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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 

spänningshöjning av en befintlig ledning från 70 till 130 kV mellan Ullna och Täljö. Ledningen berör 

Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner, Stockholms län.  

I samband med detta kommer Sökanden att ansöka om nätkoncession för linje avseende en kortare 

markkabelförläggning av befintlig 70 kV ledning Stava-Täljö, i anslutning till transformatorstation 

Täljö. Detta projekt berör Österåkers kommun i Stockholms län.  

Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. miljöbalken vilket 

framgår av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och 

föregår upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas 

ansökningshandlingarna. 

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samråden har genomförts i aktuellt fall samt 

vilka samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under 

samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa.  

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 

1.1.1 Utformning av samråd 2019 

Det första formella samrådet hölls under 2 september – 11 oktober 2019. Samrådet omfattade 

spänningshöjning av en befintlig ledning från 70 till 130 kV mellan Ullna och Täljö. Dokumentation 

från samrådet finns samlat i Bilaga 1.  

Samrådet hölls som ett undersökningssamråd men utformades som ett avgränsningssamråd för att 

även kunna uppfylla detta syfte1. Syftet med samrådet var att utreda om verksamheten kunde antas 

medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt att samråda om projektets lokalisering, omfattning 

och utformning samt de miljöeffekter som projektet kan antas medföra. Även innehåll och 

utformning av kommande MKB omfattas av samrådet.  

1.1.2 Utformning av kompletterande samråd 2020 

Det andra formella samrådet höll under 3 juni – 1 juli 2020. Samrådet omfattade markförläggning av 

befintlig luftledning Ullna-Täljö, samt parallell ledning Stava-Täljö, en kortare sträcka vid station 

Täljö. Behovet av markförläggning identifierades efter att Sökanden sett behovet av en ny station 

vid Täljö. Dokumentation från samrådet finns samlat i Bilaga 3.  

Samrådet hölls som ett kompletterande avgränsningssamråd för att få in eventuella synpunkter på 

markkabelförläggningen. Beslut om icke BMP hade redan tagits av Länsstyrelsen på aktuell 

sträckning varför samrådets syfte var att fånga upp synpunkter och åsikter från berörda parter. 

I tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande 

samrådsprocess.  

 
1 Undersökningssamråd genomförs för att undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (6 kap. 23§ miljöbalken) 
Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det avgränsningssamråd som 
ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning (6 kap. 24§ miljöbalken) 
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Tabell 1. Genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning. 

 

Datum Aktivitet 

2019-03-29 – 

2019-04-08 

Inledande möten med Täby och Österåkers kommun. 

Syftet att i ett tidigt skede inhämta information om det område där ledningarna 

planerades samt diskutera eventuella sträckningar för det planerade projektet. 

Vallentuna kommun berörs endast till en liten del varför inget tidigt möte hölls med dem. 

2019-09-02 Inbjudan till samråd skickades ut till Länsstyrelsen, kommuner, enskilda som kunde 

tänkas bli särskilt berörda, övriga statliga myndigheter, organisationer och den 

allmänhet som kunde tänkas bli berörd. 

En samrådshandling, Bilaga 1a, skickades ut till myndigheter och andra 

sektorsintressen, se Tabell 2 nedan. Samrådshandlingen beskrev den planerade 

verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt redovisade förslag till innehåll 

och utformning av MKB.  

Berörda fastighetsägare, närboende och rättighetsinnehavare fick ett mer kortfattat 

informationsbrev, Bilaga 1b, med möjlighet att beställa den kompletta 

samrådshandlingen eller hämta hem den online. I samrådsutskicket uppmanades 

fastighetsägare och övriga berörda att informera om eventuella arrendatorer och 

nyttjanderättshavare som kunde komma att beröras av den nya ledningen. 

2019-09-02 Samrådet publicerades på Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida, 

https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hagby/. På hemsidan finns 

komplett samrådshandling (Bilaga 1a). 

2019-09-06 - 

2019-09-11 

Samrådet annonserades i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Mitti Täby, Mitti 

Upplands Väsby, Mitti Södra Roslagen, Åkersbergakanalen, Täby Direkt, Väsby Direkt 

samt Post- och Inrikes tidningar. 

2019-09-19 Samrådsmöte i form av Öppet hus hölls på Karby gård i Täby. Vid mötet presenterades 

information om bakgrunden till projektet, alternativa sträckningar och tekniska 

utföranden, samråds- och tillståndsprocessen för ledningsärenden och MKBs 

planerade innehåll. Frågor besvarades, synpunkter togs emot och en diskussion kring 

projektet fördes. 

2020-02-23 Samrådsredogörelse för samråd 2019 skickades tillsammans med en förfrågan om 

projektet kunde antas medföra betydande miljöpåverkan till Länsstyrelsen i Stockholms 

län. Den 2020-03-19 delgavs Sökanden Länsstyrelsens beslut om att projektet inte kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan, se bilaga 5. 

2020-06-03 Inbjudan till kompletterande samråd skickades ut till Länsstyrelsen, berörd kommun, 

enskilda som kunde antas bli särskilt berörda. Sista svarsdag för samrådssynpunkter 

var 2020-07-01. 
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Samråden genomfördes som skriftliga samråd där information skickades ut till berörda parter.  

Tabell 2. Förteckning över myndigheter och sektorsintressen med vilka samråd hållits. Fetstilta understrukna 
bjöds även in till kompletterande samråd. 

Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna kommun 

Täby kommun Österåkers kommun 

Trafikverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Luftfartsverket Naturvårdsverket 

Försvarsmakten HKV Sveriges geologiska undersökning 

Skogsstyrelsen Svenska Kraftnät 

Jägarnas Riksförbund Riksantikvarieämbetet 

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen Jägarnas Riksförbund Stockholm 

Bird Life Sverige 
Friluftsfrämjandet lokalavdelning Södra Roslagen & 
Österåker 

Stockholms Orienteringsförbund Stockholms ornitologiska förening 

Väsby Orienteringsklubb Täby Orienteringsklubb 

Ellevio AB Skanova 

Arlanda flygplats E.ON Energidistribution AB 

Västerås flygplats Bromma flygplats  

Stockholm Skavsta Airport Eskilstuna flygplats 

Lantbrukarnas Riksförbund Scouterna 

Täby Hembygdsförening Lantbrukarnas Riksförbund Mälardalen 

Naturskyddsföreningen Stockholm Naturskyddsföreningen Täby 

Svenska jägareförbundet  
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2 INKOMNA YTTRANDEN I SAMRÅD 2019 
Inkomna yttranden från samråd 2019 redovisas nedan. Samtliga yttranden redovisas i sin helhet i 

Bilaga 2. Den information som framkommit i samrådet har, tillsammans med övriga aspekter så som 

natur- och kulturmiljövärden, utgjort underlag för slutgiltigt val av sträckning.  

2.1 Myndigheter 

2.1.1 Länsstyrelse och kommuner 

2.1.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 

 

Skriftligt yttrande från Länsstyrelsen inkom den 18 oktober 2019.  

Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från Länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. Sökanden noterar 

yttrandet. 

 

2.1.1.2 Täby kommuns synpunkter 

 

Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 25 oktober 2019. 

Tabell 4. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Täby Kommun är positiva till att Sökanden planerar för en 

kapacitetsökning enligt föreslagen samrådshandling. 

Sträckan Ullna-Täljö tangerar Arninge-Ullnas nordöstra 

hörn. Kring detta område pågår arbete med detaljplan för 

rekreation. Även i obebyggda områden utreds nu möjlighet 

att bygga bostäder, skola och verksamheter. Information 

och dialog önskas i god tid avseende det planerade 

genomförandet av kapacitetsförstärkningen. 

Sökanden kommer att 

kontakta kommunen inför 

detaljprojekteringen. 
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2.1.1.3 Österåkers kommuns synpunkter 

 

Skriftligt tjänstemannayttrande från kommunen inkom den 13 november 2019. Kommunstyrelsens 

beslut att godkänna yttrandet inkom den 13 januari 2020. 

Tabell 5. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Österåkers kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen 

ställer sig positiva till en ökning av kapaciteten i elnätet. 

Kommunen bedömer att påverkan på miljö och landskap 

kommer bli begränsad då ingen ny mark tas i anspråk. 

Ledningen korsar idag ett område med planerad utveckling 

för ny bebyggelse, Täljö-Gottsunda. Området Stava Syd 

som föreslås utvecklas som verksamhetsområde berörs 

också eventuellt av ledningen liksom eventuella förslag till 

en vägförbindelse mellan Stava och Täljö. Inför projektets 

genomförande bör därför dialog genomföras avseende 

ledningens detaljerade sträckning och eventuell 

markförläggning av vissa avsnitt. 

 

Sökanden noterar 

skrivelsen om påverkan 

på planer vid Täljö-

Gottsunda, Stava syd 

samt eventuell väg Stava-

Täljö. 

Aktuell spänningshöjning 

sker i befintliga ledningar, 

med ombyggnation och 

höjning av ett antal 

stolpar.  

En eventuell flytt av 

ledningen, eller 

markförläggning, vid vissa 

delsträckor kommer 

således att bli föremål för 

en diskussion med 

kommunen om det blir 

aktuellt längre fram.  
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2.1.2 Övriga myndigheter 

Myndigheter som inbjudits till samråd samt inkomna synpunkter framgår i Tabell 2 ovan. 

Tabell 6. Sammanfattning av inkomna synpunkter från myndigheter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Myndighet Synpunkter Kommentarer 

Luftfartsverket 

(inkom 2019-09-11) 

I remissvaret har LFV inte 

analyserat konsekvenser för 

flygvägar till och från flygplatser 

samt om CNS-utrustning ägd av 

flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Kontakta alltid berörda 

flygplatser.  

LFV meddelar att de, i egenskap 

av sakägare för CNS-utrustning, 

inte har något att erinra. Dock vill 

LFV att ledningar som skall 

spänningshöjas inspekteras med 

avseende på spruckna och trasiga 

isolatorer då ledningarna går nära 

skyddsområdet för en av LFV:s 

CNS-utrustningar och spruckna 

eller trasiga isolatorer kan ge 

gnistgap som förorsakar 

elektromagnetisk störning på LFVs 

utrustning. 

Sökanden noterar 

yttrandet och kommer i 

samband med 

spänningshöjningen att 

genomföra inspektioner av 

de befintliga 

ledningsdelarna som 

behålls. 

Berörda flygplatser bjöds 

in till samrådet.  

  

Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap 

(inkom 2019-09-12) 

MSB har inget att erinra med tanke 

på den låga höjden på 

kraftledningsstolparna. 

Sökanden noterar 

yttrandet. 

Trafikförvaltningen 

Region Stockholm 

(inkom 2019-10-11) 

Trafikförvaltningen uppmanar om 

att inkomma med ”Blankett för 

anmälan av aktiviteter som 

påverkar kollektivtrafiken” för att 

påbörja hantering av frågan om 

korsning med Roslagsbanan samt 

framtagande av 

ledningskorsningsavtal.  

Avtal, som reglerar genomförande 

och bibehållande av ledningen 

Sökanden kommer 

inkomma med aktuell 

blankett och avtal kommer 

tecknas med 

Trafikförvaltningen. 

Trafikförvaltningen 

kommer kontaktas i 

samband med 

detaljprojekteringen av 

ledningen.  
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inom järnvägsområdet, ska tecknas 

med trafikförvaltningen.  

Innan koncession beslutas skall 

samordning ha skett med 

trafikförvaltningens utsedda 

produktionssamordnare och 

överenskommelser träffats 

gällande omhändertagande av 

risker, fastställande av kontroller 

och kravställning samt 

begränsningar.  

Samtliga kostnader som uppstår 

för trafikförvaltningen på grund av 

intrånget ska bäras av Sökanden. 

SL:s föreskrifter ska följas.  

SL:s föreskrifter kommer 

följas. 

Sveriges geologiska 

undersökning 

(inkom 2019-10-11) 

Avstår från att svara i ärendet. 

Hänvisar till checklista för planering 

av infrastrukturprojekt. 

Sökanden noterar 

yttrandet. 

Trafikverket 

(inkom 2019-10-18) 

Vill ha en dialog om hur de stolpar 

som kan komma att bytas ut ska 

placeras. I syfte att säkerställa att 

det inte medför någon olägenhet 

för berörda anläggningar.  

Trafikverket upplyser även om att 

tillstånd måste sökas enlig 44 § 

väglagen (1971:948). 

Sökanden kommer att 

kontakta Trafikverket i 

samband med 

detaljprojekteringen. 

Försvarsmakten 

(inkom 2019-10-22) 

Har inget att erinra i rubricerat 

ärende. 

Sökanden noterar 

yttrandet. 
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2.2 Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare 
Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare som inbjudits till samråd framgår i Tabell 2 

ovan. 

Tabell 7. Sammanfattning av inkomna synpunkter från organisationer, föreningar och verksamhetsutövare, 
samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Organisation/ 

Förening/ 

Verksamhetsutövare  

Synpunkter Kommentarer 

Swedavia Stockholm 

Arlandra flygplats 

(inkom 2019-09-25) 

 

Har inget att erinra mot rubricerade 

kraftledningsprojekt för Arlanda 

flygplats.  

Sökanden noterar 

yttrandet. 

Telia 

Elskyddsärenden 

(inkom 2019-10-08) 

Har inga speciella synpunkter på 

berörda kraftledningsprojekt. Telia 

önskar att i så stor utsträckning 

som möjligt få behålla befintliga 

teleanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och 

kostnader som uppkommer i 

samband med flytt. Denna 

ståndpunkt skall noteras i 

planhandlingarna. Tvingas Telia 

vidta undanflyttningsåtgärder eller 

skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Telia att 

den part som initierar åtgärden 

även bekostar den.  

I händelse av att befintliga 

teleanläggningar kan 

behöva flyttas kommer 

Sökanden att kontakta 

Telia Elskyddsärenden. 

Sökanden kommer att 

bekosta eventuella 

åtgärder som Telia 

behöver genomföra med 

anledning av det aktuella 

projektet. 

Österåkers 

Exploaterings-

fastigheter (ÖEAB) 

(inkom 2019-10-08) 

Yrkar på att deras yttrande från en 

tidigare nätkoncession, för en 

befintlig 70 kV luftledning Stava-

Täljö i Österåkers kommun, 

Stockholms län, även gäller i sak 

angående berörda 

spänningshöjningen till 130 kV. 

ÖEAB anser att Sökandens 

ansökan är oklar eftersom den är 

uppdelad i olika koncessioner. De 

menar på att helhetsbedömningen 

blir missvisande och oklar. 

Sökanden tar till sig 

Österåkers 

Exploateringsfastigheters 

synpunkter.  

Sökanden beklagar att 

handlingarna uppfattas 

som oklara. 

Sökanden bedömer utifrån 

tillgänglig information att 

den planerade 

spänningshöjningen inte 

kommer att påverka den 
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De anser även att med tanke på 

pågående detaljplanering av 

förskola inom fastigheten Täljö 2:8, 

bedöms det vara en förutsättning 

att befintlig ledningsgata inte 

utökas gentemot den föreslagna 

detaljplanen i de fall ledningar trots 

allt måste byggas ut innan de äldre 

ledningarna raseras. Om stolparna 

måste höjas är det väsentligt att 

det inte heller påverkar den 

pågående planläggningen. 

De menar på att Sökanden bör 

utreda om det finns möjligheter för 

tekniska lösningar som minskar 

upplevelsen av och minimerar de 

elektromagnetiska fälten vid 

förskolan. 

ÖEAB (yttrande angående 

förlängning av nätkoncession för 

befintligt 70kV luftledning (Stava-

Täljö) yrkar på att ledningen 

förläggs i mark mot bakgrund av 

ökat bebyggelsetryck av bostäder 

och förskolor inom Täljö. De menar 

på att två luftburna 70 kV ledningar 

innebär en kraftig åsidosättning av 

möjligheter för utbyggnation av 

Täljö-Gottsundaområdet. 

Vidare påpekar de att det är 

väsentligt att Sökanden gör de 

magnetfältsberäkningar som krävs 

som underlag till 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska 

även omfatta elektriska fälten som 

kan beröra området som ligger 

utmed den planerade förskolan.  

Sökanden fick i uppdrag att aktivt 

arbeta med tekniska lösningar så 

att det medför begränsad 

exponering av elektriska och 

planerade förskolan. Om 

stolpar behöver bytas ut 

kommer detta att ske i 

befintlig ledningsgata.  

Magnetfältsberäkningar 

presenteras i MKB. 

Avseende magnetiska fält 

följer Sökanden 

försiktighetsprincipen i 

miljöbalken.  

Sökanden betonar att det 

är en befintlig ledning som 

kommer att 

spänningshöjas med få 

åtgärder på ledningen.  

Se även Sökandens 

kommentarer på 

Österåkers kommuns 

yttrande ovan. 
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elektromagnetiska fält vid 

förskolan.  

E.ON Energi-

distribution AB 

(inkom 2019-10-09) 

E.ON uttrycker en angelägenhet 

om att få till den Sökandens 

planerade spänningshöjning, då 

det påverkar deras planer positivt 

på att stärka vidare nätet från Täljö. 

De har en nätkoncession i området 

av berörd sträcka, en 

områdeskoncession med 

anläggningsnummer 7413 T. 

E.ON vill påvisa att eventuella 

åtgärder som kan behövas göras 

på deras befintliga ledningar får 

Sökanden bekosta. Då det är deras 

förändringar som gör att E.ON 

behöver anpassa sina 

anläggningar.  

Sökanden kommer 

kontakta E.ON om det 

under detaljprojekteringen 

framkommer att E.ON:s 

befintliga anläggningar 

kan behöva flyttas. 

Roslagsvatten via 

Österåkersvatten AB 

(inkom 2019-10-10) 

Roslagsvatten besitter inga 

allmänna VA-ledningar längs 

denna sträckning idag. VA-

ledningarna idag gränsar mot 

sträckningen Gottsunda/Fredsborg. 

Dock ligger sträckningen från 

Stava ner till Täljö inom Österåkers 

kommun pågående planprogram 

Täljö/Gottsunda. 

Vidare meddelar de att området 

runt spårområdet kommer förtätas. 

Ett antal exploateringar är tänkta 

inom programområdet. Hänvisar till 

Österåkers kommun för mer info. 

Sökanden noterar 

yttrandet, se vidare i 

Sökandens bemötande av 

Österåkers kommuns 

yttrande ovan. 

Wasatornet AB 

(inkom 2019-10-10) 

Wasatornet AB vill ha återkoppling 

om hur och när arbetet ska utföras. 

De utgår från att de blir kontaktade 

med mer information och blir 

tillfrågade för godkännande av 

premisser runt arbetet. 

(fordonsrörelser, maskiner etc.). De 

åtgärder som ska göras utgår de 

Wasatornet AB kommer 

att kontaktas inför 

ledningsarbetena. 

Sökanden bekräftar att 

åtgärderna som planeras 

är mindre åtgärder i 

befintlig skogsgata. 
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från handlar om mindre åtgärder i 

befintlig skogsgata och kring 

befintliga ledningar. 

Botaniska sällskapet 

i Stockholm 

(inkom 2019-10-11) 

De ser positivt på att arbetet ska 

ske i befintlig skogsgata och att det 

således inte kräver något nytt 

ingrepp i naturmiljö. De förordar 

vidare att arbetsområdet även hålls 

inom befintlig kraftledningsgata och 

att upplägg inte sker i omgivande 

naturmark. Särskild hänsyn ska tas 

till nyckelbiotoperna NB1, NB2 och 

NB3 som ligger i anslutning till 

ledningsgatan. 

Särskild hänsyn behöver tas i NB1, 

då kraftledningsgatan går rakt 

genom. Här påvisar de att det är 

extra viktigt att vidta 

skyddsåtgärder så att fordon inte 

kan åka ut i omgivande mark och 

orsaka körskador. Det finns 

rödlistade arter inom NB1, 

exempelvis rödbrun blekspik och 

kandelabersvamp. Kraftigt känsliga 

för förändringar i markförhållanden. 

Avseende NB1 kommer 

arbetsområdet att hållas 

inom befintlig skogsgata. I 

fall stolpar behöver bytas 

ut kommer Länsstyrelsen 

att kontaktas.  

Svenska kyrkan 

Stockholms stift 

(inkom 2019-10-11) 

Svenska kyrkan Stockholms stift 

vill stryka under att det är av vikt att 

följa planprogrammet och den 

fördjupade översiktsplanen för 

området Täljö-Gottsunda. 

Påpekar även att varsamhet kring 

nyckelbiotop NB1 som finns vid 

deras östra gräns är av stor vikt. 

Samt att ledningen inte ska 

innebära ytterligare risker för 

fåglar. 

 

Avseende planprogram 

och fördjupad 

översiktsplan se vidare i 

Sökandens bemötande av 

Österåkers kommuns 

yttrande ovan. 

Avseende NB1 kommer 

arbetsområdet att hållas 

inom befintlig skogsgata. 

Påverkan på fågelliv 

kommer inte öka jämfört 

med dagsläget. I fall 

stolpar behöver bytas ut 

kommer Länsstyrelsen att 

kontaktas. 
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ELLEVIO 

(inkom 2019-10-14) 

Förordar i första hand det eller de 

alternativ som efter samråd 

bedöms kunna ge en så tidig 

utbyggnad som möjligt.  

Ellevio ser att det är ytterst viktigt 

att Ellevios egna utbyggnadsplaner 

samordnas med Sökandens 

planerade spänningshöjningar och 

de åtgärder som följer därav.  

Ellevio vill delta i kommande 

samråd inför och efter erhållen 

koncession för att ge synpunkter 

på arbeten nära 

fördelningsstationerna och 

lokalnätets anläggningar.  

Sökanden kommer att ha 

en kontinuerlig 

kommunikation med 

Ellevio i den fortsatta 

planeringen. 

Norrvatten 

(inkom 2019-11-14) 

Norrvatten informerar om att flera 

av deras anläggningar berörs. 

Norrvatten informerar om att deras 

huvudvattenledning skyddas 

juridiskt av ledningsrätten. Samtliga 

arbeten inom ledningsrättområdet 

skall godkännas av Norrvatten 

innan arbete påbörjas.  

Sökanden uppmanas återkomma 

med information om hur ledningen 

kommer beröras.  

Norrvatten vill närvara eller få 

information när beslut om 

stolplacering tas. 

En dialog har förts med 

Norrvatten och i dagsläget 

bedöms inte 

huvudvattenledningen 

påverkas av projektet. 

Detta har meddelats 

Norrvatten. 

Sökanden kommer 

kontakta Norrvatten inför 

detaljprojekteringen. 
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2.3 Enskilda särskilt berörda 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive informationsbrev skickades per brev 2 september 2019 till 

samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter 

från den aktuella ledningssträckningen. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 11 oktober 2019. 

Tabell 8. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Skrivelse nr i Bilaga 2D Synpunkter Kommentarer 

1.  Fastighetsägare önskar att 

ledningarna grävs ner. 

Fastighetsägare accepterar inte en 

höjning från 70 till 130 kV, då 

marken i ledningens närhet snart 

kommer detaljplaneläggas och 

markens värde då kommer öka. En 

effekthöjning kan kräva en betydligt 

bredare zon som omöjliggör 

byggnation. Den aktuella ledningen 

innebär ett hinder för exploatering 

av aktuella fastigheter. 

Sökanden betonar att det är 

en befintlig ledning som 

kommer att spänningshöjas 

med få åtgärder på 

ledningen. Eventuella 

kommande detaljplaner 

måste anpassas till den 

befintliga ledningen. En flytt 

eller ombyggnation av 

befintlig ledning för att frigöra 

mark för exploatering är 

något som bekostas av 

fastighetsägaren/exploatören. 

Samråd skedde även i fält 

med fastighetsägarna 2019-

12-13.  

Den planerade 

spänningshöjningen kommer 

medföra en mindre utökning 

av avståndet till eventuell ny 

bebyggelse, där människor 

stadigvarande vistas. Till 

eventuell övrig ny bebyggelse 

blir det ingen förändring mot 

befintlig ledning. 

Magnetfältsberäkningar 

redovisas i MKB.  

2.  Fastighetsägare förespråkar 

nedgrävd kabel längs deras 

fastighetsgräns. Fastighetsägaren 

uttrycker mycket stark oro för 

magnetfält och vill att det mäts och 

kontrolleras både innan och efter. 

Vidare vill fastighetsägare att 

Sökanden vidtar åtgärder för att 

Kontakt med 

fastighetsägaren har tagits. 

Sträckningen förbi aktuell 

fastighet är justerad. 

Sökanden hänvisar till 

magnetfältsberäkningar i 

MKB. Avseende magnetiska 
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minska exponering för magnetfält 

samt utforska olika lösningar och 

involvera vederbörande i processen. 

Fastighetsägaren uttrycker oro över 

minskat fastighetsvärde vid 

spänningshöjning till 130 kV och om 

det påverkar deras möjlighet och ork 

att bo kvar. 

fält följer Sökanden 

försiktighetsprincipen i 

miljöbalken. 

 

2.4 Allmänhet 
Allmänheten har inbjudits till samråd via annons i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Mitti Täby, Mitti 

Upplands Väsby, Mitti Södra Roslagen, Åkersbergakanalen, Täby Direkt, Väsby Direkt samt Post- och Inrikes 

tidningar. Information om ärendet inklusive samrådsunderlag har även funnits tillgängligt på 

Vattenfall Eldistributions hemsida. Inga yttranden har inkommit från allmänheten. 
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3 INKOMNA YTTRANDEN I SAMRÅD 2020 
Inkomna yttranden från samråd 2 redovisas nedan. Samtliga yttranden redovisas i sin helhet i 

Bilaga 4. Den information som framkommit i samrådet kommer, tillsammans med övriga aspekter så 

som natur- och kulturmiljövärden, att utgöra underlag för slutgiltigt val av sträckning.  

3.1 Myndigheter 

3.1.1 Länsstyrelse och kommuner 

3.1.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 

 

Skriftligt yttrande från Länsstyrelsen inkom den 1 juli 2020.  

Tabell 9. Sammanfattning av inkomna synpunkter från Länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget och 

underlaget, men har i underhandskontakt med Sweco 

Energy AB fått frågan om koncessionssamrådet kan ersätta 

samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för nyckelbiotop 

N2955-2002 som ligger i närheten av stationen.  

Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte är möjligt, då 

den exakta sträckningen först blir färdig i 

projekteringsskedet. 

Länsstyrelsen bifogar ett yttrande de skickat till E.ON 

Energidistribution för en likdanande sträckning i samma 

område. 

Sökanden noterar 

yttrandet. 
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3.1.1.2 Österåkers kommuns synpunkter 

 

Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 3 juli 2020. 

Tabell 10. Sammanfattning av inkomna synpunkter från Österåkers kommun samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Då spänningshöjningen längs luftledningen inte innebär att 

ny mark tas i anspråk, utan befintlig kraftledningsgata och 

huvudsakligen befintliga ledningar nyttjas, bedöms 

påverkan på miljö och landskap bli begränsad. 

Den befintliga såväl som en utvecklad kraftledning riskerar i 

första hand att påverka planerad utveckling av 

programområdet Täljö-Gottsunda, där ledningen korsar 

områden som kan komma att föreslås för ny bebyggelse. 

Förslag till nytt verksamhetsområde vid Stava Syd påverkas 

också av ledningen, liksom eventuella förslag till en 

vägförbindelse mellan Stava och Täljö. Inför projektets 

genomförande, bör därför dialog genomföras kring 

ledningens detaljerade sträckning och eventuell 

markförläggning av vissa avsnitt. 

Området kring Transformatorstationen ingår i ett område 

som är utpekat som särskilt betydelsefullt för tätorten 

Åkersbergas friluftsliv (Björnungeskogen). Den nya 

transformatorstationen med ställverk bör därför ligga så 

nära den befintliga som möjligt för att minska fragmentering 

av skogsområdet. Ny angöringsväg bör om möjligt ansluta 

till den gamla. 

Området kring transformatorstationen rymmer också flera 

områden med höga naturvärden, vilka behöver beaktas i 

planeringen. 

Området ingår i ett kulturhistoriskt intressant område i 

anslutning till den historiska segelleden Långhundraleden, 

varför landskapsbilden är betydelsefull och behöver 

beaktas. 

Angående planer vid 

Täljö-Gottsunda, se 

Sökandens svar i tabell 5 

ovan. 

Ny transformatorstation 

planeras längs med 

sträckning för befintliga 

luftledningar, strax norr 

om befintlig station, vilket 

minimerar påverkan på 

friluftslivet i området. 

Ny väg till den nya 

stationen kommer 

troligtvis att ansluta till den 

väg som går till befintlig 

station. 

Påverkan på naturmiljö 

och landskapsbilden 

redovisas i MKB. 
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3.1.2 Övriga myndigheter 

Myndigheter som inbjudits till samråd samt inkomna synpunkter framgår i Tabell 2 ovan. 

Tabell 11. Sammanfattning av inkomna synpunkter från myndigheter samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Myndighet Synpunkter Kommentarer 

Skogsstyrelsen 

(inkom 2020-06-30) 

Skogsstyrelsen har inga 

synpunkter 

Sökanden noterar 

yttrandet. 

 

3.2 Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare 
Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare som inbjudits till samråd framgår i Tabell 2 

ovan. 

Tabell 12. Sammanfattning av inkomna synpunkter från organisationer, föreningar och verksamhetsutövare, 
samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Organisation/ 

Förening/ 

Verksamhetsutövare  

Synpunkter Kommentarer 

Roslagsvatten  

(inkom 2020-06-24) 

Roslagsvatten konstaterar den 

huvudsakliga sträckningen inte 

förändras och kvarstår därmed 

med sitt yttrande i tidigare samråd. 

Inga allmänna VA-ledningar 

återfinns längs sträckningen idag. 

Sökanden noterar 

yttrandet 

Norrvatten 

(inkom 2020-08-05) 

Befintlig luftledning mellan Ullna 

och Täljö korsar Norrvattens 

huvudvattenledning vid ett tillfälle.  

Högspänningskablage får under 

inga omständigheter korsa 

Norrvattens anläggningar för 

dricksvattenproduktion. Dessutom 

får inga byggnadsverk såsom 

betongfundament placeras inom 

Norrvattens ledningsrättsområde. 

När projektering påbörjas av 

kommande anläggningar, vägar 

och byggnader mm inom eller i intill 

ledningsrättsområdet, ska 

Norrvatten kontaktas. Avtal för 

Sökanden noterar 

synpunkterna. 

Om arbete planeras inom 

eller intill 

ledningsrättsområdet 

kommer Norrvatten att 

kontaktas. 
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sådana anläggningar måste 

tecknas med Norrvatten. 

 

3.3 Enskilda särskilt berörda 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive informationsbrev skickades per brev 2 september 2019 till 

samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter 

från den aktuella ledningssträckningen. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 11 oktober 2019. 

Tabell 13. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Skrivelse nr i Bilaga 4D Synpunkter Kommentarer 

1.  Fastighetsägaren har flera 

synpunkter: 

1. Bevara träd längs 

fastighetsgränsen 

2. Lägg den nya servicevägen 

på en plats där den inte syns 

3. Den nya elstationen 

påverkar fastighetsägaren 

starkt. 

4. Placera den nya elstationen 

så långt upp som det går, 

samt dölj den. 

5. Planera konstruktion så att 

den har så lite påverkan som 

möjligt. 

Sökanden noterar yttrandet.  

Sökanden har varit i kontakt 

med fastighetsägaren och 

har anpassat vissa delar av 

projektet efter 

fastighetsägarens 

preferenser. E.ON har också 

en planerad ny ledning i 

området. Sökanden avser 

att samordna vissa arbeten 

med E.ON i syfte att minska 

påverkan på omgivningen. 

 

4 LÄNSSTYRELSENS BESLUT AVSEENDE BETYDANDE 

MILJÖPÅVERKAN 
Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade den 2020-03-19 sitt beslut att projektet inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan, se bilaga 5. 



Bilaga 1
Samrådsunderlag inklusive kartbilaga
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 

spänningshöjning av en befintlig ledning från 70 till 1301 kV mellan Ullna och Täljö.  

Projektet berör Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner, Stockholms län.  

Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd, det är dock utformat som ett avgränsningssamråd 

för att även kunna fylla detta syfte2. Syftet med samrådet är att utreda om verksamheten kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan (BMP) samt att samråda om projektets lokalisering, omfattning och utformning samt 

de miljöeffekter som projektet kan antas medföra. Även innehåll och utformning av kommande 

miljökonsekvensbeskrivning omfattas av samrådet.  

1.1 Bakgrund, syfte och behov 

1.1.1 Kapacitetshöjning av elnätet i Stockholmsområdet 
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående 

samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya 

markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av 

kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att 

möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat 

omfattar regionnätet i Stockholm.  

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning 

från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet genom att 

konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. Det 

innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) inom 

regionnätet.  

I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa ledningar. I 

de flesta fall innebär det dock att nya ledningar behöver byggas för att ersätta de gamla. Huvudalternativet har 

varit att bygga om i befintliga sträckningar, där det är möjligt. För majoriteten av ledningarna är det dock inte 

möjligt att ta längre avbrott på befintliga ledningar varför de nya ledningarna föreslås byggas om parallellt med 

befintliga, som sedan raseras när de nya är tagna i drift. På vissa delsträckor, där det är svårframkomligt och 

finns starka motstående intressen som gör att det inte går att bygga om ledningen i anslutning till befintlig 

ledning, har justeringar av sträckningarna föreslagits. I enstaka fall föreslås att kortare delsträckor byggs om 

med markkabel, då alternativ med luftledning inte bedöms möjligt.  

Helt nya sträckningar mellan anslutningspunkterna för ledningarna har studerats i tidigt skede. I de flesta fall 

är befintliga ledningar anpassade för att minimera sträckningen och undvika påverkan på omgivningen. 

Ledningarna har funnits på aktuella platser under lång tid och omgivningarna har således även anpassats 

                                                      
1 Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna 70 kV ledning eller 130 kV ledning. 
Ledningarnas driftspänning (nominell spänning) är egentligen något högre än dessa värden, 77 respektive 
138 kV. Ledningarnas konstruktionsspänning, dvs den högsta spänningen för vilken anläggningen är 
konstruerad, är i dessa fall 84 kV respektive 145 kV. Planerade ledningar kommer i detta samrådsunderlag att 
benämnas 130 kV ledningar. 
 
2 Undersökningssamråd genomförs för att undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (6 kap. 23§ Miljöbalken) 
Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det avgränsningssamråd som 
ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning (6 kap. 24§ Miljöbalken) 
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efter ledningarna i de flesta fall. Att hitta helt nya sträckningar inom aktuella områden är mycket svårt med 

avseende på bebyggelse, skyddade områden (exempelvis naturreservat) m m. Det innebär oftast längre 

sträckningar med mer intrång och påverkan på omgivande områden jämfört med att samlokalisera med 

befintliga ledningar, där ett intrång redan finns idag. För befintliga ledningar och sträckningar innehar 

Sökanden rättigheter för sina ledningar. De alternativ som utretts och de avväganden som gjorts för den 

ledning som behandlas i detta underlag framgår i nedanstående avsnitt. 

1.1.2 Aktuell ledning 
Projektet innebär att befintlig ledning spänningshöjs, samt att mindre tekniska justeringar genomförs, på den 

befintliga ledningen för att möjliggöra spänningshöjningen. Sökandens ambition är att behålla befintlig struktur 

så långt det går men det kan på vissa platser bli aktuellt med byte av stolpar. Kraftledningen kommer därefter 

tillsvidare att drivas som 70 kV ledningar, och en spänningshöjning till 130 kV kommer att ske i ett senare 

skede när övriga delar av nätet rustats för 130 kV. 

Ledningen utgör en del av det regionala 70 kV nätet som förser de norra delarna av Stockholm med el. 

Ledningens sträckning kan ses i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1 Befintlig ledning. 

1.2 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och 

privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är 

indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 730 anställda, 

i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i 

att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom 



 

 
 
6 
 

Samrådshandling avgränsningssamråd – Spänningshöjning av befintlig ledning Ullna-Täljö 

 

att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att 

kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar 

aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och 

sätta standarden för framtidens energilösningar.  

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 

omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 

särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en 

bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra 

beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 

samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett 

eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 1 för flödesschema över 

processen. 
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Figur 2 Tillståndsprocessen 

2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär 

markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av 

ett engångsbelopp när avtalet tecknades.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 

tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex 

anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt 

bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  

2.2 Genomförande av samråd samt bedömning av betydande miljöpåverkan 
Detta dokument utgör underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd. Samrådet genomförs och 

utformas som ett avgränsningssamråd. Samrådet genomförs med Länsstyrelsen i Stockholms län, berörda 

kommuner, övriga myndigheter och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 

verksamheten samt allmänheten. Detta samråd genomförs skriftligen kombinerat med ett samrådsmöte i form 

av öppet hus där berörda och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på projektet. 

Efter genomfört samråd kommer Sökanden att begära att Länsstyrelsen tar beslut huruvida projektet kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan. 
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 

3.1 Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att den befintliga ledningen används så som den gör idag, utan spänningshöjning. 

Detta skulle medföra mycket stora negativa konsekvenser för elförsörjningen i Stockholmsområdet då 

spänningshöjningen behövs för att klara av den ökade energianvändningen i samhället. Nollalternativet skulle 

inte innebära att de miljökonsekvenser som ledningen medför uteblir. 

3.2 Luftledning/Markkabel 
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Ledningar inom 

regionnätet byggs normalt som luftledningar, till stor del på grund av driftsäkerheten. Nätägare har ett 

långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Felsökning och 

avhjälpning av fel går betydligt snabbare för luftledningar jämfört med markförlagda ledningar vilket är en 

viktig aspekt i valet av teknisk utförande. Markförlagda ledningar är också betydligt dyrare än luftledningar. 

Erfarenheter från regionnätsprojekt i Stockholmsområdet de senaste åren visar på en 6-9 gånger högre 

kostnad för utförande med markkabel jämfört med motsvarande luftledning. Vid markförläggning av 

regionnätsledningar krävs omfattande schakt som medför irreversibla skador på marken medan man för 

luftledningar endast behöver schakta på enstaka platser, vid stolpplaceringar. Dessa placeringar kan i viss 

mån anpassas efter markförhållanden för att minimera påverkan på marken.  

Utöver de ovan nämnda nackdelarna med kabel finns även problem med produktion av reaktiv effekt i 

kablarna som kräver kostsam utrustning att hantera samt det faktum att felströmmar, inte minst 

jordfelsströmmar, blir höga i nät med mycket kabel. Höga felströmmar är mycket svåra att bemästra och 

kräver dels dyr utrustning i stationerna och, när de blir extremt stora, att nätet byggs på ett annat sätt vilket i 

regel innebär ännu flera ledningar.    

Markförläggning av regionnätsledningar sker normalt endast där det inte är möjligt att ta sig fram med 

luftledning, alternativt att det finns en tredje part som medfinansierar de extra kostnader som uppstår. Då 

driftsäkerheten är sämre krävs dubbla ledningar som då utgör reserv för varandra, vilket är mycket kostsamt. 

Markförläggning på delsträckor mitt på en luftledning innebär också att potentiella felkällor byggs in vid 

övergångarna mellan luftledning och kabel. Kortare markkabelsträckor i anslutning till stationer innebär inte 

lika stora felkällor och är därför något vanligare. Sammantaget är luftledning det generellt ”bästa valet av 

teknik” (BAT) för Vattenfall Eldistribution som nätägare.    

Aktuell ledning kommer att kvarstå som luftledning. 

3.3 Lokalisering  
Den befintliga ledningssträckningen börjar vid Ullnatippen i Täby kommun. Från den nordöstra delen av tippen 

sträcker sig aktuell ledningsträckning inledningsvis i nordostlig riktning över Ullnasjön i ca 300 meter. 

Ledningen passerar samhället Deglinge. Efter det att ledningen korsat en mindre väg samt E18 fortsätter den 

i en nordligare riktning i ca 3,2 km och passerar Sågtorpet, Myran samt Ryds-Långbro. Vid väg 276 viker 

ledningen av i mer ostlig riktning och sträcker sig parallellt med vägen samt andra kraftledningar i ca 2,1 km. 

Ledningen viker av söderut ca 1,5 km fram till en punkt väster om Storträsket där den viker av i sydostlig 

riktning i ca 700 meter, korsar Glimshagavägen och sträcker sig förbi Hällbacka. Ledningen korsar sedan 

Roslagsbanan och fortsätter mot sydost i ca 450 meter där Täljövägen korsas. Vid Lillträsket viker ledningen 

av österut i ca 200 meter. Den korsar Lillträsket samt Svinningevägen för att sedan fortsätta i sydostlig riktning 

i ca 300 meter förbi Näsvik in till station Täljö. Ledningen är totalt ca 9,1 km km lång. Ledningsträckningen kan 

studeras i Figur 1 ovan samt bilaga 1. 
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3.4 Teknisk utformning 

3.4.1 Utformning av befintlig luftledning 
Den befintliga ledningen är i huvudsak uppförd i portalstolpar av impregnerat trä med horisontellt placerade 

faslinor se Figur 3 nedan. Dessa är 15-20 meter höga. 

 

Figur 3. Befintlig ledning i portalträstolpe. Till vänster syns en annan parallellgående ledning. 

På vissa platser förekommer även andra utformningar av stolpar för den befintliga ledningen. Exempelvis 

enbent stålstolpe med horisontellt placerade faslinor se Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Befintlig ledning korsar Roslagsbanan i enbent stålstolpe med horisontellt placerade faslinor. 
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Sökanden bedömer att den befintliga ledningen klarar en spänningshöjning från 70 till 130 kV. För att en 

spänningshöjning ska kunna genomföras för den befintliga strukturen kommer mindre tekniska åtgärder 

behöva genomföras på de befintliga stolparna. Vissa stolpar kan komma att behöva bytas ut. De eventuella 

nya stolparna kommer att konstrueras i samma utförande som befintlig ledning, mestadels som portalstolpar. 

Dessa kommer troligtvis att vara något högre än befintliga stolpar, dvs. 20-25 meter höga. Se stolpskiss i 

Figur 6 nedan. Spannlängden (avståndet mellan stolparna) uppgår normalt till ca 150–250 meter. Både 

stolparnas höjd och spannlängd varierar beroende på terräng- och markförhållanden. Det kan också bli 

aktuellt med enstaka stålstolpar. En topplina med optofiber för datakommunikation kan komma att placeras i 

toppen av kraftledningsstolparna. 

 

Figur 5. Portalstolpe med horisontellt placerade faslinor 

 

3.4.1.1 Markbehov 

Den befintliga luftledningen är utförd som trädsäker (se Figur 6) vilket innebär att inga träd får bli så höga att 

dessa riskerar att växa in i eller falla på kraftledningarna. Skogsgatans bredd uppgår i normalfallet till ca 40 

meter. Utöver den avverkning som sker inom skogsgatan måste enstaka så kallade kantträd avverkas i 

sidoområdena. Detta gäller träd som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada ledningarna. 
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Figur 6. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde.  

3.5 Underhåll  
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med föreskrifterna 

besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå erforderliga åtgärder. 

Besiktningen görs till största delen från helikopter. 

Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar 

och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten kommer att 

genomföras för ledningen. Specifika framtida underhållsåtgärder på till exempel stolpar och stag kan inte 

förutses i nuläget. 

Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) samt avverkning 

av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens driftsäkerhet och 

personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6–7 års intervall medan syn och 

stämpling av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år. Intervallens längd beror på 

tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid 

minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan 

kommande röjning sker, röjs bort. 

Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans sidoområde 

sker normalt med hjälp av avverkningsmaskiner. I det fall farliga kantträd står inom sumpskogar/ våtmarker 

ska avverkning ske utan markskador. Det säkerställs genom att anpassa tidpunkten, maskinval och metoder 

till gällande förutsättningar. Exempelvis att det sker motormanuellt.  

Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa åtgärder kräver 

ofta tyngre fordon. 

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. I strandzoner 

vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att bibehålla skuggning i den mån 

det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet. 



 

 
 

12 
 

Samrådshandling avgränsningssamråd – Spänningshöjning av befintlig ledning Ullna-Täljö 

 

Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand används 

den befintliga ledningsgatan som transportväg. 

3.5.1 Samråd vid underhåll 
I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer 

Sökanden att samråda med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive 

2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMDA EFFEKTER 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.  

Genomgång av berörda intressen längs ledningssträckningen har gjorts via bland annat 

Riksantikvarieämbetets Fornreg, Skogsstyrelsens Skogens pärlor och Länsstyrelsens webbgis. Information 

har även hämtats från berörda kommuners hemsidor.  

Inga åtgärder förutom mindre tekniska åtgärder på de befintliga stolparna bedöms som nödvändiga för att 

kunna spänningshöja ledningen. Därmed tillkommer ingen ytterligare påverkan. Detta gäller för alla områden 

och värden som ledningen berör och som beskrivs nedan. 

Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter, görs även en övergripande bedömning av den påverkan som 

verksamheten kan tänkas utgöra. 

4.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Ledningen berör Täby, Vallentuna samt Österåker kommuner. Vallentuna kommun berörs endast till en ytterst 

liten del. Ledningssträckningen bedöms inte stå i strid med befintliga översiktsplaner för Täby, Vallentuna eller 

Österåkers kommuner.  

Inga detaljplaner berörs i Täby eller Vallentuna kommun.  

Ledningssträckningen berör en befintlig detaljplan i Österåkers kommun. Planen Täljö Vägskäl från 2012 

beskrivs enligt planhandlingarna att syfta till att i ”samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad 

möjliggöra en ny bro över järnvägen för Svinningevägen, cirkulationsplats norr om bron samt ny järnvägsbro 

västerut med passage under järnvägen för ridväg, gång-, cykel- och fordonstrafik. Syftet är även att 

möjliggöra gång- och cykelväg längs Svinningevägen för att skapa ett sammanhängande gång- och 

cykelstråk mellan Svinninge och Åkersberga.” Den befintliga ledningen bedöms inte påverka planen. 

Ledningssträckningen berör en fördjupad översiktsplan, Täljöviken, antagen 2006 i Österåkers kommun, se 

Figur 7nedan. Syftet med planen är att ”ge en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av tätorten 

västerut samt att redovisa konsekvenserna av detta”. 
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Figur 7. Karta över fördjupad översiktsplan samt befintlig ledningssträckning. Gula områden indikerar 
befintliga eller planerade bostadsområden. 

Under 13 maj – 30 juni 2019 hölls en medborgardialog angående planprogrammet Täljö – Gottsunda. 

Planprogrammet är det senaste steget i utvecklingen av Täljöområdet. Syftet med planlägganingen beskriv 

här vara ”dels att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende inom 

förnyelseområdena, dels att skapa nya attraktiva bostadsområden och utreda behov av ytor för service i 

anslutning till dessa. Området kring stationen utvecklas med bland annat mötesplatser, flerbostadshus med 

lokaler i bottenvåningen och om möjligt arbetsplatser närmast spårområdet.” 

Den befintliga ledningen bedöms inte stå i strid med varken den fördjupade översiktsplanen eller 

planprogrammet. 

Markanvändningen mellan Ullna och Täljö utgörs i huvudsak av skogsmark. In mot transformatorstation Täljö 

sträcker sig ledningen fortfarande i naturmark men i mer tätortsnära miljö.  

Ledningssträckningen mellan Ullna och Täljö sträcker sig över två vattenmiljöer med miljökvalitetsnormer, 

Ullnasjön och Ullnaån. Båda innehar kvalitetskraven God ekologisk status 2027 och God kemisk 

ytvattenstatus. 

Ledningssträckningarna korsar flera vägar: E18 (riksintresse befintlig väg), Glimshagavägen, Töljövägen samt 

Svinningevägen. Ledningen korsar även Roslagsbanan (riksintresse befintlig järnväg). 

Norrtäljevägen utgör även primärled för farligt gods. 

Ledningarna ligger inom MSA-yta (Minimum sector altitude) för Arlanda och Bromma flygplatser. 
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4.1.1 Bedömd påverkan och effekter 
Spänningshöjning av den befintlig ledningen bidrar till samhällsnytta genom att Sökanden kan möta det 

ökande kapacitetsbehovet och att en säker elförsörjning kan bibehållas i regionen.  

De planerade åtgärderna bedöms inte påverka möjligheten för befintliga eller kommande kommunala planer 

eller expansioner. Då ledningen finns idag kommer spänningshöjningen inte innebära någon förändrad 

påverkan än jämfört med dagsläget.  

Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas. 

Ledningen bedöms inte utgöra ett flyghinder då den är befintlig samt att området redan idag har en tät 

infrastruktur av kraftledningar och andra höga objekt. 

Sökanden bedömer att spänningshöjningen skulle medföra en stor positiv påverkan för samhällsnyttan samt 

obetydlig påverkan på den befintliga markanvändningen.   

4.2 Naturmiljö 
Värdefulla naturmiljöer inom 50 meter från ledningen har identifierats. Se Tabell 1 samt karta i figur 6 nedan. 

Tabell 1. Identifierade naturmiljöer i ledningssträckningarnas närhet (inom 50 meter).   

Typ av intresse Namn Beskrivning Beteckning 
i karta 

Riksintresse naturmiljö Ullnasjöns De 
Geermoräner 

Morän som är nära besläktad med 
randmoränen 

RI Natur 

Nyckelbiotop N 15634-1996 Lövskogslund NB 1 

Nyckelbiotop N 2929-2002 Lövrik barrnaturskog NB 2 

Nyckelbiotop N 2955-2002 Barrnaturskog NB 3 

Sumpskog Lillträsket Strandskog vid sjö SS 

Utvidgat strandskydd 
som inte vunnit laga kraft 

Ullnasjön, 511-39870-
2012 

 Strandskydd 
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Figur 8. Befintlig luftledning i förhållande till berörda naturintressen. 

4.2.1.1 Fåglar  

Luftledningar kan utgöra en potentiell risk för fåglar som kan kollidera med ledningarna.  

En fågelinventering har genomförts under vår/sommar 2019. Analys av denna pågår. Sökanden kommer att ta 

hänsyn till eventuella värden som observerats. Skyddsåtgärder kommer att vidtas vid behov. En utförlig 

konsekvensbedömning med avseende på fågellivet kommer att presenteras i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

4.2.2 Bedömd påverkan och effekter 
En kraftlednings allmänna påverkan på naturmiljön i skogsmark är främst att en ny skogsgata tas upp utmed 

ledningen vilket medför att naturmiljön förändras lokalt till följd av ökad ljusinstrålning och ändrade 

fuktighetsförhållanden. I och med att ledningen är befintlig krävs ingen ny skogsgata. Det är endast det 

fortsatta underhållet av den befintliga skogsgatan för aktuell ledning som kan innebära en påverkan. 

Skogsgatan underhålls genom regelbunden röjning av vegetation och avverkning av kantträd utanför den 

egentliga gatan. Avverkningen medför att livsbetingelserna för flora och fauna förändras lokalt. Vissa arter 

som kräver mörka och fuktiga miljöer kommer att missgynnas och försvinna medan ljuskrävande och 

hävdgynnade arter kommer att etableras eller redan är etablerade. Vid sanka marker kan körskador uppstå till 

följd av körning med arbetsmaskiner i ledningsgatan. 

De områden som är känsligast utmed ledningsträckningen är nyckelbiotoper samt riksintresse för naturmiljön. 

Ledningen har funnits länge och man kan dra slutsatsen att naturen har anpassats till denna. Naturmiljön 

bedöms inte påverkas av spänningshöjningen.  
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Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga i detta skede bedömer Sökanden att spänningshöjningen medför en 

obetydlig påverkan på naturmiljön.  

Sökanden har under sommaren 2019 låtit genomföra en naturvärdesinventering längs med ledningen. 

Resultaten från naturvärdesinventeringen redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid underhåll, tekniska åtgärder på befintlig 

ledning och eventuell framtida reparation av ledningen utförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken innan en åtgärd som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön påbörjas. Vid dessa samråd föreslås 

lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika att skada uppstår. 

4.3 Kulturmiljö 
Inom 50 meter från ledningssträckningen återfinns en kulturhistorisk lämning med lämningsnr: L2014:8678, se 

karta i Figur 9 nedan. Det är en fornlämningsliknande bildning med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk 

lämning. 

 

Figur 9. Kulturhistorisk lämning i närheten av ledningen. 

Inga andra kända värden för kulturmiljön berörs. 

4.3.1 Bedömd påverkan och effekter 
Då endast en övrig kulturhistorisk lämning berörs av en befintlig sträckning som ska spänningshöjas bedöms 

aktuellt projekt medföra obetydlig påverkan på kulturmiljön. 
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Om det vid arbete med ledningen skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall den del 

av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 

kulturmiljölagen. 

4.4 Friluftsliv och landskapsbild 
Sweco upprättade 2016 en utredning av landskapsbilden och friluftslivet för fastigheten Stava 4:201 vilken 

den befintliga kraftledningen sträcker sig igenom. Utredningen kom fram till att den befintliga kraftledningens 

skogsgata skapar långa siktlinjer genom kraftledningsgatan med utblick mot omgivande landskap i riktning 

mot dalgången och Österåkers golfbana. Utredningen visar även på att landskapet i utredningsområdet är 

påverkat av landhöjningen som skedde ca 5000 f.kr vilket ger ett till största del sammanhängande 

skogsområde där varierande topografi bidrar till rumslighet och variation. 

Ekologigruppen upprättade 2014 en landskapsanalys för Näshalvön. Befintlig kraftledning sträcker sig delvis 

genom området. I analysen skriver Ekologigruppen bland annat att de befintliga kraftledningarna underlättar 

orientering i området. Vidare konstateras att ledningarnas skogsgator något förtar upplevelsen av 

skogskänsla i området.  

Mellan Ullna och Täljö förekommer inga områden som är utpekade för landskapsbilden eller friluftslivet. 

4.4.1 Bedömd påverkan och effekter 
En luftlednings påverkan på friluftslivet bedöms bestå i dels den landskapsbildspåverkan som ledningen 

medför dels av de temporära störningar som uppkommer för det lokala friluftslivet i samband med eventuella 

arbeten på ledningen. En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina stolpar och den avverkade delen 

av ledningsgatan. Där luftledningen går genom skogsmark exponeras den generellt sett mindre än där den 

går över öppen mark. 

Mellan Ullna och Täljö påverkas landskapsbilden så till vida att de befintliga ledningarna kommer finnas kvar i 

landskapet. I och med att det inte finns några utpekade intressen för landskapsbilden eller friluftslivet i 

området samt då tidigare analyser inte pekar på en stor påverkan från kraftledningar bedöms aktuell 

spänningshöjning medföra en obetydlig påverkan på friluftslivet och landskapsbilden. 

4.5 Boendemiljö 
Inom 100 meter från ledningen återfinns nio bostadshus, varav det närmsta är beläget ca 65 meter från 

planerad sträckning. Vid detta avstånd är magnetfältsnivån för en 130 kV ledning mycket låg.     

Tabell 2. Inom 100 meter från sträckningsalternativen finns totalt nio bostadshus. 

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning (ca 
meter) 

Rydbyholm 2:1 65  

Rydbyholm 2:1 85  

Rydbyholm 2:1 95  

Rydbyholm 2:1 65  

Rydbyholm 2:1 75  

Össeby-Söderby 1:4 85  

Täljö 2:50 80  

Täljö 2:50 80  

Näs 5:1 90  
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4.5.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 

samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 

fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 

någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 

elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 

med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 

ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 

den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över 

tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 

som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 

nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

finns bl. a deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella 

ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n 

4.5.2 Bedömd påverkan och effekter 
Närmsta bostadshus för aktuella ledningsträckningar är beläget på ca 65 meters avstånd från ledningen. En 

spänningshöjning av ledningen kan medföra förändrade magnetfält till det högra eller lägre. Dessa kommer 

dock inte vara detekterbara på 65 meters avstånd.  Vid detta avstånd är magnetfältsnivån för en 130 kV 

ledning nästintill obetydligt.     
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En bedömning huruvida Sökandens ledning kan komma att påverka magnetfältet i området görs för 

kommande MKB. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n. 

Påverkan på boendemiljön kommer som nämnt utredas vidare i kommande MKB men bedöms i dagsläget 

som obetydlig.  

4.5.3 Risk och säkerhet 
För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat 

och kontinuerligt underhåll utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.  

Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och 

underhållsarbeten.  

4.6 Samlad bedömning 
Den miljöpåverkan som bedöms uppstå som följd av spänningshöjning från 70 till 130 kV kraftledning mellan 

Ullna och Täljö sammanfattas i Tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Sammanfattning av bedömd miljöpåverkan 

Bedömd Aspekt Bedömning miljöpåverkan  

Samhällsnytta, markanvändning och planer Stor positiv påverkan 

Naturmiljö 
 

Obetydlig 

Kulturmiljö 
 

Obetydlig 

Friluftsliv och landskapsbild 
 

Obetydlig 

Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
 

Obetydlig 

 

Totalt sett bedömer Sökanden att ombyggnationen och spänningshöjningen från 70 till 130 kV av befintlig 

ledning mellan Ullna och Täljö inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Då den befintliga ledningen 

endast ska spänningshöjas i befintlig sträckning och utförande med mindre tekniska åtgärder kommer 

ledningen i stort sett vara oförändrad jämfört med nuläget. En mer ingående beskrivning och bedömning av 

miljöeffekter för projektet och tekniskt utförande kommer att framgå av kommande MKB. 
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5 FORTSATT ARBETE 
Efter avslutat samråd kommer Sökanden att sammanställa alla inkomna yttranden, samt bemötanden av 

dessa, i en samrådsredogörelse. En ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) lämnas därefter 

in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om ledningsåtgärderna kan tänkas innebära BMP eller ej.  

Om ledningsåtgärderna inte bedöms medföra BMP kommer Sökanden att ta fram en liten 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För liten MKB kommer den sökande att utgå från samrådsunderlaget men 

göra kompletteringar utifrån vad som framkommer i samrådet. Om ledningsåtgärderna bedöms medföra BMP 

kommer en fullständig MKB att tas fram.  

Den framtagna MKB:n kommer att utgöra bilaga till den koncessionsansökning som kommer skickas in till 

Energimarknadsinspektionen (Ei) för beslut om koncession för ledningarna. 

6 PRELIMINÄRT INNEHÅLL MKB 

Nedan redovisas det preliminära innehållet i en MKB som ska tas fram vid bedömning att projektet kan antas 

medföra BMP: 

• Inledning 

- Bakgrund och behov 

• Tillståndsprocessen 

- Annan lagstiftning 

- Genomförda samråd 

- Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

• Alternativutredning 

- Avfärdade alternativ 

- Val av sträckningsalternativ 

• Utformning och teknisk beskrivning 

- Teknisk utformning 

- Sträckningsbeskrivning 

- Byggnation 

- Markbehov 

- Drift och underhåll 

- Rasering av befintlig ledning 

• Nuläge och konsekvenser för förordat alternativ (hänsynsåtgärder och konsekvenser) 

- Strömförsörjning och redundans 

- Markanvändning, bebyggelse, planer 

- Resurshushållning 

- Miljömål 

- Miljökvalitetsnormer 

- Naturmiljö 

- Kulturmiljö 

- Landskapsbild 

- Friluftsliv 

- Boende, hälsa och säkerhet 

- Infrastruktur 
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• Nuläge och konsekvenser för alternativ sträckning 

Samma som för förordat alternativ 

• Kumulativa konsekvenser 

• Samlad bedömning 

• Skyddade arter 

• Referenser  
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2019-09-02 

 

 

SAMRÅD AVSEENDE KRAFTLEDNINGAR HAGBY–ENSTA–

ARNINGE SAMT ULLNA–TÄLJÖ 

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja och bygga om befintliga kraftledningar Hagby-

Ensta-Arninge samt ett flertal ledningar vid Hagby.  Spänningshöjning planeras också för befintlig 

kraftledning Ullna-Täljö. Projekten berör Upplands Väsby, Täby, Vallentuna samt Österåkers kommuner, 

Stockholms län. Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 § miljöbalken avseende de 

planerade åtgärderna.  

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att 

behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. 

För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall att konvertera regionnätet 

från 70 kV till 130 kV. 

Vattenfall har befintliga 70 kV kraftledningar mellan Hagby, Ensta och Arninge samt sträckan mellan Ullna och 

Täljö. Spänningshöjning av ledningarna på sträckan Hagby- Ensta- Arninge innebär ombyggnation, till största 

del i nya sträckningar och parallellt med befintliga ledningar. De befintliga ledningarna raseras. Ledningarna 

ska även anslutas till befintlig transformatorstation Hagby till vilken de inte är anslutna idag. En omstrukturering 

av flera kraftledningar in till station Hagby planeras också. 

Spänningshöjningen mellan Ullna och Täljö kan göras genom smärre åtgärder på befintlig ledning. På denna 

sträcka kommer ledningarna att stå kvar i befintlig sträckning, med endast mindre tekniska justeringar. Se karta 

nedan för de planerade projekten. 

 

Kontaktperson: Jonathan Weck Telefon: 0722-14 07 24 

  E-post: jonathan.weck@sweco.se 
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För att ombyggnationerna och spänningshöjningarna ska kunna genomföras avser Vattenfall Eldistribution AB 

att ansöka om nytt tillstånd för ledningarna (nätkoncession för linje). Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd, 

inom vilket ni som berörd part har rätt att yttra er kring lämpligt sträckningsval samt ge förslag på frågor som 

behöver belysas i kommande miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Samrådet sker genom ett skriftligt 

samråd kombinerat med ett samrådsmöte i form av öppet hus.  

Två samrådshandlingar med närmare information om sträckningsförslag, dess utformning, omfattning och 

förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida: 

www.vattenfalleldistribution.se/samrad. Det går även bra att kontakta ansvarig konsult för att få 

samrådsunderlaget utskickat per post, se kontaktuppgifter nedan. 

Viktig information 

Vi ber er att informera eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till er 

fastighet som kan väntas bli berörda av projektet. Om dessa önskar ytterligare informationsmaterial går det bra 

att kontakta oss och få detta skickat per post. Vi ber er även vidarebefordra kontaktuppgifter till eventuella 

nyttjanderättsinnehavare som berörs av projektet till oss snarast möjligt. 

Öppet hus samråd 

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder till samrådsmöte i form av öppet hus. Det innebär att ni som berörd part, 

när som helst under angiven tid, har möjlighet att komma och träffa representanter från Vattenfall Eldistribution 

AB samt ansvarig konsult för att ställa frågor om projektet. Samrådsmötet hålls på: Karby Gård, 

Karbygårdsvägen 1, Täby. 

Torsdag den 19 september 2019 kl. 16-19. 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2019-10-11 till: 

jonathan.weck@sweco.se, 0722-14 07 24 

Alternativt: 

Sweco Energy AB 

Att: Jonathan Weck 

Box 340 44 

100 26 Stockholm 

Med vänlig hälsning 

Jonathan Weck  

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad
http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad
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YTTRANDE
 

Enheten för planfrågor
Johanna Gauffin 

Datum
2019-10-11
 

Beteckning
407-42591-2019

Sweco Energy AB
Att. Jonathan Weck
Jonathan.weck@sweco.se 

För Vattenfall Eldistrubution AB

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttrande över undersöknings – och avgränsningssamråd  
gällande spänningshöjning av befintlig kraftledning Ullna-
Täljö från 70 till 130 kV, Täby, Vallentuna och Österåkers 
kommuner i Stockholms län

Ärendet
Verksamhetsutövaren har till Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. 24 § 
miljöbalken översänt ett samrådsunderlag, daterat 2019-09-02, i månad år, 
gällande spänningshöjning av befintlig kraftledning för Ullna-Täljö från 70 till 
130 kV, Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner. 

Projektet innebär att befintlig ledning spänningshöjs, samt att mindre tekniska 
justeringar genomförs på den befintliga ledningen. Sökande utgår från befintlig 
struktur på ledningsdragning men byte av stolpar kan bli aktuellt på vissa platser. 

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 

Upplysning
Länsstyrelsen beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en 
samrådsredogörelse. 

Beslutet har fattats av planhandläggare Johanna Gauffin  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

mailto:Jonathan.weck@sweco.se
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Wintzer, Jenny

Från: Göran Jansson <goran.jansson@taby.se>
Skickat: den 25 oktober 2019 17:24
Till: Wintzer, Jenny
Ämne: Samråd Vattenfall

Hej

Refererar till dagen tfn samtal.
- Här synpunkter som gäller streckan Ullna-Täljö från vår Anna Malmlund. Hade missat den i

hanteringen….

/gj

Här kommer respons från oss:

Avdelningen för stora projekt, projekt Arninge-Ullna
Projektet är positivt till att Vattenfall planerar för en kapacitetsökning enligt föreslagen
samrådshandling.

Sträckan Ullna-Täljö tangerar Arninge-Ullnas nordöstra hörn. I detta område pågår arbete
med detaljplan för ny rekreationsanläggning (på Ullnadeponin). Projektet önskar bli
informerat i god tid avseende det planerade genomförandet av kapacitetsförstärkningen.
Detta då projektet och den nuvarande verksamhetsutövaren (ABT) kommer ha pågående
verksamhet där under kommande år.

Projektet arbetar även med en strukturplan i syfte att möjliggöra utveckling av Arninge-
Ullna. Även i det dag obebyggda området i nordost utreds möjligheten att bygga bostäder,
skola och verksamheter.

Anna Malmlund

Göran Jansson

Täby kommun
Samhällsutvecklingskontoret
Strategiska avdelningen
Direkt: +46 76 643 93 98
Växel: 08-55 55 90 00
E-post: goran.jansson@taby.se
Postadress: 183 80 Täby
Besöksadress: Esplanaden 3
www.taby.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till Kommunstyrelsen 
Krister Sernbo 

Datum  2019-11-13 

Dnr KS  

 

 

Samrådsyttrande: 

Spänningshöjning av befintlig kraftledning Ullna-Täljö, 

undersöknings- och avgränsningssamråd 

 

 

Sammanfattning 

Österåkers kommun har av Vattenfall ombetts yttra sig i samråd kring en föreslagen 
spänningshöjning av den befintliga kraftledningen mellan Ullna och Täljö. 
Åtgärderna innebär att spänningen kommer att höjas i befintliga ledningar, men att 
vissa stolpar kan behöva bytas ut och eventuellt höjas. 

Projektet är angeläget ur samhällssynpunkt och av stor betydelse för kommunens 
möjligheter att utvecklas i linje med antagen ÖP. 

Då projektet innebär att ingen ny mark tas i anspråk, utan befintlig kraftledningsgata 
och huvudsakligen befintliga ledningar nyttjas, bedöms påverkan på miljö och 
landskap bli begränsad.  

Den befintliga såväl som en utvecklad kraftledning riskerar i första hand att påverka 
planerad utveckling av programområdet Täljö-Gottsunda, där ledningen korsar 
områden som kan komma att föreslås för ny bebyggelse. Förslag till nytt 
verksamhetsområde vid Stava Syd påverkas också av ledningen, liksom eventuella 
förslag till en vägförbindelse mellan Stava och Täljö. Inför projektets genomförande, 
bör därför dialog genomföras kring ledningens detaljerade sträckning och eventuell 
markförläggning av vissa avsnitt. 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att vidarebefordra detta tjut som kommunens samrådsyttrande över den föreslagna 
spänningshöjningen. 

 

Bakgrund 

Som en följd av regionens utveckling krävs en ökad kapacitet i elnätet. Vattenfall 
söker nu tillstånd för att öka spänningen i nätsträckningen Ullna – Täljö från 
nuvarande 70 kv till 130 kv. Längs denna sträckning bedöms spänningshöjningen 
kunna genomföras inom befintliga ledningar. Det behövs därför varken nya 
ledningssträckor eller vidgade kraftledningsgator för projektet. I vissa fall kan stolpar 
behöva bytas ut och eventuellt ersättas av högre stolpar. 
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Ledningens sträckning kommer att beröra vissa av kommunens planerade 
utvecklingsprojekt, främst programområdet för Täljö-Gottsunda och 
utredningsområdet Stava Syd. 

Sträckningen berör också värdefulla natur- och kulturmiljöer och vatten. 

 

Förvaltningens slutsatser  
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till en ökning av kapaciteten i 
elnätet. Det är också positivt att denna kan genomföras inom befintlig 
kraftledningsgata. 

Såväl den nuvarande som den utvecklade ledningen riskerar dock att komma i 
konflikt med bebyggelseutveckling i Täljö- Gottsunda, eventuellt också i området 
Stava Syd. En vägförbindelse mellan dessa diskuteras också i en sträckning som 
skulle kunna sammanfalla med nuvarande ledning. Inför genomförandet av projektet 
med spänningshöjning behöver fördjupade dialoger genomföras, om möjligheterna 
att minska negativa effekter för bebyggelseutvecklingen, t.ex. genom alternativa 
linjesträckningar eller markförläggning av vissa delsträckor. 

Sträckningen berör också sträckor med kända och förväntade höga naturvärden. Hela 
området har idag inte inventerats på naturvärden, men flera nyckelbiotoper är kända. 
Det finns också förekomst av arter med skydd enligt artskyddsförordningen. Så länge 
planerade anläggningsarbeten inte innebär att mark eller vegetation skadas, eller 
känsliga fågelarter störs under häckningstid, behöver inte negativa konsekvenser bli 
märkbara. En MKB för tillståndsansökan bör ta hänsyn till detta och förses med 
aktuella naturinventeringar för de områden där det bedöms uppstå fysisk påverkan på 
vegetation eller bullerstörningar under längre tid kan uppstå. 

Sträckningen berör flera mindre vattendrag, främst sträckningen mellan Långsjön 
och Ullnasjön, samt Lillträsket med tillhörande inlopp och utlopp. Vattenmiljöerna 
har inte inventerats, men det förekommer uppgifter om förekomst av utter. Om det 
skulle krävas anläggningar för t.ex. tillfällig angöring eller stolpbyte nära dessa vatten 
bör naturvärden kartläggas och påverkan på vatten analyseras. 

Sträckningen berör också värdefulla kulturmiljöer, omkring och norr om Täljö och 
längs Långhundraledens historiska sträckning. Delar av detta landskap är känsligt för 
visuella störningar, där effekten av högre stolpar bör belysas. 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd .Spänningshöjning av 
befintlig kraftledning Ullna-Täljö från 70 till 130 kV, Täby, Vallentuna och 
Österåkers kommuner, Stockholms län. 

 

 

 

 

Kent Gullberg    Krister Sernbo   
Samhällsbyggnadschef    Strategisk planeringschef  





Bilaga 2B
Yttranden från övriga myndigheter

 



 

 
 
 
 
 
 
INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  

 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist Charlotte 

Rydberg på telefon 011-19 21 76 alt charlotte.rydberg@lfv.se.   

mailto:charlotte.rydberg@lfv.se
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Sweco Energy AB 

Att: Jonathan Weck 

Box 340 44 

100 26 Stockholm 

 

  

 

 

LFV:s yttrande angående planerat kraftledningsprojekt Hagby - Ensta - Arninge, 

Upplands Väsby och Täby kommuner samt Ullna - Täljö, Täby, Vallentuna och 

Österåkers kommuner 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 
 

 

för Johan Arvik  
Operativa System 

 
  

Dokumentnummer 
D-2019-174786 
 
Ärendenummer 
Ä-2019-010391 
 
Ert datum 
2019-09-02 
 
Er beteckning 
LN1 och LN2 
 
Handläggare 
Carlsson, Gert 
 
Sekretess 
OSL 18 kap 8 § Bevakning & 
säkerhet 



 

2019-09-11 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
dragningsalternativen. Dock vill LFV att ledningar som skall spänningshöjas 
inspekteras med avseende på spruckna och trasiga isolatorer då ledningarna går 
nära skyddsområdet för en av LFV:s CNS-utrustningar och spruckna eller trasiga 
isolatorer kan ge gnistgap som förorsakar elektromagnetisk störning på LFVs 
utrustning. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

 
 
 
  

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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Weck, Jonathan

Från: Hammarstam Mats <Mats.Hammarstam@msb.se>
Skickat: den 12 september 2019 14:07
Till: Weck, Jonathan
Ämne: Hagby-Ensta-Arninge Kraftledningsprojekt
Bifogade filer: Inbjudan till samråd enl.pdf

Hej Jonathan, 
 
Har tittat på informationsmaterialet runt detta projekt.  
 
Med tanke på den låga höjden på kraftledningsstolparna har MSB 
inget att invända emot. 
 
Med Vänlig Hälsning 
Mats Hammarstam 
Rakel och ledningssystem 
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Sweco  Energy  AB på uppdrag  av
Vattenfall  Eldistribution  AB
Att:  Jonathan  Weck

jonathan.weck@sweco.se

1(2)

Ärende/Dok. id.
TN 2019-1004

Infosäk.  klass

K1 (Öppen)

Samrådsyttrande  avseende  projekt

gällande  kraftledningar  Hagby-Ensta-

Arninge  samt  Ullna-Täljö,  Upplands-

Väsby,  Täby,  Vallentuna  och  Osteråkers

kommuner

Vattenfall  eldistribution  AB  har  översänt  rubricerat  ärende  till  Region

Stockholms  trafikförvaltning  för  samråd.  Samrådet  sker  inför  ansökan  om

tillstånd  för  att  bygga  om  och  spänningshöja  befintliga  kraftledningar  Hagby-

Ensta-Arninge  och  spänningshöja  befintligkraftledning  Ullna-Täljö.  Åtgärderna
kräver  att  nytt  tillstånd  söks  för  ledningarna,  s.k.  nätkoncession  för  linje.

Vattenfall  har  översänt  en underrättelse  till  Region  Stockholms

trafildörvaltning,  då  AB  Storstockholms  Lokaltrafik  äger  fastigheter  i

påverkansområdet.  SL  bedriver  på  berörda  fastigheter  trafik  på  Roslagsbanan

som  utgör  den  huvudsakliga  kollektivLrafildörsörjningen  för  stora  delar  av

Nordöstra  Stockholms  län.  Roslagsbanan  har  pekats  ut  som  riksintresse  för

kommunikationer,  vilket  bland  annat  innebär  att  Roslagsbanan  skall  skyddas

mot  åtgärder  som  kan  påtagligt  försvåra  tillkomsten  eller  utnyttjandet  av

anläggningen.  Ytterligare  information  om  detta  finns  i "Roslagsbanan  -

precisering  av riksintresse"  som  finns  tillgänglig  via  Trafikverkets  hemsida.

Trafikförvaltningens  synpunkter

Vad  berör  spänningshöjning  av  ledningen  mellan  Ullna-TäIjö  ser

trafildörvaltningen  att  endast  mindre  arbeten  görs  på  befintligt  ledningsnät.

Befintliga  ledningar  Hagby-Ensta-Arninge  som  korsar  Roslagsbanan  mellan

Visinge  station  och  Täbykyrkby  station  ska  ersättas  med  nya  ledningar  och

stolpar  för att möjliggöra  spänningshöjning  till  i3o  kv. Vatlenfall  bör under
pågående  projektering  samråda  med  trafildörvaltningen  om  placeringen  av nya

stolpar  i förhållande  till  järnvägen.

Region  Stockholm

Trafikförvaltningen

105  73 Stockholm

Leveransadress  :

Lindhagensgatan  100

Godsmottagningen

112  51 Stockholm

Telefon:  08-686  16  00

Fax:  08-686  16  06

E-post:  registrator.tf@sII.se

Säte:  Stockholm

Org.nr:  232100-0016

www.sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan  IOO. Kommunikationer:  Stadshagen/Thorildsp{an
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Ärende/Dok. id.
TN 2019-1004

Infosäk.  klass

K1 (Öppen)

Trafildörvaltningen  uppmanar  attVattenfall  att  snarast  inkomma  med

"B1ankett  för  anmälan  av aktiviteter  som påverkar  ko7lektivtrafiken"  för att
påbörja  hantering  av  frågan  om  korsning  med  Roslagsbanan  samt  framtagande

av1edningskorsningsavtal,  blankett  finns på http://www.sll.se/bygga/.
Trafikförvaltningens  föreskrifter  ska alltid  fö5as vid genomförande av åtgärder
inom  spårområde  eller  inom  område  som  ligger  så pass  nära  spår  att  påverkan

på  anläggningen  skulle  kunna  uppstå.  Avtal  ska  tecknas  med

trafildörvaltningen  som  reglerar  genomförande  och  bibehållande  avledningen

inom  järnvägsområdet.  Ledningsdragning  inom  järnvägsmark  är  bl.a.  förenat

med  restriktioner  gällande  tillträde  till  marken  samt  krav  på  lägsta  höjd  för

luftledningen.

Innan  koncession  beslutas  skall  samordning  ha  skett  med  trafildörvaltningens

utsedda  produktionssamordnare  och  överenskommelser  träffats  gällande

omhändertagande  av risker,  fastställande  av  kontroller  och  kravställning  samt

begränsningar.

Alla  kostnader  som  uppstår  för  trafikförvaltningen  på  grund  av  intrånget  ska

bäras  av  exploatören.

SL:s  föreskrifter  ska  följas.

Region  Stockholm

Trafildörvaltningen
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Weck, Jonathan

Från: Mugdim Islamovic <Mugdim.Islamovic@sgu.se>
Skickat: den 11 oktober 2019 09:24
Till: Weck, Jonathan
Kopia: SGU Diariet
Ämne: Samråd avseende två planerade kraftledningsprojekt - LN1 på sträckan Hagby-

Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby kommuner samt LN2 på sträckan Ullna-
Täljö i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner;SGUs Dnr 33-1804/2019

Kategorier: Grön kategori

Hej!  

Vi avstår från att svara i ärendet, och hänvisar till vår checklista för planering av infrastrukturprojekt. Den är till hjälp 
för att hitta till relevant information på vår hemsida.  

https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/checklista_infrastruktur_sgu_2017-12-31.pdf 

Vänliga hälsningar 

Mugdim Islamovic 

Enhetschef Samhällsplanering Berg 
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Trafikverket 
Trafikverket 
172 90 Solna 
Besöksadress: Solna strandväg 98 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Mahmoud Abdalla 
Planering 
Direkt: 010 - 123 16 44 
Mobil: 072 - 08 397 75 
mahmoud.abdalla@trafikverket.se 
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[Titel] 

 Sweco Energy AB 
Att: Jonathan Weck 
Box 340 44 
100 26 Stockholm 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Trafikverkets diarium 

Yttrande gällande undersökningssamråd för 
planerat kraftledningsprojekt LN2 Ullna-Täljö 
 

Trafikverket har granskat handlingarna i rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap av 

ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Vattenfall 

Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession gällande spänningshöjning av 

befintlig 70 kV luftledning mellan Ullna, Täby kommun, och Täljö, Österåkers kommun, i 

Vallentuna kommun. Den föreslagna åtgärden berör E18, väg 276 och Roslagsbanan. E18 

och Roslagsbanan är av Trafikverket utpekade riksintressen för kommunikationer vilket 

innebär att de ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 

nyttjandet av anläggningarna.  

 

Det framgår av det remitterade samrådsunderlaget att sökande har för avsikt att utföra 

endast mindre tekniska åtgärder på den befintliga konstruktionen, då sökande bedömer 

att detta är tillräckligt för att spänningshöja luftledningarna. Däremot kan det på vissa 

platser bli aktuellt med byte av befintliga stolpar mot nya. Då de nya stolparnas 

utformning inte är preciserad i underlaget önskar Trafikverket vidare dialog när beslut 

om slutgiltig utformning är fastställt i syfte att säkerställa att det inte medför någon 

olägenhet för våra berörda anläggningar.  

 

Trafikverket önskar även upplysa om att förläggning av ny ledning eller arbete på 

befintlig ledning inom vägområdet kräver, i enlighet med 44 § väglagen (1971:948), 

tillstånd från väghållningsmyndigheten. Mer information om hur ni ansöker om ett 

ledningsärende inom vägområdet finner ni här: 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-

ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/ 

 

 

För Trafikverket Region Stockholm 

Mahmoud Abdalla 

Samhällsplanering 

 

[Skapat av] [Dokumentdatum] 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/


 

 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-21 FM2019-18679:3 
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(AAR)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Energy AB, 

Jonathan Weck 

2019-09-02          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA, Anton Arnesson, 

070 – 979 21 69, anton.arnesson@mil.se 

                  

Yttrande avseende planerade kraftledningar mellan Hagby 

– Ensta – Arninge samt Ullna – Tälljö, Upplands Väsby, 

Täby, Vallentuna samt Österåkers kommuner, Stockholms 

län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information, 

kontakta flyginfose@lfv.se.  

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

Christoffersson, Mikael 

Chef, Högkvarterets Infrastrukturavdelningen 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

 

 

 

 



 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-21 FM2019-18679:3 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

Sändlista 

Sweco Energy AB 

genom Jonathan Weck  jonathan.weck@sweco.se  

 

För kännedom 

FMV LedMNät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Weck, Jonathan

Från: Persson, Mikael <mikael.persson@swedavia.se> för Safety <safety@swedavia.se>
Skickat: den 25 september 2019 12:00
Till: Weck, Jonathan
Kopia: Arlanda Remisshantering
Ämne: Remissvar från Swedavia Stockholm Arlanda flygplats gällande kraftledningsprojekt 

Hagby-Ensta-Arninge samt Ullna-Täljö, Vattenfall Eldistribution AB

Kategorier: Grön kategori

Hej, 
  
Swedavia Stockholm Arlanda flygplats har tagit del av och granskat samrådsunderlag med tillhörande bilagor för 
Vattenfall Eldistribution AB:s kraftledningsprojekt i norra Stockholm.  Projekt LN1 omfattar spänningshöjning från 70 
kV till 130 kV och tillhörande om- och nybyggnad av luftledningar på sträckan Hagby-Ensta-Arninge. Projekt LN2 
omfattar spänningshöjning från 70 kV till 130 kV i befintlig luftledning på sträckan Ullna-Täljö. 
 
Granskningens syfte har varit att säkerställa att projekten inte medför några flygsäkerhetsrisker som kan påverka 
riksintresset Arlanda flygplats. 
 
Följande kan konstateras: 
• Samtliga delsträckor ligger utanför det skyddsområde som definieras av Transportstyrelsens föreskrifter om 

luftledningar för starkström vid flygplatser (TSFS 2011:73). 
• Samtliga delsträckor ligger utanför flygplatsens s.k. Annex 14-ytor (hinderbegränsande ytor) 
• Samtliga delsträckor ligger inom flygplatsens procedurytor. Längs samtliga delsträckor är det möjligt att bygga 

upp till +213 m totalhöjd (RH2000) utan vidare behov av flyghinderanalys. Observera dock att station Hagby idag 
ligger precis söder om och i direkt anslutning till en proceduryta som medger byggnation upp till +100 m 
totalhöjd (RH2000) utan behov av vidare flyghinderanalys. Med aktuell markhöjd på platsen (< +30 m) och 
beskriven infrastruktur finns dock inget som pekar på att denna totalhöjd skulle överskridas även om station 
Hagby skulle expandera norrut. 

 
Mot bakgrund av ovanstående har Swedavia Stockholm Arlanda flygplats inget att erinra mot rubricerade 
kraftledningsprojekt. Swedavia ser positivt på denna förstärkning av det regionala ledningsnätet. 
 
Swedavias ställningstagande omfattar inte LFV:s utrustning för kommunikation, navigering och övervakning (s.k. 
CNS). För utlåtande om detta måste LFV kontaktas för en s.k. CNS-analys, se vidare: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 

 

Mikael Persson 

Safety Engineer/Safety Auditor 
Safety Office 
 
Direct phone: +46 10 1091511  Mobile: +46 738 677511 
E-mail: mikael.persson@swedavia.se 

Swedavia AB 
Stockholm Arlanda Airport 
SE-190 45 Stockholm-Arlanda, Sweden 
Phone: +46 10 109 10 00  Fax: +46 10 109 05 00 
www.arlandaairport.se 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
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Weck, Jonathan

Från: Nyström, Bo B. <Bo.Nystrom@teliacompany.com>
Skickat: den 8 oktober 2019 15:47
Till: Weck, Jonathan
Kopia: Elskydd /Telia Nättjänst Norden AB /København S
Ämne: Samråd 130 kV ledningar LN1 Hagby-Ensta-Arninge och LN2 Ullna-Täljö

Kategorier: Grön kategori

Hej Jonathan! 
 
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samråd gällande LN1 Hagby-Ensta-Arninge och LN2 Ullna-
Täljö. 
 
Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Telia 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
 
Kontroll av telekablars lägen och kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se 
Se även Telestörningsnämndens meddelande nr 21  (Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, 
teleanläggningar m. m.).  
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-
entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx 
 
För ledningssamordning kontakta Nätförvaltare Daniel Karlsson på tfn: 070-254 92 19. 
 
 
Hälsningar 
Bo Nyström 
Elskyddsärenden | Telia Teknikutveckling 
 

 
 
Telia Sverige 
076-102 48 44 
bo.nystrom@teliacompany.com 
www.telia.se 
Stjärntorget 1  Solna    
 
Telia Sverige AB, Stockholm 556430-0142 
 
 
This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the 
intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or 
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.  
 
Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.  
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Weck, Jonathan

Från: Fransson, Anders <Anders.a.Fransson@eon.se>
Skickat: den 9 oktober 2019 15:51
Till: Weck, Jonathan
Ämne: Yttrande över planerade ledningar Hagby-Ensta-Arninge, samt Ullna-Täljö

Kategorier: Grön kategori

Hej! 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har studerat de remitterade handlingarna i rubricerat ärende och har följande 
synpunkter.  
 
Det är angeläget att få till den planerade spänningshöjningen. E.ON har planer att stärka nätet vidare från Täljö som 
är beroende av Vattenfalls spänningshöjning. 
 
Delar av sträckan mellan Hagby och Ensta går genom område där E.ON har nätkoncession för område med 
anläggningsnummer 2252 AF. Sträckan Ullna-Täljö går till störst del inom E.ONs områdeskoncession med 
anläggningsnummer 7413 T. Inom dessa områden korsar och parallellgår de tänkta ledningarna med flera av E.ONs 
ledningar inom både mellan- och lågspänningsnätet. I och med att de ansökta ledningarna är direktjordade kan det 
komma att krävas åtgärder på E.ONs befintliga anläggningar. Då det är Vattenfall som förändrar sina anläggningar 
får de bära kostnaden för de åtgärder som E.ON måste göra för att anpassa våra anläggningar.  
 
Det är viktigt att Vattenfall i ett tidigt skede kontaktar E.ON så att vi tillsammans kan utreda vilka åtgärder som är 
nödvändiga att vidta. 
 

 

Anders Fransson 
Gruppchef 
Koncessioner 
 
anders.a.fransson@eon.se 
+46 703 24 45 01 

E.ON Energidistribution AB  
205 09 Malmö 
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube  

Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.  

Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee. 
If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else. Please erase the message and notify us immediately. 
E.ON Energidistribution AB, Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun. Organisationsnummer/Registered Number of the company 
556070-6060. 
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Weck, Jonathan

Från: Ulf Kjellberg <Ulf.Kjellberg@roslagsvatten.se>
Skickat: den 10 oktober 2019 17:25
Till: Weck, Jonathan
Ämne: Samråd Spänningshöjning av befintlig kraftledning Ullna-Täljö

Kategorier: Grön kategori

Hej  Jonathan! 
 
Roslagsvatten som via dotterbolaget Österåkersvatten AB är VA-huvudman i Österåkers kommun. Vi har inga 
allmänna VA-ledningar längs denna sträckning idag.  
VA-ledningarna idag gränsar mot sträckningen vid Gottsunda/Fredsborg. 
 
Dock ligger sträckningen från Stava ner till Täljö inom Österåkers kommunen pågående planprogram 
Täljö/Gottsunda. 
 
Framförallt kommer områden runt spårområdet att förtätas.  Ett antal exploateringar är tänkta inom 
programområdet. För mer info om detta kontakta Österåkers kommun. 
 
Norrvatten har en distributions ledning för dricksvatten till Åkersberga längs järnvägen.  
 
Mvh/ 
 
 
 

 
  
Ulf Kjellberg 
Kommunansvarig Österåker 
Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 
Tel: 08- 540 835 16, 08-540 835 00 
roslagsvatten.se 
 



 
 
Mail till, jonathan.weck@sweco.se (På uppdrag av Vattenfall eldistribution) 
 
 
Samråd avseende kraftledning Ullna – Täljö, torsdagen den 19 september 2019, 
kl. 16-19, Karby Gård 
 
 
Vill härmed lämna våra  synpunkter på det material som delades ut som, Under-
lag för undersöknings- och avgränsningssamråd, den 2019-09-19, enl. ovan, 
(materialet daterat 2019-09-02). 
 
Där framkommer att avsikten är att behålla befintlig struktur på kraftledningen, 
på vissa platser kan byte av stolpar bli aktuell. Vi utgår från att eftersom man 
behåller  befintlig struktur och ledningsdragning behövs ingen ny koncession 
(möjligen för spänningshöjningen) eller markupplåtelse i detta avseende. 
 
Vi utgår från att om och när arbeten ska utföras (smärre åtgärder på befintlig 
ledning) kommer vi att bli informerad och delaktig i hur och när dessa arbeten 
planeras, så att intrången blir så små som möjligt och godkända av oss (fordons- 
rörelser, maskiner ?) innan arbeten startas (använda befintlig ledningsgata som 
transportväg, ingen ny skogsgata krävs då ledningen är befintlig, osv). 
 
Emotser samrådsredogörelse när samrådet är avslutat. 
 
 
 
Stockholm den 10 oktober 2019 
 
 
På uppdrag av Wasatornet AB / Carl Douglas, fastigheterna Arninge 5:1, Täby 
kommun och Rydboholm 2:1, Österåkers kommun. 
 
 
 
Anders Tegelberg 
Wasatornet AB 
Rydboholms Gård 
184 94 Åkersberga 
 
070 – 789 00 90  

mailto:jonathan.weck@sweco.se
mailto:jonathan.weck@sweco.se
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Yttrande med anledning av samrådsförslag till ombyggnation av Vattenfalls 

kraftledningsgator sträckan Hagby- Ensta- Arninge och Ullna- Täljö.  

Botaniska sällskapet i Stockholm har granskat ovan nämnda samrådsförslag och vill lämna 

följande synpunkter.  

 

Ullna- Täljö 

Eftersom ingen ny skogsgata ska tas upp blir inverkan på naturmiljön begränsad i denna 

sträckning av ledningen, påverkan bedöms ske under byggnadsskedet.  

Vi förordar att arbetsområdet hålls inom befintlig kraftledningsgata och att upplägg inte sker i 

omgivande naturmark. Särskild hänsyn ska tas till nyckelbiotoperna NB1, NB2 och NB3 som 

ligger i anslutning till ledningsgatan. Det är extra viktigt att dessa inte påverkas av 

infartsvägar eller upplag och att man inte kör genom dem.  

Särskild hänsyn behöver tas i NB1 som kraftledningsgatan går rakt genom. Här är det extra 

viktigt att vidta skyddsåtgärder så att fordon inte kan åka ut i omgivande mark och orsaka 

körskador. Här finns de rödlistade arterna rödbrun blekspik och kanderlabersvamp. Arterna är 

känsliga för kraftig påverkan på mark och vegetation genom till exempel slutavverkning, 

markberedning och körskador.    

Botaniska sällskapet i Stockholm ser positivt på att befintlig ledningsgata nyttjas och att 

transport av fordon till största delen sker i den.  

Hagby- Ensta- Arninge  

I sträckningen kommer Vattenfall att behöva bredda redan existerande kraftledningsgator 

vilket ger en större påverkan på naturmiljön än ombyggnationen i Österåkers kommun. 

Botaniska sällskapet i Stockholm förordar att den högre typen av ledningsstolpar används då 

det innebär att befintlig ledningsgata inte behöver breddas lika mycket som om de lägre 

stolparna valts.  

Vattenfalls huvudalternativ berör tre nyckelbiotoper och två områden klassade som 

naturvärde. En utvidgning av ledningsgatorna kommer innebära att en avverkning sker inom 

alla tre nyckelbiotoper och beroende på vilken sida av ledningen som väljs i 

naturvärdesområdena.  

http://www.bsis.org/
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I sträckningen Arninge- Löttinge påverkas nyckelbiotop NB3 av ledningsgatans breddning. Vi 

anser att Vattenfall ska vidta försiktighetsåtgärder för att minimera intrånget i nyckelbiotopen 

så mycket som möjligt. Vattenfall bör också ersätta de naturvärden som går förlorade genom 

att vidta kompensationsåtgärder i närliggande skog eller motsvarande biotop. 

I första hand förordar vi den lila förkastade sträckningen i skogen kring Gullsjön eftersom 

sträckningen innebär att ingen ny ledningsgata tas upp genom nyckelbiotop NB1. Där växer 

arten blåmossa vilken är en av skogsstyrelsens signalarter som indikerar höga naturvärden. 

Huvudalternativet skulle innebära att en ny gata med ca 40m bredd tas upp genom NB1. Detta 

skulle innebära att en stor del av biotopen försvann och att området fragmenterades i mindre 

isolerade bitar.  

I andra hand förordas blå sträckning vilken leder till en mindre fragmentering av nyckelbiotop 

NB1.  

Generellt behöver stor hänsyn tas till nyckelbiotoperna under byggskedet. Vi anser att 

Vattenfall ska avverka så lite som möjligt i nyckelbiotoperna och de utpekade naturvärdes 

områdena. Stor hänsyn ska tas vid avverkning för att påverka naturmiljön så lite som möjligt. 

Åtgärder behöver vidtas för att minska körskador och se till att områdena inte används som 

upplägg och att stora tunga maskiner undviks.  

Botaniska sällskapet i Stockholm ser positivt på att Vattenfall planerar att låta skog växa 

tillbaka i de delar av ledningsgatorna som inte används. Ellevio har dock ledningar som går 

parallellt med Vattenfalls, vilket gör att skogen inte kan växa tillbaka på flera sträckor.  

 

I sträckningen intill Karby har den rödlistade arten grön aspvedbock återfunnits. Denna art är 

beroende av gamla aspar med grov bark och håligheter. Vi rekommenderar därför att sådana 

träd sparas vid en utvidgning då de utgör en livsmiljö för många olika arter.  

I Hagbyområdet förordas den lila förkastade sträckningen från punkt B till A över 

Hagbytippen. Detta alternativ innebär att ledningsgatorna koncentreras till en samlad plats. 

Detta alternativ tar inte ny mark i anspråk på samma sätt som huvudalternativet och påverkar 

inte naturvärdesområdena NV1 och NV2. Huvudalternativet innebär att en ny ledningsgata 

skulle tas upp rakt genom naturvärdesområde NV1.  

Sammanfattningsvis anser vi att det är positivt att befintliga kraftledningsgator används och 

att ny skog tillåts växa in på de delar som inte längre används. Vi anser också att stor hänsyn 

behöver tas till platsernas naturvärden för att minimera intrång och avhjälpa skador.  

  

http://www.bsis.org/
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Stockholm 11 oktober 2019 

Magdalena Agestam (ordförande) Bo Eknert  

Sällskapets kontaktperson i detta ärende: Bo Eknert  

Ekhagsvägen 10  

114 18  STOCKHOLM 

073-766 93 08                                                

e-mail: bo.eknert@natgeo.su.se 

 

 

 

http://www.bsis.org/
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Ellevio AB. 115 77 Stockholm 

Säte Stockholm. Org ID 556037–7326  

Telefon 08 606 00 00 

Webbadress ellevio.se 

Sweco Energi AB 
Att: Jonathan Weck 

Skickas endast per e-post: jonathan.weck@sweco.se 

Samråd avseende spänningshöjning och 
ombyggnation av kraftledningar Hagby-Ensta-
Arninge samt Ullna-Täljö 

Ellevio AB har erhållit rubricerade förslag för yttrande och har 

följande synpunkter. 

 

Ellevio lokalnät har som lokal distributör av el i Täby kommun 
intresse av att förstärkningen av regionnätet kan ske i tid för den 
tillväxttakt som förväntas i kommunen. Vi förordar i första hand det 
eller de alternativ som efter samråd bedöms kunna ge en så tidig 
utbyggnad som möjligt. Det är dock ytterst viktigt att Ellevios egna 
utbyggnadsplaner samordnas med Vattenfalls planerade 
spänningshöjning och de åtgärder som följer därav.  

Ellevio har befintliga anläggningar vid den planerade ledningens 
anslutningspunkter i Ensta. Ellevio vill delta i kommande samråd 
inför och efter erhållen koncession för att ge synpunkter på arbeten 
nära fördelningsstationerna och lokalnätets anläggningar. 
 

Kontaktpersoner: 

Lars Enarsson, områdesansvarig Norrort, Regionnät  
E-post: lars.enarsson@ellevio.se, tel.: 070-191 15 39 

Thomas Bartha, områdesansvarig Täby, Lokalnät  
E-post thomas.bartha@ellevio.se, tel. 08-606 02 81 

 
 
 

 

http://www.ellevio.se/
mailto:lars.enarsson@ellevio.se
mailto:thomas.bartha@ellevio.se
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Weck, Jonathan

Från: Ellen Berg <Ellen.Berg@norrvatten.se>
Skickat: den 14 november 2019 11:20
Till: Weck, Jonathan
Ämne: SV: Avseende kraftledningar HAGBY, ENSTA, ARNINGE SAMT ULLNA-TÄLJÖ

Hej Jonathan, 
 
Tack för återkoppling, jag vill dock närvara eller få information  när ni ska sätta era stolpar kring vår ledning 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Ellen Berg 

 

 

Kommunalförbundet Norrvatten. 
Ellen Berg 
08-505 254 40 
ellen.berg@norrvatten.se  
www.norrvatten.se  

 

 
 

Från: Weck, Jonathan <jonathan.weck@sweco.se>  
Skickat: den 13 november 2019 16:04 
Till: Ellen Berg <Ellen.Berg@norrvatten.se> 
Kopia: Wintzer, Jenny <jenny.wintzer@sweco.se> 
Ämne: SV: Avseende kraftledningar HAGBY, ENSTA, ARNINGE SAMT ULLNA-TÄLJÖ 
 
Hej Ellen,  
 
Vi har tittat på filerna du skickade och vi korsar era ledningar men vi bedömer i dagsläget att de inte kommer 
beröras. Återkommer i fall ändringar sker. 
 

Med vänliga hälsningar  

  

 

Jonathan Weck  

Miljökonsult  

Tillstånd och MKB  

 

Mobil +46 72 214 07 24  

jonathan.weck@sweco.se  

Sweco Energy AB  

Gjörwellsgatan 22  

Box 340 44  

SE-100 26 Stockholm  

Telefon +46 8 695 60 00  

www.sweco.se  

  

 
 
Följ Sweco i sociala medier:  
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter  
 
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.  
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Från: Ellen Berg <Ellen.Berg@norrvatten.se>  
Skickat: den 22 oktober 2019 10:54 
Till: Weck, Jonathan <jonathan.weck@sweco.se> 
Ämne: SV: Avseende kraftledningar HAGBY, ENSTA, ARNINGE SAMT ULLNA-TÄLJÖ 
 
 
 
Hej Jonathan, 
 
Här kommer det 2 dwg:er som visar endast ledningsmitt i plan samt ledningsrätten, inom det bruna och blåa får ni ej 
sätta någon stolpe överhuvudtaget. Dwg filen ska vara i SWEREF 99 18 00 / EPSG 3011 
 
Återkom till mig om du har några frågor och om Norrvatten behöver närvara på något möte. 
 
Materialet är sekretessbelagt enligt info-texten nedan och får ej spridas vidare. 
 
Norrvattens huvudvattenledning skyddas juridiskt av ledningsrätten, som sträcker sig enligt bifogade filer. Samtliga 
arbeten inom ledningsrättsområdet skall godkännas av Norrvatten innan arbete påbörjas. 
 
Var vänlig återkom med information om hur huvudvattenledningen och ledningsrättsområdet berörs. 
 
Utförlig information om vad som gäller för arbeten inom ledningsrättsområdet finns i följande dokument:  
 
http://www.norrvatten.se/Tjanster-och-service/Ledningsanvisningar/ 
 
 
Hantering av Norrvattens grafiska information avseende ledningsnät 
Norrvatten producerar och levererar dricksvatten till en halv miljon människor i 14 kommuner norr om Stockholm. 
Norrvatten ansvarar för huvudvattenledningarna och i arbetet med att säkerställa en kontinuerlig leverans av vatten 
ingår även hantering av grafisk information.  
                                            
I syfte att få en kontrollerad och begränsad spridning av skyddsvärda uppgifter om Norrvattens 
huvudvattenledningsnät är viss grafisk information sekretessbelagd med stöd av 18 kap. 8 § i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
 
Med grafisk information avses lägesbunden information om ledningsnätet i både digital och analog form till exempel 
ritningar, kartor och koordinater.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Ellen Berg 

 

 

Kommunalförbundet Norrvatten. 
Ellen Berg 
ledningsinfo@norrvatten.se  
www.norrvatten.se  

 

 
 

Från: Weck, Jonathan <jonathan.weck@sweco.se>  
Skickat: den 2 oktober 2019 14:15 
Till: Ellen Berg <Ellen.Berg@norrvatten.se> 
Ämne: SV: Avseende kraftledningar HAGBY, ENSTA, ARNINGE SAMT ULLNA-TÄLJÖ 
 
Hej Ellen, 
 
Bifogar de två samrådsunderlagen med kartor över sträckningarna. Hör av dig när du fått en bättre bild av läget. 
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Med vänliga hälsningar  

  

 

Jonathan Weck  

Miljökonsult  

Tillstånd och MKB  

 

Mobil +46 72 214 07 24  

jonathan.weck@sweco.se  

Sweco Energy AB  

Gjörwellsgatan 22  

Box 340 44  

SE-100 26 Stockholm  

Telefon +46 8 695 60 00  

www.sweco.se  

  

 
 
Följ Sweco i sociala medier:  
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter  
 
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.  

 
 

Från: Ellen Berg <Ellen.Berg@norrvatten.se>  
Skickat: den 30 september 2019 09:17 
Till: Weck, Jonathan <jonathan.weck@sweco.se> 
Ämne: Avseende kraftledningar HAGBY, ENSTA, ARNINGE SAMT ULLNA-TÄLJÖ 
 
Hej Jonathan,  
 
Har du bättre underlag att kolla på så kan jag se om Norrvatten berörs i detta skede, 
 
Norrvatten har ledningsrätt ansluten till huvudledningen och godkänner i nuläget inga arbeten inom 
ledningsrättsområdet. 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Ellen Berg 

 

 

Kommunalförbundet Norrvatten. 
Ellen Berg 
08-505 254 40 
ellen.berg@norrvatten.se  
www.norrvatten.se  
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Weck, Jonathan

Från: Micha <micha@maslov.nu>
Skickat: den 30 september 2019 16:40
Till: Weck, Jonathan
Ämne: VB: Kraftledning Ullna Täljö

 
 
Hej. 
 
Vi har synpunkter på att ni vill höja effekten från 70 till 130 kV. Vi kommer inte att acceptera en höjning då området 
snart kommer att detaljplaneläggas och värdet på marken då kommer att öka betydligt och en effekthöjning kan 
kräva en betydligt bredare zon som omöjliggör byggnation ( många människor är oroliga för kraftledningar ) vi 
föreslår att ni gräver ner ledningarna. 
Vattenfall är ett kommersiellt bolag som med ledningsrätten kan tvinga på sig mark för ledningsdragning och för 
evig tid ge ersättning som vi upplever som ett hån. 
Vattenfalls vinst det senaste året är mycket hög 48 milliarder om jag minns rätt så er möjlighet att ersätta oss för 
intrång kan inte vara  något problem. 
En anledning till att vi ej vill medge effekthöjning är att då vi vill bygga på vår mark så får vi avslag och då är det inte 
enligt vår uppfattning rimligt  att andra som inte ens äger marken ska få göra detta. 
Vi ser fram mot en diskussion med er om ert krav på effekthöjning. 
 
 
För fastighetsägarna  Täljö 2:43  Täljö :44 
 
 
Mikael Maslov 
 
micha@maslov.nu 
 
072 720 22 24  
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!
Synpunkter!på!planerad!spänningshöjning!av!kraftledningar!mellan!Ullna:Täljö,!Näs!5:1!!
!

Till$Vattenfall$Eldistribution$AB$$

c/o$Sweco$Energy$AB$

Att:$Jonathan$Weck$

Box$340$44$

100$26$Stockholm$

$

10$oktober$2019$

!
Synpunkter!på!planerad!spänningshöjning!av!kraftledningar!mellan!
Ullna:Täljö!
$

Jag,$Peter$Norrman$och$min$syster$Katarina$Norrman$äger$Näs$5:1.$Jag$bor$där$med$min$

amerikanska$hustru$Amelia$Bryne$och$vår$snart$5Qåriga$dotter$Anouk.$Vår$fastighet$ligger$precis$

intill$den$befintlig$transformatorstation$nära$Täljö$och$det$finns$stora$kraftledningar$på$två$sidor$

av$vår$mark.$Som$närmst$så$ligger$vår$markgräns$enbart$ett$par$meter$från$stationen.!Vårt!
bostadhus!ligger!ca!90!meter!ifrån!kraftledningarna!som!ska!spänningshöjas!och$som$vi$ser$

klartydligt$från$våra$fönster.$Vår$fastighet$Näs$5:1$nämns$i$Samrådshandling$StavaQTäljö$från$

2018$som$en$av$två$fastigheter$vars$boendemiljö$påverkas$för$att$de$är$belägna$inom$100$m$

från$befintlig$kraftledning.$Och$just$nu$vet$vi$inte$om$det$t$o$m$kan$bli$en$markant$skillnad$med$

strålning$för$både$oss$vuxan$men$framförallt(för(vår(dotter$med$nya$kraftigare$ledningar$(se$sid$

16$i$Samrådshandling$undersökningssamråd$–$StavaQTäljö$2010Q101864).$

$

I!våra!synpunkter!tar!vi!upp:!!
$

•! Familjens$historiska$anknytningar$till$området,$vårt$miljökulturellt$vikiga$Båtsmanstorp$

och$mark,$samt$våra$framtidsplaner.$$

•! Vår$oro$kring$elektromagnetiska$fält$i$samband$men$de$befintliga$och$planerade$

kraftledningarna$och$att$vårt$barn$kan$exponeras$för$förhöjda$magnetfältsnivåer.$$

•! Vår$oro$kring$spänningshöjning$av$ledningnarna$nära$Täljö$och$hur$det$kan$påverka$vår$

fastighetsvärde.$$

•! Vårt$önskemål$att$elektromagnetiska$fält$ska$mätas$och$att$de$planerade$130kV$

ledningarna$ska$läggas(under(marken$längs$vår$fastighetsgräns.$(Enligt$E.ON$–$som$äger$

de$andra$kraftledningar$i$närheten$av$vårt$hus$–$skulle$deras$ledningar$ha$raserats$och$

istället$förläggas$som$markkabel$utanför$vår$fastighet$år$2018.)$

•! Flera$andra$ingrepp$som$har$eller$kan$kraftigt$reducera$värdet$på$vår$fastighet.$$

!
Introduktion!och!kontext!$
!
Familj!historia!i!kommunen!$
$

Vår$familj$känner$en$stark$anknytning$till$Näsvik$(Näs$5:1),$Näs$Gård$och$Täljöviken.$Min$

mormor,$Ebba$Åberg,$föddes$i$Österåker$och$växte$upp$på$Näs$Gård$där$min$gammelmorfar$

2

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje



!
Synpunkter!på!planerad!spänningshöjning!av!kraftledningar!mellan!Ullna:Täljö,!Näs!5:1!!
!

Conrad$Wirén$(1874Q1922)$och$hans$far$Johan$Andersson$(1835Q1917)$var$jordbrukare,$

kyrkvärdar$och$ägare$av$gården.$Vår$fastighet,$Näs$5:1$var$fram$tills$tidigt$40Qtal$en$del$av$Näs$

Gård$och$jag$och$min$syster$har$tillbringat$våra$somrar$där$sen$början$av$60Qtalet.$Min$mormor$

och$hennes$familj$ägde$all$mark$som$tillhörde$Näs$Gård$framtill$att$hon$och$syskon$sålde$till$LO$

på$tidigt$40Qtal.$

$

Jag$är$filmare$och$fotograf$och$min$fru$Amelia$är$forskare$inom$antropologi.$Vi$flyttade$till$

Österåker$i$2012$efter$många$år$i$Brooklyn,$New$York.$Vi$är$bägge$två$seriöst$intresserade$av$

miljö,$ekologiskt$odlad$mat,$ett$hållbart$samhälle$och$ett$konstruktivt$och$långsiktigt$tänkande$

som$värnar$om$vår$framtid.$I$samklang$med$våra$kreativa$företag$så$har$jag$och$min$hustru$

påbörjat$ett$mindre$ekologiskt$jordbruk,$på$en$plats$som$har$anor$ända$från$1760Qtalet.$Vår$

dotter$Anouk$föddes$2014.$Vi$planerar$att$vara$bosatta$här$nu$och$i$framtiden$och$vill$att$vår$

dotter$(och$möjliga$syskon)$ska$växa$upp$här$på$Näsvik$där$vi$har$en$långvarig$och$stark$familj$

anknytning.$!
!
Kulturmiljövärden!och!nytt!kulturhus!$
$

Vår$fastighet$består$av$ett$bostadshus$från$40Qtalet,$en$tillhörande$lada,$en$1800Qtals$lekstuga$

som$flyttats$från$Näs$Gård,$samt$ett$Båtsmanstorp$med$tillhörande$lada.$Båtsmanstorpet$är$

från$1760$talet,$möjligtvis$äldre.$Hela$fastigheten$har$blivit$klassat$som$“särskild$värdefull$miljö”$

av$Stockholms$Läns$Museeum$(Kulturinventering,$Österåkers$socken$och$kommun,$Uppland.$

Kersin$Lilja.$Rapport$2005:11).$I$rapporten$skrivs$det:$“Torpmiljöns$byggnader$har$

byggnadshistoriska$värden...$och$är$byggnadstekniskt$värdefullt.$Miljön$som$är$välbevarad$

sedan$byggnadstiden$är$även$samhällshistoriskt$värdefull$eftersom$den$kan$berätta$om$hur$en$

torpmiljö$kunde$se$ut$på$1700Qtalet”.!Så$vi$anser,$som$rapporten$gör,$att$vår$fastighet,$särskilt$

Båtmanstorpet,$är$en$viktig$del$av$Österåkers$kulturmiljö.$Båtmanstorpet,$eller$Båtsmanstäppan$

som$det$en$gång$kallades,$finns$benämnd$på$en$unik$karta$över$Täljöviken$från$1764$som$finns$i$

våra$ägor$(endast$ett$annan$exemplar$av$kartan$finns,$och$den$i$säkert$förvar$i$Uppsala$stad).$I$

stort$så$finns$det$inga$andra$namn$än$Näs$ägor$(stora$på$den$tiden)$på$denna$karta.$

Båtmanstorpet$kan$ha$byggts$till/alternativt$byggts$om$på$1800Qtalet$men$platsen$är$

densamma,$vackert$belägen$i$mynningen$av$Täljöviken.$Det$kan!vara$en$av$de$äldsta$platserna$
där$ett$Båtmanstorp/täppa$har$befunnits$i$kommunen.$Även$vår$fastighet$har$ett$namn$–$Näsvik$

–$som$klartydligt$hänvisar$till$hur$det$har$historiskt$varit$en$viktig$del$av$Näs$ägor.$Näsvik$finns$

utsatt$på$alla$kontemporära$kartor$som$en$speciell!plats!i!kommunen!då$det$har$detta$namn!–!
något!som!ju!kan!tolkas!med!att!det!är!en!plats!med!historiskvärde.$Andra$fastigheter$har$ju$
oftast$enbart$sin$nummerbeteckning.$

$

Vår!oro!inför!den!planerade!spänningshöjning!!
!
Elektromagnetiska!fält!!
$

•! Vi$känner$oro$inför$befintliga$elektromagnetiska$fält$samt$att$vi$vill$att$dessa$mäts.$$
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!
Synpunkter!på!planerad!spänningshöjning!av!kraftledningar!mellan!Ullna:Täljö,!Näs!5:1!!
!

•! Vi$känner$extrem$oro$för$de$ytterligare$eventuella$förhöjningar$av$elektromagnetiska$

fält$som$den$planerade$spänningshöjning$av$kraftledningen$(70kV$till$130kV)$skulle$

kunna$innebära$för$framförallt$vår$lilla$dotter.$$

•! Vi$är$oroliga$att$detta$kan$innebära$en$hälsorisk$med$ökänt$konsekvenser$för$vår$dotter$

nu,$samt$för$andra$barn$som$vi$planerar.$$

•! Om$nivåerna$blir$allt$för$höga$så$kommer$vi$inte$att$vilja$bo$här$och$om$nivåerna$är$

ohälsosamma$hur$ska$vi$då$kunna$sälja$vår$fastighet$till$ett$rimligt$värde$och$kunna$flytta$

någon$annanstans?$$

$

Vi$är$en$liten$familj$som$bor$här$och$vår$dotter$Anouks$hälsa$är$det$mest$viktiga$och$det$som$vi$

hoppas$på$att$ni$tar$mest$hänsyn$till.$I$paragraf$4.7.1!Eletromagnetiska!fält!i$er$
Samrådshandlings$dokument$så$skriver$ni,$bl.a.:$

$

Magnetfältet!avtar!normalt!med!kvadraten!på!avståndet!till!ledningen!men!avskärmas(
inte(av(normala(byggnadsmaterial.!I(hus(nära(kraftledningar(är(mot(den(bakgrunden(
ofta(magnetfälten(högre(än(vad(som(är(vanligt(i(övrigt.(
!
Människan!är!anpassad!till!att!leva!med!jordens!magnetfält,!vilket!är!ett!statiskt!fält!dvs!
det!varierar!inte!över!tiden.!De(magnetfält(som(skapas(kring(elektriska(anläggningar(
avsedda(för(växelström(alstrar(däremot(ett(fält(som(varierar(med(samma(frekvens(
som(strömmen.!Så!vitt!man!vet!påverkas!inte!människan!av!statiska!fält!i!nivå!med!
jordens.!Däremot!skapar(ett(varierande(magnetfält(svaga(elektriska(strömmar(i(
kroppen.(!

$$

Ni$skriver$också:$$

$

Fem!myndigheter!–Arbetsmiljöverket,!Boverket,!Elsäkerhetsverket,!Socialstyrelsen!och!
Strålsäkerhetsmyndigheten:!tagit!fram!en!vägledning!för!beslutsfattare!som!
rekommenderar!följande:!
!

•! Sträva(efter(att(utforma(eller(placera(nya(kraftledningar!och!andra!elektriska!
anläggningar!så(att(exponering(för(magnetfält(begränsas.!

•! Undvika(att(placera(nya(bostäder,!skolor!och!förskolor!nära(elanläggningar(som(ger(
förhöjda(magnetfält.(

•! Sträva(efter(att(begränsa(fält(som(starkt(avviker(från(vad(som(kan(anses(normalt(i(
hem,!skolor,!förskolor!respektive!aktuella!arbetsmiljöer.!

Vattenfall!Eldistribution!ska!i!sitt!agerande!följa!denna!av!myndigheterna!formulerade!
försiktighetsprincip.!
!
Som!ett!underlag!till!miljökonsekvensbeskrivningen!kommer(magnetfältsberäkningar(att(
göras!för!den!aktuella!ledningsträckningen.!Grafer!som!visar!magnetfältets!utbredning!och!
styrka!kommer!att!infogas!i!MKBn.!
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!
Synpunkter!på!planerad!spänningshöjning!av!kraftledningar!mellan!Ullna:Täljö,!Näs!5:1!!
!

$

Vår$fastighet$är$en$miljö$där$ett$barn$vistas$i.$Och$nu$när$hon$blivit$äldre$så$får$hon$springa$ute$

mer,$även$på$åkern$som$tillhör$vår$fastighet$och$som$ligger$emot$elQledningarna$(dvs.$i$dessa$

stunder$så$har$hon/vi$troligen$ännu$mindre$skydd$mot$både$elektriska$och$magnetiska$fält$

därför$att$vi$är$närmare$ledningarna$och$inte$har$huset$som$skydd).$Vi$jobbar$alla,$Anouk$

inkluderat,$med$odling$och$lek$i$trädgård$och$på$vår$åker,$som$ligger$i$klar$närhet$till$de$

planerade$130kV$ledningarna,$transformatorstationen,$och$andra$elledningar$som$går$luftvägen$

över$vår$mark$(ett$tidigare$servitut$från$80Qtalet$har$gett$E.ON$möjligheten$att$ha$elQledningar$

tvärs$över$vår$mark,$nära$vårt$hus).$En$av$de$största$anledningarna$till$varför$vi!vill!kunna!bo$
kvar$här$på$vår$fastighet$är$för$att$kunna$ge$vår$dotter$chansen$att$få$vara$ute$mycket$i$vår$

vackra$natur.$Vi$känner$redan$oro$över$hennes$exponering$till$elektromagnetiska$fält$i$nuläget$

och$de$är$mycket$oroväckande$att$spänningshöjning$kommer$nästan$att$fördubblas.$

!
Önskade!åtgärder!
$

•! Vi$vill$att$ni$tar$hänsyn$till$hur$vi$kan$påverkas$av$elektromagnetiska$fält,$t.ex.$genom$att$

mäta$elektromagnetiska$fält$i$och$i$närheten$av$vårt$bostadshus,$trädgårdar$och$

fastighet$både$innan$och$efter$spänningshöjning.$

•! Vi$vill$att$ni$ta$åtgärder$för$att$minska$vår$exponering$till$elektromagnetiska$fält.$Vi$vet$

inte$exakt$hur$det$bäst$kan$göras,$men$vill$att$ni$utforska$olika$lösningar$och$utför$dem$

samt$involverar$oss$i$processen.$$

•! Vi$vill$helst$att$kraftledningarna$som$går$längs$vår$markgräns$ska$läggas$under$marken$

som$markabel.$Kraftledningar$börjar$redan$nu$som$markabel$från$den$närliggande$

transformatorstationen$vid$Täljö$och$i$dagsläget$blir$de$luftledningar$mitt$i$åkern$som$

ligger$vid$vår$markgräns$(se$bild$nedan).$Det$går$troligen$att$förlänga$markabeln$så$att$

kraftledningarna$går$en$längre$sträcka$under$marken$för$att$sedan$bli$luftledningar$efter$

av$att$ha$passerat$förbi$vår$fastighet.$Vi$skulle$hoppas$att$denna$ändring$skulle$kunna$1)$

minska$elektromagnetiska$fält$som$kan$påverkar$vår$och$vår$dotters$hälsa,$2)$minska$det$

estetiska$intrånget$av$kraftledningarna$på$vår$fastighet$och$vardagsliv$som$flera$

generationer$av$familjen$har$varit$tvungen$att$leva$med,$3)$utöka$möjligheterna$av$att$

kunna$sälja$vår$fastighet$till$ett$rimligt$pris$om$vi$bedömer$att$intrång$från$

elektromagnetiska$fält,$kraftledningarna,$m.m.$blir$allt$för$mycket.$De$andra$

kraftledningarna$som$ligger$nära$vårt$hus$kommer,$enligt$E.ON,$att$eventuellt$tas$ned)$

vilket$vi$hoppas$stämmer$och$är$mycket$glada$över.$

!
Andra!tidigare!intrång!$
!
Elstation!och!kraftledingar!$
$

För$att$sätta$det$i$en$större$kontext$är$det$också$värt$att$nämna$att$vår$fastighet,$Näs$5:1,$har$

fått$utstå$en$mängd$intrång$under$de$senaste$decennierna$som$har$kraftigt$reducerat$värdet$på$

fastigheten.$Den$stora$transformatorstationen$upprättades$på$80Qtalet,$enbart$cirka$100$meter$

från$bostaden$vi$bor$i,$och$endast$ett$par$meter$från$vår$markgräns.$Transformatorstationen$
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!
Synpunkter!på!planerad!spänningshöjning!av!kraftledningar!mellan!Ullna:Täljö,!Näs!5:1!!
!

har$gett$ett$nära$obeskrivbart$intrång$på$både$landskapet$och$vår$utsikt$då$den$är$ständigt$

närvarande$med$sina$stora$huvudtransformatorer,$kylsystem,$elkablar$och$gråa$inhysning$

strukturer$samt$tillhörande$stora$kraftledningarna.$Kommunen$fick$igenom$denna$planering$på$

min$mormors$tid,$som$inte$hade$förmågan$att$sätt$säga$emot$pga$av$ålder.$Och$bara$de$senaste$

månaderna$har$transformatorstationen$ytterligare$byggts$ut$med$ca$10$meter$på$den$västra$

sidan$med$3–4$mindre$transformatorer.$Den$ger$nu$än$mer$av$ett$intrång$på$vår$utsikt$och$vad$

som$blir$synligt$från$vår$fastighet$(samt$ytterligare$nedsatt$fastighetsvärde).$För$oss$är$detta$

ytterligare$en$oro$då$vi$inte$vet$vad$för$ytterligare$utbyggnationer$som$planeras$när$det$nu$blir$

en$spänningshöjning.$Kan$det,$t.ex.$innebär$att$det$blir$fler$luftburna$elkablar$nära$inpå$vår$
fastighet$och$vår$och$vår$dotters$kroppar?$

$

Se$bilder$och$karta$nedan$för$en$mer$konkret$presentation$av$den$befintliga$

transformatorstationens$läge$och$visuella$intrång.$

$

3G!mast!(nu!4G!mast)$
$

År$2004$så$fick$mobilföretaget$3$klartecken$av$kommunen$att$sätta$upp$en$3G$mast$strax$intill$

transformatorstationen.$Jag,$Peter$Norrman,$följde$denna$process$så$gott$jag$kunde,$med$oron$

för$den$möjliga$strålning$som$kan$bli$en$påföljd,$och$även$mycket$upprörd$över$att$få$ett$80$

meter$högt$mobil$torn$bara$meter$ifrån$vår$markgräns.$En$80$meter$högs$mast$uppsatt$mycket$

nära$vårt$hus$och$nästan$helt$i$linje$med$vår$utsikt$kändes$inte$alls$bra.$Och$våra$intryck$har$inte$

förändrats$under$dessa$år.$Vi$är$fortfarande$oroliga$för$vad$även$dessa$strålningen$kan$betyda$

för$vårt$barn$och$ledsna$över$hur$vår$fastighet$har$ännu$mer$fått$en$värde$försämring.$Känslan$

av$en$ha$en$stor$transformatorstation,$och$sedan$3G$mast$(nu$4G$mast)$på$samma$plats,$var$att$

kommunen$kunde$avstå$detta$område$som$en$sorts$“avdumpnings$station”$för$de$mest$

oattraktiva,$känsliga$och$skrämmande$delar$av$en$kommuns$infrastruktur.$Och$det$blev$vi$som$

fick$dra$det$korta$strået$här.$Denna$mast$är$nu$en$4G$mast$och$vi$vet$fortfarande$inte$vad$detta$

innebär$i$form$av$strålning.$Det$är$nog$bara$en$tidsfråga$innan$masten$även$görs$klar$för$5G.$$

!
Gatubelysning!och!borttagning!av!träd!!
$

Under$de$senaste$åren$blev$vår$fastighet$berörd$på$två$sidor$i$samband$med$två$olika$detaljplan$

(Täljövägskäl$och$Täljöviken).$Resultat$var$att$vi$förlorade$mark$på$två$sidor$av$vår$fastighet,$och$

därmed$förlorade$skydd$(visuellt$intrångs$skydd$från$träd$från$vägen$och$även$bullerskydd$från$

trafik),$något$som$kommer$att$öka$markant$när$Täljövikens$exploatering$är$klar.$

$

Under$detaljplan$Täljövägskäl$har$ca$900$kvm$av$vår$mark$längs$Svinningevägen$tagits.$Det$har$

nu$byggts$en$gång$och$cykelväg$på$andra$sidan$vägen$från$vår$fastighet,$som$är$i$princip$bra$när$

man$ser$på$möjligheten$till$att$fler$använder$cyklar$och$därmed$kan$minska$på$bilkörandet$och$

bidra$till$ett$bättre$klimat.$Men$för$oss$har$det$även$tyvärr$inneburit$ytterligare$ett$intrång$i$

form$av$ljus!förorening$med$all$den$nya$gatubelysning$som$satts$upp$längs$med$Svinningevägen.$

Inom$Detaljplan$Täljövägskäl$så$har$gatubelysning$satts$upp$på$Svinningevägen$från$Gottsunda$

och$fram$till$Täljö,$framför$vår$fastighet$samt$och$vårt$Båstmanstorp$som$redan$ligger$väldigt$
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nära$vägen.$Vi$yrkade$och$gjorde$presentationer$för$kommuen$vad$vi$ansåg$kunde$vara$en$väl$

utformad$armatur$som$kunde$smälta$in$i$miljön.$Det$innebär$nu$att$vi$har$kraftiga$LED$vägljus$

som$lyser$in$vårt$köksfönster$och$vi$ser$trafiken$på$vägen$på$ett$sätt$vi$inte$gjorde$tidigare.$LED$

ljusen$skiner$även$in$Båtsmanstorpet.$Och$15–20$st$90Qåriga$träd$som$skyddade$oss$från$vägen$

blev$felaktigt$nedskurna$(kommunen$läste$kartan$“fel”$och$gjorde$intrång$på$vår$mark)$i$ett$

tidigt$stadie$av$detaljplan$Täljövägskäl,$något$som$vi$aldrig$kommer$att$få$tillbaks$under$vår$

livstid,$trots$att$kommunen$gjort$en$viss$omplantering.$$

!
Rondell!och!exploatering!!
$

Enligt$detaljplan$Täljöviken$var$en$del$vår$fastighet$tagen$(ca$500$kvm)$för$att$bygga$en$rondell.$

Rondellen$ligger$på$hörnet$av$vår$mark,$nära$infarten$från$Svinningevägen$till$det$nya$

bostadsområdet.$Som$vi$förstår$det$så$planeras$det$att$en$stor$del$av$trafiken$som$åker$mot$

Åkersberga$centrum$söderifrån$ska$använda$denna$nya$väg$för$att$nå$intill$centrum.$$

$

Rondellen$blev$ett$ingrepp$för$oss,$både$kulturmässigt$och$personligen.$En$stor$del$av$vår$mark$

som$vetter$mot$Täljöviken,$och$som$är$Båtsmanstorpets$bakre$trädgård$har$blivit$påverkat$av$

rondellen$så$vi$vet$ej$om$vi$kan$gå$vidare$med$våra$planer$att$ha$en$örtodling$och$publik$

trädgård$där.$Rondellen$som$är$ingång$till$exploateringsområdet$skapar$en$markant$ökning$i$

trafiken$utanför$oss$på$Svinningevägen,$något$som$gör$att$vår$dotter$inte$kan$vistas$i$eller$nära$

Båtmanstorpet$utan$vår$närvaro.$Detta$hus$har$tidigare$varit$en$aktiv$sommarstuga,$full$av$liv$

och$utomhus$aktivitet.$Men$all$den$kraftigare$trafik$har$lett$till$högre$och$mer$störande$ljud$

nivåer$från$den$ökade$biltrafiken,$ljusförorening$från$billjus$och$nya$gatulampor$både$längs$med$

vägen$upp$mot$f.d$Konferensgård$samt$längs$med$Svinningevägen,$försämrad$utsikt$från$torpet,$

mer$avgaser$som$förorening$för$odlingar,$och$mindre$attraktiv$miljö$för$en$publik$torpmiljö.$$

Och$det$allra$viktigaste:$nu$ser$vi$inte$bilar$som$kommer$längs$Svinningevägen$pga$av$det$nya$

svängrum$som$skapats$av$rondellens$utformning.$Det$har$blivit$allt$läskigare$att$köra$ut$och$in$

på$vår$infart/utfart.$Det$står$till$och$med$en$ny$60Qskylt$mitt$framför$vår$infart$på$

Svinningevägen$som$tyvärr$gör$så$att$bilister$accelererar$precis$framför$vår$uppfart.$All(biltrafik(
har(skapat(en(större(risk(för(vår(dotter.$Vi$arbetar$på$möjligheterna$att$få$till$en$alternativ$

infart$men$detta$kan$komma$att$bli$en$stor$kostnad$för$oss.$Och$möjligheten$till$att$utveckla$

Båtsmanstorpets$offentlighet$(ideer$kring$ett$cafe$och$trädgård)$och$bevara$torpets$

miljökulturella$värde$går$förlorat.$$

$

Avslutningsvis!så$har$vi$tidigare$genomgått$stora$intrång.$Fler$kan$komma$inom$snar$framtid.$

Detta$gör$att$vi$är$särskilt$oroliga$över$nya$ingrepp$som$kan$ske$i$samband$med$den$planerad$

130$kV$kraftledning.$Personligen$så$har$det$emotionellt$varit$mycket$för$oss$med$alla$dessa$

ingrepp$från$alla$håll$och$blir$mer$och$mer$oroliga$för$att$ytterligare$intrång$kan$leda$till$att$vi$

inte!kan/orkar$bo$kvar$trots$att$detta$är$det$hem$vi$älskar$och$som$varit$en$familj$fastighet$i$5Q

generationer.$Vi$blir$samtidigt$försatta$i$en$svår$ekonomisk$situation$då$ingreppen$$

på/runt$vår$mark$leder$till$ett$förminskat$värde$på$vår$fastighet,$och$att$vi$då$skulle$$
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behöva$sälja$för$ett$mycket$lägre$pris$Q$om$det$ens$går$att$sälja$Q$om$vi$känner$att$vi$måste$flytta$

och$börja$om$från$början$någon$annan$stans.$(130$kV$kraftledning$runt$knuten,$synlig$4G$mast,$

allt$aktivare$landsväg$alldeles$intill,$mer$trafik$i$framtiden$osv).$$

$

Vid$olika$samtal$med$personer$från$E.ON$(som$ägar$de$andra$kraftledningarna$nära$vårt$hus)$

och$andra$så$verkar$det$finnas$en$koncensus$att$man$i$framtiden$inte$vill$ha$kvar$luftburna$elQ
ledningar$utan$gräva$ner$under$marken$så$mycket$man$kan.$Som$tidigare$nämnts$så$har$vi$en$

önskan/förhoppning$att$Vattenfalls$kraftledningar$som$ska$spänningshöjas$till$130kV$och$som$

nu$går$längs$med$vår$markgräns$skulle$kunna$grävas$ned.$Som$nämdes$övan,$som$det$ser$ut$nu$

så$påbörjas$nedgrävning$en$bit$innan$ledningarna$når$själva$transformatorstationen.$Då$de$

redan$är$delvis$nedgrävda$utanför$vår$fastighet$–$och$där$vi$lever$våra$liv$–$skulle$man$således$

kunna$påbörja$nedgrävning$ca$100–150$m$bit$längre$bort$från$elQstationen$i$slutet$av$elQlednings$

”vägen”$som$går$västerut?$Där$är$det$nog$fortfarande$åkermark$och$skulle$inte$innebära$att$

sådant$stort$ingrepp$från$er$sida$när$det$gäller$markexploatering.$$

$

$

Stort$tack,$$

Mvh,$$

$

$

Peter$Norrman$$ $ $ $ $ Amelia$Bryne$

$

Fastighet:$Näs$5:1$

Adress:$Svinningevägen$51,$$

Telefon:$0709$410130$

EQpost:$info@peternorrman.com$$

$

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje

SEJEWZ
Linje





5:1

7:1

3:3

1:26

7:4

7:1

1:26

1:167

1:140

1:43

1:44

1:44

1:172

1:139

1:172

1:43

S:8

S:8

1:141

1:135

0 10050
Meter

Inmätt kabel

Vår bostadshus

Vår lada / trädgårdar

Transformatorstationen

Fastighetsgränsen

Dubbla 70kV ledningar

Dubbla 20kV ledningar



SEJEWZ
Linje



Bild från vår trädgård med transformatorstationen, 4G mast 



Bild från vår trädgård med transformatorstationen, 4G mast 



Bild från vår trädgård men transformatorstationen, 3G mast 

Bild från vår trädgård men transformatorstationen, 3G mast 

Precis utanför vår bostadshus

Transformatorstation och 3G mast





Vår lada

70kV ledningarna som kommer bli 130kV



20kV ledningarna, bild tagen precis utanför vår bostadshus 



70kV ledningarna som kommer att bli 130kV

Bild tagen precis utanför vår bostadshus

Vår lada



Bild från vår mark med transformatorstationen och 4G mast

70kV markkabel kommer ut ur marken för att bli luftledningar



Transformatorstationen
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KOMPLETTERANDE SAMRÅD AVSEENDE 

SPÄNNINGSHÖJNING AV KRAFTLEDNING ULLNA-TÄLJÖ SAMT 

SAMRÅD AVSEENDE ÄNDRINGAR FÖR KRAFTLEDNING 

STAVA-TÄLJÖ 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) planerar att spänningshöja befintlig kraftledning mellan Ullna 

och Täljö. I samband med detta planeras en ny transformatorstation i Täljö. Den nya stationen medför 

förändringar för ledningen Ullna-Täljö samt för ytterligare en ledning mellan Stava och Täljö. Nu 

genomförs ett kompletterande samråd, enligt 6 kap. miljöbalken, för ledningen Ullna-Täljö samt ett 

samråd, enligt 6 kap. miljöbalken, för ledningen Stava-Täljö.  

Bakgrund 

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående 

samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya 

markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av 

kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att 

möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat 

omfattar regionnätet i Stockholm.  

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning 

från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet genom att 

konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. Det 

innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) inom 

regionnätet. 

Sökanden genomförde under september 2019 ett samråd avseende spänningshöjning från 70 till 130 kV för 

befintlig 70 kV ledning, Ullna-Täljö. Se figur nedan. Ledningen avsågs då att spänningshöjas i befintligt 

utförande med mindre tekniska åtgärder.  

Kontaktperson: Jonathan Weck Telefon: 072-214 07 24 

  E-post: jonathan.weck@sweco.se 
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E.ON Energidistribution ABs (E.ON) befintliga transformatorstation vid Täljö är konstruerad för att 

transformera från 70 kV till lägre spänningar. Sökanden behöver därför anlägga en ny transformatorstation 

som kan transformera från 130 kV till 70 kV.  

Vid tidpunkten för samrådet hösten 2019 planerades transformatorstationen i Täljö att utökas vid befintligt 

stationsläge i Täljö. Efter utredning av stationsplaceringen har bedömningen nu gjorts att en ny station vid 

Täljö, strax norr om befintlig station, utgör en bättre lokalisering ur miljösynpunkt. 

Den nya placeringen innebär att de båda befintliga ledningarna Ullna-Täljö och Stava-Täljö behöver kablas en 

längre sträcka mellan befintlig och ny station. Sökanden genomför därför samråd enligt följande: 

• Kompletterande undersöknings- och avgränsningssamråd för ledningen Ullna-Täljö 

• Undersökningssamråd för ledningen Stava-Täljö 

Transformatorstation 

Den nya transformatorstationen ska inhägnas med stängsel. Inom inhägnaden uppförs ställverk för 130 kV 

nät som utomhusställverk. Där byggs även en byggnad för 36 kV ställverk och kontrollutrustning. 

Transformatorstationen kommer i utomhusutförande kräva att skenor och elektriska apparater placeras på en 

personsäker höjd. Stativ för dessa apparater och uppställningsytor för transformatorer kräver fundament av 

betong. Markbehovet för transformatorstationen, inklusive utomhusställverk, är 1 500 – 2 500 m2. Stationen 

och ställverksbyggnaden placeras på en dränerad yta. Dessa områden behöver placeras på så plana ytor 

som möjligt, eventuellt kan marken behöva planas ut. Runt inhägnaden behöver en enklare traktorväg 

anläggas för snöröjning. Träd som riskerar att falla på inhägnaden måste avverkas.  
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Väg kommer att behöva byggas fram till transformatorstationen, för transport av utrustningen samt för 

framtida underhåll av stationerna, då denna inte ligger i direkt anslutning till befintliga vägar. Vägen blir ca 4,5 

meter bred och kommer att gå söderut från den nya stationen för att ansluta till vägen som går till befintlig 

transformatorstation.  

Uppförande av transformatorstationerna samt byggnation av vägar kommer att föregås av samråd enligt 12 

kap. 6§ Miljöbalken och 2 kap. 10§ Kulturmiljölagen. För transformatorstationerna kommer också bygglov att 

sökas enligt plan- och bygglagen. 

Kraftledningar 

Sökanden har idag två befintliga 70 kV kraftledningar (Ullna-Täljö samt Stava-Täljö) som ansluter till befintlig 

station vid Täljö. Ledningarna är idag i huvudsak utförda som luftledningar. Den sista sträckan på 40 meter in 

till stationen är dock utförd som markkabel.  

Som nämnts ovan innebär planerad ny transformatorstation vid Täljö att de båda ledningarna behöver byggas 

om. Figur 1 nedan visar dagsläget och figur 2 visar hur det kommer se ut efter att den nya stationen anlagts 

och ledningarna byggts om. 

 

Figur 1. Lokalisering och utformning av ledningar och station före genomfört projekt. 

 



 

  
 

Samråd Ullna-Täljö samt Stava-Täljö 
 

 

 

Figur 2. Lokalisering och utformning av ledningar och stationer efter genomfört projekt. 

De planerade åtgärderna innebär att de båda luftledningssträckningarna förkortas med ca 200 meter och att 

markkabelsträckorna förlängs med ca 120 meter. 

Val av alternativ 

Under samrådet hösten 2019 var utgångspunkten att ledningen Ullna-Täljö skulle spänningshöjas i befintligt 

utförande, med några mindre tekniska justeringar. Sökanden har nu tagit fram en alternativ lösning enligt figur 

2. Denna lösning bedöms medföra mindre påverkan för människor och miljön jämfört med en utökning av 

befintlig station vid Täljö.  

Gällande ändringarna för befintlig ledning Stava-Täljö har inga andra sträcknings- eller utförandealternativ 

utretts då andra lösningar bedöms medföra en större påverkan för människa och miljö. 

Tekniskt utförande 

Markkabeldelen mellan Sökandens planerade nya station och E.ONs befintliga station utförs med två dubbla 

kabelförband med tre kablar, ett dubbelt kabelförband per ledning (se tvärsektion i Figur 3 nedan). Kablarna 

utförs som 130 kV ledningar med maxlast för 145 kV men kommer drivas på 70 kV. Anledningen till att även 

ledningen Stava-Täljö utförs i 130 kV utförande är att underlätta för, och minska påverkan av, en framtida 

spänningshöjning. Totalt förläggs således tolv kablar i ett gemensamt schakt. Generellt sker markförläggning 

av den här typen av ledningar i ett kabeldike som schaktats till ett djup av ca 1,5 meter. Bredden på kabeldiket 

blir ca 4,5 meter i markytan, beroende på markens beskaffenhet. Runt schaktet kommer ett arbetsområde om 
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ca 10–20 meter att behövas för att kunna ta sig fram med maskiner samt för uppställning av kabeltrummor 

och upplag av schaktmassor.  

 

Figur 3. Principskiss på genomskärning av kabelgrav. 

För markförlagda ledningar krävs inget regelbundet underhåll. Vid behov kommer avverkning att ske ovanför 

kabelschaktet i och med att större buskar och träd inte ska växa i ledningens direkta närhet. Detta för att 

undvika att större rötter växer ner i kabelschaktet. 

Avveckling och rivningsarbeten 

Inför rasering av delar av luftledningarna ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande 

föreskrifter. 

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella 

återställningsåtgärder 

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 

på platsen. 

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 

intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder. 

De flesta av stolparna är försedda med stag, dessa är i sin tur förankrade antingen med stålöglor direkt i 

berget eller med stagförankringar bestående av impregnerade träslipers som är nedgrävda i marken på ett 

djup av ca 2 meter. 

Vid rivning av ledningen lossas först faslinorna från stolparnas isolatorer, varefter linorna dras in och spolas 

upp på trummor. Detta görs släpfritt, dvs. utan att linorna släpas i marken. Isolatorer och reglarna demonteras 

från stolpbena och lyfts ner med hjälp av grävmaskin eller kran. Därefter dras trästolparna upp ur marken med 

gripklo monterad på grävmaskin. 

Alla stagförankringar i berg tas bort. Eventuellt kreosotimpregnerade stagförankringar i mark grävs upp och 

synlig kreosotförorenad jord kring ledningsstolpar tas bort. På enskilda platser kan det finnas tydliga 

motstående platsspecifika intressen som överväger nyttan med att gräva upp marken kring stolpar och 

stagförankringar. I dessa fall genomförs de åtgärder som ger minst påverkan på miljön i det aktuella området. 
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Bergöglor och förankringsjärn i berg kapas i nivå med bergytan. Marken vid stolpplatser återställs normalt 

med befintliga massor och omgivande vegetation tillåts växa in över ytan. 

Nedtagna stolpar, stålreglar, staglinor, stagförankringar, isolatorkedjor och övriga montagedetaljer 

transporteras bort från ledningen företrädesvis med skogsmaskiner typ skotare försedda med lastbilsflak.  

Material transporteras till upplagsplatser vid farbar väg där raserat material sorteras i olika fraktioner för att 

därefter omhändertas enligt gällande lagar och förordningar. 

Planerade åtgärder innebär att markskador kan uppstå när arbetsmaskiner kör i ledningsgatan och längs 

befintliga vägar i området. För att undvika att omgivningspåverkan uppstår avser Sökanden att genomföra ett 

samråd enligt 12 kap. 6 § samt enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen för den planerade rivningen av ledningen. 

Förutsättningar och bedömda effekter 

Samhällsnytta, markanvändning och planer 

Projektet är nödvändigt för att tillgodose det ökande kapacitetsbehovet och en säker elförsörjning i 

Stockholmsregionen. Projektet bedöms medföra stor positiv påverkan på samhällsnyttan. 

Den mark som påverkas utgöras av åker- och skogsmark. Viss påverkan kommer uppstå under 

byggnadsfasen men under driftfasen kommer markkablarna inte medföra någon påverkan. Samtidigt 

försvinner luftledningar som idag går över åkermark. Projektet bedöms medföra liten positiv påverkan på 

markanvändningen.  

Aktuellt projekt berör Österåkers kommun och bedöms inte stå i strid med befintliga översiktsplaner. 

Projektet är lokaliserat inom en fördjupad översiktsplan, Täljöviken, antagen 2006. Se figur 4 nedan. I figuren 

går det att utläsa att området kring Täljö planeras förbli oförändrat även i framtiden. Projektet bedöms därför 

inte medföra någon påverkan på planläget.  

Sammantaget bedöms projektet medföra positiva effekter för samhällsnytta, markanvändning och planer. 

 



 

  
 

Samråd Ullna-Täljö samt Stava-Täljö 
 

 

 

Figur 4. Karta över befintlig ledning genom fördjupad översiktsplan. 

Naturmiljö 

I närheten av planerad ny transformatorstation finns en nyckelbiotop, N 2955-2002 som består av 

barrnaturskog, se figur 5 nedan. Området kan komma att beröras av raseringen av luftledningsstolpar, vilket 

samråds separat, men kommer inte att påverkas av markkabelförläggningen. Sökanden har under sommaren 

2019 låtit genomföra en naturvärdesinventering längs med ledningen. Resultaten från 

naturvärdesinventeringen redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Projektet bedöms medföra obetydlig påverkan på naturmiljön. 



 

  
 

Samråd Ullna-Täljö samt Stava-Täljö 
 

 

 

Figur 5. Nyckelbiotop i närheten av planerade åtgärder. 

Kulturmiljö 

Det finns inga kända kulturmiljöintressen eller lämningar i projektets närhet. Om det vid arbete med ledningen 

skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall den del av arbetet som berör lämningen 

avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Projektet bedöms medföra 

obetydlig påverkan på kulturmiljön.  

Friluftsliv och landskapsbild 

Projektet berör inga utpekade områden för friluftsliv eller landskapsbild. Då luftledningar raseras och ersätts 

av markkabel bedöms friluftslivet och landskapsbilden påverkas positivt.  

Projektet bedöms medföra liten positiv påverkan på friluftslivet och landskapsbilden. 

Boendemiljö 

Ett bostadshus är beläget ca 90 meter från planerat markkabelschakt. Vid detta avstånd är 

magnetfältsnivåerna för de två markförlagda ledningarna obefintligt. För mer information om magnetfält se 

samrådsunderlag för Ullna-Täljö. De befintliga luftledningarna kommer efter genomfört projekt inte vara 

synliga för närboende vilket bedöms som positivt. Under byggfasen kommer viss olägenhet i form av buller 

från maskiner och eventuell begränsad framkomlighet att förekomma.  

Projektet bedöms medföra liten positiv påverkan på boendemiljön.  



 

  
 

Samråd Ullna-Täljö samt Stava-Täljö 
 

 

Samlad bedömning 

Bedömd Aspekt Bedömning miljöpåverkan 

Samhällsnytta, markanvändning och planer Positiv påverkan 

Naturmiljö 
 

Obetydlig påverkan 

Kulturmiljö 
 

Obetydlig påverkan 

Friluftsliv och landskapsbild 
 

Liten positiv påverkan 

Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
 

Liten positiv påverkan 

 

En mer ingående beskrivning och bedömning av miljöeffekter för projektet och tekniskt utförande kommer att 

framgå av kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för respektive ledning.  

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan tidigare meddelat sitt beslut att den planerade spänningshöjningen 

av ledningen Ullna-Täljö inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan (Länsstyrelsens diarienr 402- 10082-

2020). Sökanden bedömer inte att de förändringar gällande utförandet för ledningen vid Täljö medför någon 

annan bedömning. En liten MKB kommer att tas fram för detta projekt. 

Gällande förändringar för ledningen Stava-Täljö bedömer Sökanden att ombyggnationen vid Täljö inte kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan. Efter avslutat samråd kommer Sökanden att sammanställa alla 

inkomna yttranden, samt bemötanden av dessa, i en samrådsredogörelse. En ansökan om beslut om 

betydande miljöpåverkan (BMP) lämnas därefter in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om 

ledningsåtgärden kan tänkas innebära BMP eller ej.  

Om ledningsåtgärderna inte bedöms medföra BMP kommer Sökanden att ta fram en liten 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För liten MKB kommer den sökande att utgå från samrådsunderlaget men 

göra kompletteringar utifrån vad som framkommer i samrådet. Om ledningsåtgärderna bedöms medföra BMP 

kommer en fullständig MKB att tas fram.  

Respektive MKB kommer att utgöra bilaga till de koncessionsansökningar som kommer skickas in till 

Energimarknadsinspektionen (Ei) för beslut om koncession för respektive ledning.  

På Sökandens hemsida finns samrådsunderlag från det tidigare samrådet för Ullna-Täljö: 

www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/Hagby. I samrådsunderlaget finns mer information gällande 

Ullna-Täljö, ledningens utförande samt de miljöeffekter som projektet kan ge upphov till och hänsynsåtgärder 

för att minimera dessa. Det går också bra att kontakta ansvarig konsult för att få tidigare samrådsunderlag 

utskickat per post: Jonathan Weck, se kontaktuppgifter nedan. 

Som berörd part har ni möjlighet att yttra er i ärendet samt lämna upplysningar och ge förslag på frågor som 

behöver belysas i kommande miljökonsekvensbeskrivning för projektet.  

 



 

  
 

Samråd Ullna-Täljö samt Stava-Täljö 
 

 

Viktig information 

Vi ber er att informera eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till er 

fastighet som kan väntas bli berörda av projektet. Om dessa önskar ytterligare informationsmaterial går det 

bra att kontakta oss och få detta skickat per post. Vi ber er även vidarebefordra kontaktuppgifter till eventuella 

nyttjanderättsinnehavare som berörs av projektet till oss snarast möjligt. 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-07-01 till: 

Jonathan.weck@sweco.se (072-214 07 24) 

Alternativt: 

Sweco Energy AB 

Att: Jonathan Weck 

Box 340 44 

100 26 Stockholm 

 

Med vänlig hälsning 

Jonathan Weck 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 
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YTTRANDE
 

Enheten för planfrågor
Lisa Palmér

Datum
2020-07-01
 

Beteckning
407-26183-2020

Jonathan.weck@sweco.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttrande över ansökan om spänningshöjning av ledning 
Ullna-Täljö samt ändringar för ledning Stava-Täljö inom 
Österåkers kommun i Stockholms län

Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB, har genom Sweco Energy AB översänt ett 
samrådsunderlag till Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. miljöbalken daterat i 
juni 2020. Ärendet gäller ett kompletterande samråd avseende spänningshöjning 
av kraftledning Ullna-Täljö från 70 kV till 130 kV samt undersökningssamråd 
avseende ändringar för kraftledning Stava-Täljö i Österåkers kommun.

Bakgrunden till samrådet gäller en förändrad placering av Vattenfalls station i 
Täljö, p.g.a. bostadsexpansion. Planerad ny transformatorstation vid Täljö innebär 
att de båda ledningarna behöver byggas om. De planerade åtgärderna innebär att 
de båda luftledningssträckningarna förkortas med ca 200 meter och att 
markkabelsträckorna förlängs med ca 120 meter. Även E.ON har ledningar som 
berörs av den ändrade placeringen (Täljö-Vaxholm), där Länsstyrelsen har lämnat 
ett yttrande över ungefär samma sträcka i ett kompletterande avgränsningssamråd 
den 29 maj 2020, dnr 22400-2020. Detta yttrande kan med fördel läsas 
tillsammans med det yttrandet, vilket bifogas som bilaga.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget och underlaget, men har i 
underhandskontakt med Sweco Energy AB fått frågan om koncessionssamrådet 
kan ersätta samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för nyckelbiotop N2955-2002 
som ligger i närheten av stationen. Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte är 
möjligt, då den exakta sträckningen först blir färdig i projekteringsskedet.

Beslutet har fattats av planhandläggare Lisa Palmér

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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YTTRANDE
 

Enheten för planfrågor
Lisa Palmér

Datum
2020-05-29
 

Beteckning
407-22400-2020

E.ON Energidistribution AB
AFRY
Victoria.renberg@afry.com

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Kompletterande avgränsningssamråd för nätkoncession 
för linje mellan Täljö och Vaxholm inom Vaxholms och 
Österåkers kommun i Stockholms län

Ärendet
AFRY har på uppdrag av E.ON Energidistribution till Länsstyrelsen översänt ett 
underlag, för kompletterande skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap. 28–32 § 
miljöbalken daterat i maj 2020. Kompletteringen gäller en förändrad placering av 
Vattenfalls station i Täljö, p.g.a. bostadsexpansion, där E.ON kommer att ansluta 
den planerade 130 kV kabeln. Det förändrade läget innebär en ändrad sträckning 
på några hundra meter.

Hela sträckningen gäller ny nätkoncession för 130 kV- mark-och sjökabel mellan 
transformatorstationerna Täljö och Vaxholm i Österåkers och Vaxholms 
kommuner. Syftet med kraftledningen är att förstärka elnätet i området kring 
Vaxholm.

Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet verka för att innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som 
behövs för tillståndsprövningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter samt ha den omfattning 
och detaljeringsgrad som framgår av 6 kap. 35–37 §§ miljöbalken vilka preciseras 
i 16–19 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Avgränsningssamrådet görs för miljökonsekvensbeskrivningen till tillstånd för 
nätkoncession, vattenverksamhet samt för frivilligt tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet. 

Länsstyrelsens synpunkter
I samrådsunderlaget har AFRY kortfattat redogjort för de frågor som är aktuella i 
det kompletterande samrådet för vad som kommer ingå i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Yttrandet för avgränsning av 
miljökonskvensbeskrivningen ska läsas tillsammans med tidigare lämnat yttrande, 
Länsstyrelsens dnr 407-57365-2020, daterat 14 januari 2020.  Utifrån vad som 
framgår i underlaget har Länsstyrelsen följande synpunkter.



2 (2)
YTTRANDE
 Datum
2020-05-29

Beteckning
407-22400-2020

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar berörs av den planerade stationen och markkabeln. 
Länsstyrelsens synpunkter angående fornlämningar ska läsas tillsammans med 
synpunkter i tidigare yttranden i ärendet. 

Naturvärden
Länsstyrelsen anser att påverkan på nyckelbiotopen ska undvikas så långt det är 
möjligt, varför alternativ 2 bedöms vara lämpligast ur naturvårdssynpunkt. 
Kommer nyckelbiotopen ändock att påverkas ska det tydligt framgå varför 
ledningen måste läggas inom ett sådant område samt vilka försiktighetsåtgärder 
och kompensationsåtgärder som kan utföras för att minimera och kompensera 
skada på naturvärden.

Beslutet har fattats av planhandläggare Lisa Palmér

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen   
Krister Sernbo 

Datum  2020-07-03 
Dnr KS  

 

 
Samrådsyttrande: 
Spänningshöjning av kraftledning Ullna-Täljö samt samråd 
angående ändringar för kraftledning Stava – Täljö  
 
Österåkers kommun har av Vattenfall ombetts yttra sig i samråd kring vissa ändringar 
i det samrådsförslag man tidigare genomfört samråd kring (2020-06-03). 

Projektet är angeläget ur samhällssynpunkt och av stor betydelse för kommunens 
möjligheter att utvecklas i linje med antagen ÖP. 

 

Åtgärderna innebär som vi har förstått det huvudsakligen att: 

 Spänningen kommer att höjas i befintliga ledningar, men att vissa stolpar kan 
behöva bytas ut och eventuellt höjas. 

 Vid Täljö planeras dock en ny transformatorstation, som komplement till den 
befintliga. Den kommer att ta ca 1500 till 2500 kvadratmeter yta i anspråk 
och föreslås anläggas strax nordväst om den befintliga. Den kräver 
snöröjningsväg runt anläggningen samt en angöringsväg från söder. 

 I samband med anläggandet av en ny station, föreslås en utökad 
markförläggning av luftledningarna som anlöper stationen, där ca 200 meter 
lufledning istället läggs i mark. 

Synpunkter på förslaget 
Synpunkterna är beredda av kommunens tjänstemän. 

 Då spänningshöjningen längs luftledningen inte innebär att ny mark tas i anspråk, 
utan befintlig kraftledningsgata och huvudsakligen befintliga ledningar nyttjas, 
bedöms påverkan på miljö och landskap bli begränsad.  

 Den befintliga såväl som en utvecklad kraftledning riskerar i första hand att 
påverka planerad utveckling av programområdet Täljö-Gottsunda, där ledningen 
korsar områden som kan komma att föreslås för ny bebyggelse. Förslag till nytt 
verksamhetsområde vid Stava Syd påverkas också av ledningen, liksom eventuella 
förslag till en vägförbindelse mellan Stava och Täljö. Inför projektets 
genomförande, bör därför dialog genomföras kring ledningens detaljerade 
sträckning och eventuell markförläggning av vissa avsnitt. 

 Området kring Transformatorstationen ingår i ett område som är utpekat som 
särskilt betydelsefullt för tätorten Åkersbergas friluftsliv (Björnungeskogen). Den 
nya transformatorstationen med ställverk bör därför ligga så nära den befintliga 
som möjligt för att minska fragmentering av skogsområdet. Ny angöringsväg bör 
om möjligt ansluta till den gamla. 
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 Området kring transformatorstationen rymmer också flera områden med höga 
naturvärden, vilka behöver beaktas i planeringen. 

 Området ingår i ett kulturhistoriskt intressant område i anslutning till den 
historiska segelleden Långhundraleden, varför landskapsbilden är betydelsefull 
och behöver beaktas. 

 
Förvaltningens tidigare slutsatser (2019) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till en ökning av kapaciteten i 
elnätet. Det är också positivt att denna kan genomföras inom befintlig 
kraftledningsgata. 

Såväl den nuvarande som den utvecklade ledningen riskerar dock att komma i 
konflikt med bebyggelseutveckling i Täljö- Gottsunda, eventuellt också i området 
Stava Syd. En vägförbindelse mellan dessa diskuteras också i en sträckning som 
skulle kunna sammanfalla med nuvarande ledning. Inför genomförandet av projektet 
med spänningshöjning behöver fördjupade dialoger genomföras, om möjligheterna 
att minska negativa effekter för bebyggelseutvecklingen, t.ex. genom alternativa 
linjesträckningar eller markförläggning av vissa delsträckor. 

Sträckningen berör också sträckor med kända och förväntade höga naturvärden. Hela 
området har idag inte inventerats på naturvärden, men flera nyckelbiotoper är kända. 
Det finns också förekomst av arter med skydd enligt artskyddsförordningen. Så länge 
planerade anläggningsarbeten inte innebär att mark eller vegetation skadas, eller 
känsliga fågelarter störs under häckningstid, behöver inte negativa konsekvenser bli 
märkbara. En MKB för tillståndsansökan bör ta hänsyn till detta och förses med 
aktuella naturinventeringar för de områden där det bedöms uppstå fysisk påverkan på 
vegetation eller bullerstörningar under längre tid kan uppstå. 

Sträckningen berör flera mindre vattendrag, främst sträckningen mellan Långsjön 
och Ullnasjön, samt Lillträsket med tillhörande inlopp och utlopp. Vattenmiljöerna 
har inte inventerats, men det förekommer uppgifter om förekomst av utter. Om det 
skulle krävas anläggningar för t.ex. tillfällig angöring eller stolpbyte nära dessa vatten 
bör naturvärden kartläggas och påverkan på vatten analyseras. 

Sträckningen berör också värdefulla kulturmiljöer, omkring och norr om Täljö och 
längs Långhundraledens historiska sträckning. Delar av detta landskap är känsligt för 
visuella störningar, där effekten av högre stolpar bör belysas. 

 
Bilagor 
Bilaga 1. Preliminär naturvärdesinventering 

 
Krister Sernbo   
Strategisk planeringschef  
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Bilaga 1: Preliminär naturvärdesinventering 2020 (Ekologigruppen) 
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Yttranden från organisationer, föreningar och verksamhetsutövare

 



1

Weck, Jonathan

Från: Ulf Kjellberg <Ulf.Kjellberg@roslagsvatten.se>
Skickat: den 24 juni 2020 18:26
Till: Weck, Jonathan
Ämne: Vattenfall Österåker

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

 
Hej Jonathan ! 
 
Vad vi kan se så skiljer handlingarna inte så mycket från varandra. Ni kortar sträckan lite.  
 
Vårt svar från förra utskicket gäller fortfarande. 
 
Roslagsvatten som via dotterbolaget Österåkersvatten AB är VA-huvudman i Österåkers kommun. Vi har inga 
allmänna VA-ledningar längs denna sträckning idag.  
VA-ledningarna idag gränsar mot sträckningen vid Gottsunda/Fredsborg. 
 
Dock ligger sträckningen från Stava ner till Täljö inom Österåkers kommunen pågående planprogram 
Täljö/Gottsunda. 
 
Framförallt kommer områden runt spårområdet att förtätas.  Ett antal exploateringar är tänkta inom 
programområdet. För mer info om detta kontakta Österåkers kommun. 
 
Norrvatten har en distributions ledning för dricksvatten till Åkersberga längs järnvägen.  
 
 
Mvh/ 
 

 
  
Ulf Kjellberg 
Kommunansvarig Österåker 
Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 
Tel: 08- 540 835 16, 08-540 835 00 
roslagsvatten.se 
 







Bilaga 4D
Yttranden från enskilda särskilt berörda

 



Till	Sweco	Energy	AB		
Att:	Jonathan	Weck	
Box	340	44	
100	26	Stockholm	
	
1	juli	2020		
	
Synpunkterna	angående	kompletterande	samråd	avseende	spänningshöjning	av	
kraftledning	Ullna-Täljö	samt	samråd	avseende	ändringar	för	kraftledning	Stava-
Täljö		
	
Inledning		
	
Vi,	Peter	Norrman	och	Amelia	Bryne	bor	vid	Näs	5:1	med	vår	5-årig	dotter	på	mark	
som	länge	har	varit	i	familjen.	Peters	mormor	och	sin	familj	ägde	Näs	Gård	i	flera	
generationer	fram	tills	i	början	av	40-talet	när	marken	såldes	till	LO.	Vår	fastighet	
som	även	den	var	en	del	av	Näs	Gård,	blev	symboliskt	avstyckad	under	den	tiden	och	
förblev	i	familjens	ägor.		
	
Vi	fick	ta	del	av	Vattenfalls	planer	kring	en	planerad	ny	elstation	via	den	
kompletterande	samråds	information	som	vi	fick	från	E.ON	i	maj	2020.	Det	var	
självklart	en	chock	för	oss	att	vi,	som	familj,	skulle	få	en	möjlig	ny	elstation	strax	
bakom	vår	övre	lada,	utöver	den	som	E.ON	redan	har	precis	inpå	vår	fastighet	vid	
Täljöviken.	Vi	hade	inte	hört	något	om	detta	från	Vattenfall	under	2019	eller	2020	
utan	dessa	samrådspapper	från	E.ON	var	den	första	informationen.		

Vår	fastighet	har	fått	utstå	en	mängd	intrång	under	de	senaste	decennierna	som	
kraftigt	reducerat	värdet	på	fastigheten,	bl.a.	E.ONs	elstation	vid	Täljöviken,	el	
ledningar	på	två	sidor	av	vårt	hus,	en	3G	(nu	4G)	mast,	och	andra	intrång	och	
exproprieringar	i	samband	med	breddning	av	Svinningevägen	samt	skapandet	av	
rondell	och	GC-väg	intill	vår	fastighet.		I	denna	kontext,	och	med	hänsyn	till	vår	
dotters	hälsa	när	det	gäller	exponering	av	magnetiskafält,	är	vi	extremt	oroliga	över	
den	möjliga	ny	elstation	samt	det	relaterade	intrång	som	detta	kan	betyda.		Vi	vill	
även	understryka	att	vi,	till	skillnad	från	alla	andra	inblandade	parter,	bokstavligen	
måste	leva	dag	ut	och	dag	in	med	denna	infrastruktur	precis	intill.		Det	vill	säga,	att	
till	skillnad	från	oss,	så	kommer	andra	personer	som	bor	en	bit	bort	vid	
utvecklingsområden	bortom	Konferensgården	att	enbart	köra	förbi	och	kommer	nog	
inte	märka	av	elstationerna.		Som	vi	förstår	det,	så	är	det	sannolikt	att	vi	kommer	att	
bo	bredvid	två	elstationer	i	10–15	år,	dvs	i	princip	alla	år	under	vår	dotters	uppväxt.	

I	denna	kontext	så	uppskattar	vi	bemötandet	från	Vattenfall/Sweco	hittills.	Från	det	
initiala	telefonsamtalet	med	Lovisa	Rosendahl	på	Vattenfall	så	kändes	det	att	man	
lyssnade	på	oss	och	vår	chock	och	oro,	och	agerade	därefter	genom	att	få	till,	ett	för	
oss,	viktigt	möte	på	plats	den	18	juni	med	Vattenfall/Sweco	Närvarande	vid	mötet	
var	Charlotte	Hägglund	från	Sweco,	Axel	Rameau	(Sweco),	Svante	Skeppström	
(Vattenfall)	och	Martin	Törlin	(Vattenfall).	Vi	för	även	en	dialog	med	Viktoria	Renberg	
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på	EO.N	kring	de	ledningar	som	EO.N	skulle	behöva	dra	från	Vattenfalls	planerade	
nya	elstation	till	EO.Ns	redan	existerande	el	station.		
	
Vi	har	följande	synpunkter	angående	projektet:	
	
Synpunkt	1.	Bevara	träd	längs	vår	fastighetsgräns.		
	
Vi	är	väldigt	oroliga	för	att	träd	som	vi	behöver	för	skydd	ska	fällas	i	onödan	och	vill	
skydda	både	våra	träd	och	andra	träd	som	vi	inte	anser	skulle	behövas	tas	ned.	Vid	
vårt	möte	den	18:e	juni	kunde	vi	klart	och	tydligt	visa	alla	områden	med	yngre	träd,	
både	på	vår	mark	och	precis	intill	vår	markgräns,	som	vi	absolut	inte	vill	gå	förlorade	
p.g.a.	av	missförstånd	under	konstruktionsperioden.		Även	här	så	är	det	vår	
uppfattning	från	mötet	att	Sweco/Vattenfall	kunde	intyga	att	inga	träd,	i	de	av	oss	
utpekade	områden	av	utsatta	träd,	skulle	behöva	bli	berörda.	Se	gärna	bilderna	
nedan.		
	
Vi	föreslår	att	alla	nedgrävda	kablar	läggs	antingen	under	de	nu	existerande	
luftburna	elkablarna	(i	den	ränna	som	redan	finns)	eller	till	höger	om	de	luftburna	
elkablarna	sett	från	E.ONs	existerande	elstation	(dvs.	på	höger	sida	av	nuvarande	
luftburna	längst	bort	från	vår	fastighetsgräns).			
	
Det	känns	extra	viktigt	att	både	Vattenfall	och	E.ON	är	i	synk	så	att	det	inte	uppstår	
en	mer	komplicerad	situation	när	det	gäller	placeringar	av	de	nedgrävde	kablarna,	
både	EONs	och	Vattenfalls.	Vid	vårt	möte	den	18:e	juni	med	Sweco/Vattenfall	så	
diskuterades	just	detta	och	alla	var	klart	eniga	i	vikten	av	att	både	EO.N	och	
Vattenfall	samtalar	och	lyssnar	på	varandra	i	detta	projekt.	Sweco/Vattenfall	såg	
heller	inga	problem	att	hitta	en	lösning	för	att	lägga	både	E.ONs	och	Vattenfalls	
nedgrävda	ledningar	tillsammans	så	att	ingen	onödig	intervention	i	naturen	skulle	
uppstå.	Än	en	gång	så	är	samverkan	mellan	E.ON	och	Vattenfall	väldigt	viktig	så	att	
E.ON	inte	blir	tvingade	att	lägga	sina	kablar	i	efterhand	(och	enligt	deras	nuvarande	
kompletteterande	avgränsningssamråd)	strax	intill	vår	markgräns	och	därmed	på	ett	
sätt	som	skulle	innebära	att	viktiga	träd	skulle	fällas.		
	
Vid	vårt	möte	med	Sweco/Vattenfall	den	18:e	juni	så	var	vår	uppfattning	att	det	inte	
skulle	vara	ett	problem	att	både	marklägga	de	nya	kablarna	(gräva	ner)	samtidigt	
som	de	luftburna	de-aktiveras.	Alltså,	att	de-aktivationen	av	de	luftburna	inte	skulle	
innebära	att	en	nedgrävning	måste	ske	på	ett	område	långt	ifrån	den	öppna	och	
rensade	yta	som	ligger	under	de	nuvarande	luftburna.	Vi	föreslår	därmed	det	som	vi	
uppfattade	framkom	vid	vårt	möte,	att	alla	kablar	(både	Vattenfalls	och	E.ONs)	grävs	
ned	tillsammans,	antingen	under	eller	till	höger	om	(sett	från	Täljövikens	el	station)	
de	existerande	luftburna	och	den	röjda	ledningsgata	som	redan	finns.	(se	bilder).	I	
ledningsgatan	finns	det	inte	någon	större	vegetation	som	skulle	påverkas.	I	området	
till	höger	och	upp	mot	den	möjliga	placering	av	Vattenfalls	nya	elstation	så	finns	det	
en	del	större	träd	som	vi	helst	ser	att	man	inte	fäller.	Vi	antar	att	även	Runö	
Fastigheter	vill	ha	kvar	så	mycket	vegetation	och	skydd	som	möjligt,	precis	som	vi.	
	
Synpunkt	2.	Lägg	den	nya	serviceväggen	på	en	plats	där	den	inte	syns.		



	
Vid	vårt	möte	så	framkom	det	även	att	den	nya	servicevägen	som	kommer	att	
behövas	för	att	nå	fram	till	den	planerade	elstationen	är	betänkt	att	gå	bortom	och	
bakom	den	nya	elstationen	sett	från	E.ONs	station	och	mot	Svinningevägen	på	den	
sidan.	Vi	ser	detta	som	en	bra	lösning	då	vi	helst	inte	vill	att	den	ska	igenom	åkern	
utanför	oss	där	den	skulle	bli	klart	synlig	från	vårt	hus	och	klart	störande,	framförallt	
om	det	även	krävs	belysning.	Detta	är	Runö	Fasighets	mark	och	troligtvis	är	en	
serviceväg	mitt	på	åkern	är	inget	som	de	vill	ha	när	de	nu	planerar	för	en	framtida	
och	ny	infart	till	det	nybyggda	områden	kring	Konferensgården.	Den	infart	som	de	
planerar	skulle	gå,	om	vi	förstår	det	korrekt,	upp	från	den	existerande	
parkeringsplatsen	intill	E.ONs	elstation	och	sen	till	höger	om	stationen,	längs	med	
skogsbrynet.	Vi	vet	inte	exakt	vad	denna	planerade	infart	kommer	att	innebära	men	
vi	förstår	att	det	troligtvis	innebär	en	aktiv,	mindre	infart	för	boende	med	
vägbelysning	av	något	slag.	Med	detta	i	tankarna	så	vill	vi	inte	att	det	kommer	fler	
vägar	som	blir	en	del	av	vår	utsikt	(man	ser	direkt	ut	på	åkrarna	från	vårt	
bostadshus).		
	
Om	det	blir	omöjlig	av	någon	anledning	att	lägga	servicevägen	bakom	(ovanför)	den	
nya	el	stationen	och	att	det	finns	inget	annat	alternativ	än	att	den	ska	gå	över	åkern	
så	ber	vi	att	den	skullle	läggas	så	långt	bort	från	vår	markgräns	som	möjligt.	Vi	skulle	
då	också	önska	att	den	skulle	bli	obelyst	samt	att	träd	skulle	planteras	längs	vägen	
för	att	dölja	den	i	mån	det	går.	
	
Synpunkt	3.	Den	nya	elstationen	påverkar	oss	starkt.	
	
I	de	kompletterande	samråds	papper	så	står	det	att	“projektet	bedöms	medföra	en	
liten	påverkan	på	boendemiljön”.	Denna	punkt	var	nog	den	som	fick	oss	mest	att	
agera	och	be	om	ett	mänskligt	möte	ute	på	plats	för	att	kunna	beskriva	för	
Vattenfall/Sweco	att	vi	som	boende	faktiskt	blir	enormt	berörda.	Vi	tror	ingen	skulle	
kunna	känna	sig	oberörd	om	man,	som	boende,	skulle	få	som	oss	en	elstation	precis	
intill	sitt	hus,	sin	5-åriga	dotter	och	sin	dagliga	tillvaro.		
	
I	pappren	så	står	det	att	“ett	bostadshus	vara	beläget	ca	90	meter	från	planerat	
markkabelsshakt”	och	att	detta	inte	skulle	innebära	någon	fara	angående	
magnetsfältsnivåerna.	Det	är	svårt	för	oss	att	avgöra	huruvida	det	innebär	en	fara	
eller	ej	men	det	är	ändock	skrämmande	för	oss	att	tänka	oss	en	framtid	där	vår	
dotter	kommer	att	bo	med	inte	bara	EN	men	med	TVÅ	elstationer	intill	sitt	hus	under	
hela	sin	uppväxt	(eller	tills	EON	kommer	till	skott	om	ett	10-tal	år	och	den	stationen	
flyttas	på).	Det	som	var	viktigt	för	oss	att	kunna	visa	på	plats	var	att	det	är	
missvisande	att	enbart	nämna	”ett	bostadshus”	som	ligger	nära	och	att	inga	andra	
aktiva	byggnader	skulle	vara	berörda.		
	
Vi	har	sedan	vi	flyttade	hit	2012	varit	aktiva	i	kommunen,	både	som	inspiratörer	
genom	att	bedriva	aktiva,	småskaliga	och	hållbara	odlingar	men	också	genom	att	ha	
fört	en	konstruktiv	dialog	med	kommunen	när	det	gäller	planering	och	estetisk	
utformning	av	området.	Vi	förde	exempelvis	en	positiv	dialog	med	dåvarande	
stadsarkitekt	Lars	Barrefelt	när	det	gällde	det	offentliga	uppförandet	av	vägbelysning	



längs	Svinningevägen	där	vi	som	fastighetsägare	blev	berörda.	Genom	att	arbeta	
fram	otaliga	digitala	presentationer	tillsammans	med	Barrefelt	kämpade	vi	oss	fram	
till	att	Svinningevägen	skulle	påbörja	uppförandet	av	grå-svart	armatur	istället	för	
den	tidiga	silvriga	som	vi	ansåg	vara	mindre	estetisk	tilltalande		för	en	växande	
kommun	för	att	den	gav	känsla	av	att	köra	igenom	ett	industriområde.		
	
Vi	fortsätter	att	odla	som	självhushållning	och	har	även	höns.	Vår	övre	lada	är	även	
vårt	hönshus	där	vår	dotter	går	varje	morgon	för	att	hämta	ägg.	Ladan	är	även	aktiv	
som	vedbod.	Denna	aktiva	lada	ligger	enbart	40–50	meter	från	den	planerade	
elstationen.	Den	planerade	el	stationen	hamnar	helt	enkelt	nästan	precis	bakom	vår	
lada.		Det	skrämmer	oss	att	en	elstation	kommer	så	nära	inpå	där	vår	dotter	befinner	
sig	varje	morgon	(se	medföljande	snabba	illustration).	Och	det	är	inte	enbart	
ovissheten	när	det	gäller	hälsopåverkan	av	elektromagnetiskafält	utan	även	det	
psykologiska	som	påverkar	oss:	tanken	att	en	sådan	stor	och	onaturlig	enhet	–	ett	
”monster”	som	vi	kallar	det	–	skulle	ligga	så	nära	inpå.	Trots	dessa	oroligheter	så	
kände	vi	att	vi	hade	en	bra	dialog	kring	detta	vid	vårt	möte	den	18:e	juni	där	vi	kunde	
visa	upp	hönsgården	och	vår	lada	så	att	Vattenfall/Sweco	mer	klartydligt	fick	en,	
förhoppningsvis,	annan	insyn	på	hur	nära	inpå	den	planerade	el	stationen	faktiskt	
kommer	den	aktiva	plats	där	vi	bor	och	vistas.		
	
Vi	är	oroliga	kring	hur	stationen	skulle	kunna	påverka	oss	på	flera	sätt:	1)	Hur	starkt	
kommer	electromagnetiskafältet	bli	i	områden	där	vår	dotter	vistas	och	hur	skulle	
det	kunna	påverka	hennes	hälsa?	2)	Hur	mycket	kommer	vi	att	se	elstationen	från	
vår	fastighet,	särskilt	under	vinterhalvåret	när	lövträd	tappar	sina	blad?	3)	Kommer	
elstationen	bli	starkt	belyst	och	kommer	belysningen	synas	på	något	sätt	från	vårt	
hus?	(Ljuset	från	E.ONs	nuvarande	elstation	lyser	in	I	vårt	sovrum.)	4)	Kommer	det	
uppstå	någon	ljud	eller	andra	kännbara	störningar	från	elstationen?	5)	Kommer	det	
uppstå	sprängning	under	konstruktions	perioden	som	skulle	kunna	påverka	vårt	hus,	
gårdsbyggnader,	samt	brunn?	
	
Synpunkt	4.	Placerar	den	nya	elstationen	så	långt	upp	som	det	går,	samt	dölja	den.	
	
För	att	minska	påverkan	av	den	planerade	nya	elstationen	på	oss	så	föreslår	vi	att	
den	ska	läggas	så	långt	upp	som	möjligt:	alltstå	bort	från	åkern,	E.ONs	nuvarande	el	
station	och	så	långt	ifrån	vår	lada	det	bara	går.	Vi	förstår	att	det	finns	gränser	och	
nyckelbiotoper	att	ta	hänsyn	till.	När	vi,	vid	vårt	möte,	stod	på	den	ungefärlig	plats	
där	stängslet	runt	den	planerad	el	stationen	skulle	börja	(närmaste	vår	fastighet),	så	
kunde	vi	samtala	om	just	placering	och	huruvida	man	skulle	kunna	skjuta	på	
stationen	ca	10–15	meter.		Det	var	vår	uppfattning	att	alla	fyra	personer	från	
Sweco/Vattenfall	vid	vårt	möte	förstod	helhjärtat	våra	synpunkter	och	att	en	dialog	
skapades.	Samt	att	möjligheten	att	flytta	på	den	planerade	stationen	en	bit	bort	
verkligen	skulle	utforskas	och	att	det	inte	skulle	kunna	vara	orimligt.		Vi	fick	samtidigt	
ta	del	av	den	planerade	vall	som	man	ämnar	sätta	runt	om	el	stationen	för	att	skapa	
mindre	insyn.	Det	var	får	förståelse	att	denna	vall	skulle	kunna	fortsätta	som	”en	
kurva”	för	att	även	skärma	av	inför	vår	fasighet	och	inte	enbart	ut	mot	åkern	och	
Runö	Fastigheters	mark.	På	vallen	skulle	träd	planteras	för	att	ytterligare	skapa	



skydd	och	mindre	insyn.	Vi	skulle	bli	enormt	tacksamma	att	få	denna	sorts	visuella	
skydd.		
	
Synpunkt	5.	Planerar	konstruktion	så	att	den	har	så	lite	påverkan	som	möjligt.	
	
Vi	är	också	oroliga	över	hur	konstruktions	perioden	skulle	kunna	påverka	oss	samt	
under	vilken	tidsperiod	det	skulle	innebära.	Om	den	nya	serviceväggen	kan	läggas,	
som	nu	planerat,	bakom	och	bortom	den	nya	planerade	el	stationen	(dvs.	inte	över	
åkern)	kommer	påverkan	för	oss	under	konstruktions	perioden	att	minska	betydligt	
för	att	vi	skulle	slippa	se	och	hör	det	mesta	av	byggtrafiken	från	vårt	bostadshus	och	
trädgårdar.	Som	nämnts	övan,	så	är	det	mycket	viktigt	att	Vattenfall/Sweco	och	E.ON	
samordnar	läggning	av	markablarna	så	att	träd	längs	vår	markgräns	bevaras	(se	
bilder)	samt	att	tiden	det	tar	att	lägga	kablarna	minskas.	Dvs.	om	Vattenfall/Sweco	
och	E.ON	skulle	kunna	lägga	deras	respektiva	markabel	samtidigt	så	skulle	vi	tampas	
med	konstrutionen	utanför	vårt	hus	under	enbart	en	period	istället	för	två.	
	
När	det	gäller	tidslinjen,	som	vi	förstod	det	under	mötet	den	18:e	juni	kommer	
stationen	troligen	byggas	cirka	tre-fyra	år	från	nu	samt	att	det	skulle	ta	cirka	ett	år	
att	bygga.	Det	skulle	inkludera	att	nuvarande	luftkablarna	markläggs,	vilket	vi	ser	
fram	emot	från	både	en	hälso-	och	ett	estetiskt	perspektiv.	Däremot,	som	nämnt	
ovan,	kan	det	vara	10—15	år	innan	EON	tar	bort	sin	nuvarande	el	station.	Tanken	av	
att	kunna	bli	tvungna	att	bo	emellan	två	el	stationer	under	en	så	lång	period	
bekymmer	oss	enormt	mycket.	Vi,	som	nämnt	ovan,	har	en	stark	familj	anknytning	
till	platsen	och	vill	inte	flytta.	Men	om	vill	skulle	ändå	bedöma	att	vi	inte	kan	stå	ut	
med	att	leva	så,	så	blir	vår	möjlighet	att	sälja	fastigheten	till	en	rimligt	pris	troligen	
kraftigt	reducerad.	Vem	skulle	vilja	köpa	en	fastighet	med	två	el	stationer	nära	inpå	
samt	med	ovissheten	kring	om/när	den	ena	skulle	flyttas	bort?	
	
I	vilket	fall	som	helst	så	är	vi	tacksamma	för	bemötandet	hittills	från	
Sweco/Vattenfall	och	önskar	vi	att	fortsätta	bli	behandlad	som	människor	och	inte	
enbart	ett	kryss	på	en	karta	under	den	här	pågående	processen.	Vi	vill	gärna	få	veta	
vad	som	händer,	och	när	det	händer,	samt	ha	möjligheten	att	föra	en	konstruktiv	
dialog	under	konstruktionsprocessen,	t.ex.	att	kunna	visa	de	som	kommer	att	lägga	
markablarna	på	plats	vilka	träd	det	är	viktig	att	bevara	om	det	är	oklart.	

Se	gärna	bilder	nedan	för	ytterligare	kontext	när	det	gäller	mark,	lada	och	elstation.	

Katarina	Norrman	ställer	sig	bakom	våra	synpunkter	och	kommer	inte	att	skicka	in	
egna	synpunkter.		

Med	vänliga	hälsningar,		

Peter	Norrman	
Amelia	Bryne	
Katarina	Norrman	
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Mer	Information	för	kontext	
	
Familjens	anknytning	till	fastigheten	

Vår	familj	känner	en	stark	anknytning	till	Näsvik	(Näs	5:1),	Näs	Gård	och	
Täljöviken.	Peters	mormor,	Ebba	Åberg,	föddes	i	Österåker	och	växte	upp	på	Näs	
Gård	där	hans	gammelmorfar	Conrad	Wirén	(1874-1922)	och	hans	far	Johan	
Andersson	(1835-1917)	var	jordbrukare,	kyrkvärdar	och	ägare	av	gården.	Vår	
fastighet,	Näs	5:1	var	fram	tills	tidigt	40-tal	en	del	av	Näs	Gård	och	Peter	och	hans		
syster	Katarina	har	tillbringat	sina	somrar	där	sen	början	av	60-talet.	Peters	mormor	
och	hennes	familj	ägde	all	mark	som	tillhörde	Näs	Gård	framtill	att	hon	och	syskon	
sålde	till	LO	på	tidigt	40-tal.		Peter	är	filmare	och	fotograf	och	gift	med	Amelia	som	är	
forskare	inom	antropologi.	Vi	flyttade	till	Österåker	i	2012	efter	många	år	i	Brooklyn,	
New	York.	Vi	är	bägge	två	seriöst	intresserade	av	miljö,	ekologiskt	odlad	mat,	ett	
hållbart	samhälle	och	ett	konstruktivt	och	långsiktigt	tänkande	som	värnar	om	vår	
framtid.	I	samklang	med	våra	kreativa	företag	så	har	vi	som	hustru	och	man	påbörjat	
ett	mindre	ekologiskt	jordbruk,	på	en	plats	som	har	anor	ända	från	1760-talet.	Vår	
dotter	Anouk	föddes	2014.	I	och	med	vår	flytt	från	USA	till	Sverige	2012,	genom	vårt	
barn	och	våra	familje	rötter	via	vår	fastighet	så	är	våra	planer	att	vara	bosatta	här	nu,	
och	i	framtiden.	
	
Kulturmiljövärden	och	nytt	kulturhus	
	
Vår	fastighet	består	av	ett	bostadshus	från	40-talet,	en	tillhörande	lada,	en	1800-	
tals	stuga	som	flyttats	från	Näs	Gård,	samt	ett	Båtsmanstorp	med	tillhörande	
lada.	Båtsmanstorpet	är	från	1760	talet,	möjligtvis	äldre.	Hela	fastigheten	har	
blivit	klassat	som	“särskild	värdefull	miljö”	av	Stockholms	Läns	Museeum	
(Kulturinventering,	Österåkers	socken	och	kommun,	Uppland.	Kersin	Lilja.	
Rapport	2005:11).	I	rapporten	skrivs	det:	“Torpmiljöns	byggnader	har	
byggnadshistoriska	värden…	och	är	byggnadstekniskt	värdefullt.	Miljön	som	är	
välbevarad	sedan	byggnadstiden	är	även	samhällshistoriskt	värdefull	eftersom	
den	kan	berätta	om	hur	en	torpmiljö	kunde	se	ut	på	1700-talet”.	
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Bildmaterial som tillägg



Nu förstår vi att den planerade el-stationen inte kommer att bli så här hög men det är en visualisering 
av en känsla, adet psykologiska, att ha det vi kallar för “ett monster” så nära intill vår aktiva lada. 















Bild tagen på vintern mot EO.Ns el station från våra odlingar och vår mark. Under 
större delen av året så ör det mindre vegetation i form av träd blad som skymmer. Vi 
hat inga bilder från övre ladan på vinters som visar hur mycket mer man “ser igenom” 
till vänster om ladan och mot Vattenfalls planerade el station. Sommar bilderna skapar 
lite av en illusion kring hur mycket man kommer att se när man står vid vår hönsgård. 



Här ser man ganska klartydligt vilken skillnad det är under vinter noch sommaren när 
man tänker på trädblad som skydd och vad som hjälper till att skapa mindre insyn. 
På vintern så kommer den planerade elstationen att vara mer synlig för oss OM den 
inte kan flyttas upp ca 15-20 meter eller så mycket det bara går. 





E.ONs 20kV ledningar som går över vår växthus utanför vår bostadshus.
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Enheten för planfrågor 
Johanna Gauffin  
 

Datum 

2020-03-19 
 
  

Beteckning 

402- 10082-2020 

  Sweco Energy AB 
Att. Jonathan Weck 
Jonathan.weck@sweco.se 
För Vattenfall Eldistrubution AB 

   
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00  

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

 

Beslut om att spänningshöjning av en befintlig kraftledning 
sträckan Ullna-Täljö kv-ledning mellan Ullna-Täljö i Täby, 
Vallentuna och Österåker kommuner, Stockholms län inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan  

Ansökan med underlag daterad 2020-02-23 

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att spänningshöjning av en befintlig kraftledning sträckan 

Ullna-Täljö kv-ledning mellan Ullna-Täljö i Täby, Vallentuna och Österåker kom-

muner, kommuner inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 

26 § miljöbalken. 

Upplysning 

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27 § MB inte överklagas. 

Redogörelse för ärendet 

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken (MB) med berörda en-

skilda, tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 11 

oktober 2019. 

Länsstyrelsens motivering 

Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och lokali-

sering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd 

av miljöbedömningsförordning (2017:966) bedömningen att planerad verksamhet 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

 

Beslutet har fattats av planhandläggare Johanna Gauffin  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

 

Kopia: 

Täby kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun 
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