuti berget nedlagd sandsilo. Kommunledningskontoret och Svenska kraftnät har tagit fram förslag
till avtal som ger Svenska kraftnät rätt till servitut att nyttja dels bergrummet
och dels väg fram till bergrummet. Dessutom har förslag tagits fram som
reglerar genomförandet av bergrummet. Alla kostnader i samband med genomförandet belastar Svenska kraftnät. Det länshållningsvatten som uppstår
i arbetena kommer att användas för att restaurera en våtmark i Rinkebyskogen, vilket är bra ur miljösynpunkt. Ersättning för nyttjandet av bergrummet
bestäms i kommande ledningsförrättning för city link tunneln. Genomförandeavtalet reglerar inte själva city link tunneln, där ska ett nytt genomförandeavtal tas fram. Svenska kraftnät erhöll bygglov för bergrummet 2015-0616.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om genomförande, servitut
för bergrum samt servitut för väg med Affärsverket Svenska kraftnät i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande KS 2006/0175, 201604-19
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