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FÖRKLARINGAR ORD OCH BEGREPP  
 

Samrådsredogörelse: Ett dokument som sammanfattar genomfört samråd, redovisar huvudsakliga 

synpunkter som kommit in och Vattenfall Eldistributions bemötande av synpunkterna. Till 

samrådsredogörelsen biläggs inkomna yttranden i sin helhet.  

Betydande miljöpåverkan (BMP): Efter genomfört undersökningssamråd sammanfattas samrådet i en 

samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen med tillhörande bilagor lämnas till Länsstyrelsen som sedan 

bedömer om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Vid 

betydande miljöpåverkan ställs därmed krav på samråd med en bredare samrådskrets och att en mer 

omfattande MKB tas fram inför koncessionsansökan.  

Detaljplan (Dp). En kommun kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland 

annat bebyggelse. 

Elektromagnetiska fält (EMF). Samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. 

Energimarknadsinspektionen (Ei): Statlig förvaltningsmyndighet som handlägger och beslutar om 

koncession.  

Effekt: Mått på hur mycket energi (el) som överförs i en ledning vid en viss tidpunkt, anges i enheten Watt.  

Geografiskt informationssystem (GIS): Datorbaserat program för att samla in, lagra, analysera och 

presentera geografiskt lägesbunden information. Slutprodukter som presenteras brukar vara kartor.  

Kapacitet: Mått på hur mycket el en ledning maximalt kan överföra.  

kV: Elektrisk spänning mäts i enheten Volt. 1000 Volt kallas kilovolt, vilket förkortas kV.  

Ledningsgata. Ledningsgata är ett röjt område i en skog längst en kraftledning. Området röjs för att öka 

driftsäkerheten och minska risken för att t.ex. träd och grenar faller på elledningen. 

Lokalnät. Lokalnätet är den del av elnätet som förbinder regionnäten med konsumenterna, alltså den del som 

distribuerar ut elen till förbrukarna. Normalt sett har lokalnät en spänning på 400/230 V upp till 40 kV. 

Maskat elnät. Nätstruktur liknande ett spindelnät med flera möjliga matningsvägar till varje station. 

Microtesla (μT). Ett mått för magnetfält. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Tas fram inför koncessionsansökan för att beskriva och utvärdera 

verksamhetens eller åtgärdens miljöpåverkan. I MKB:n beskrivs den förordade sträckningen och vilken 

påverkan den kommer ha på bl.a. natur- och kulturvärden, boendemiljö, friluftsliv, landskapsbild mer 

detaljerat. Även åtgärder som kan komma att krävas för att minska påverkan beskrivs i MKB:n.  

Nätkoncession: Enligt ellagen behövs tillstånd för att få bygga och använda kraftledningar. Dessa tillstånd 

benämns nätkoncession för linje (enstaka ledningar som inte omfattas av nätkoncession för område) eller 

nätkoncession för område (ledningsnät upp till en viss spänningsnivå) 

Regionnät. Regionnätet är en del av elsystemet och används för att överföra elektrisk energi över medlånga 

avstånd. Regionnäten ansluter till stamnätet och har vanligen spänningsnivåer på mellan 130 och 40 kilovolt. I 

den svenska ellagen definieras en regionledning som en ledning som omfattas av en nätkoncession för linje 

och där spänningen understiger 220 kV. 
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Skogsgata. En skogsgata är ett skogsområde längs en kraftledning inom vilken ledningsägaren vid underhåll 

avverkar i huvudsak all högväxande vegetation och låter lågväxande vegetation kvarstå. 

Spänning. Elektrisk spänning är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets. 

Spänning har enheten volt (V). 

Stamnät. Stamnätet är den del av elsystemet med högst spänning, från 130 kV upp till 400 kV. Stamnätet 

överför elen långa avstånd för att sedan ledas vidare till regionnäten. Det svenska stamnätet, som ägs av 

staten, förvaltas och drivs av Svenska kraftnät. 

Trädsäker. En trädsäker kraftledning betecknar en kraftledning, vars ledningsgata utformats och underhålls 

så att växande träd under kraftledningen inte kan nå närmare fasledare än det vegetationsfria avståndet. 

Underhållsröjning. Underhållsröjning är en röjning som görs regelbundet när vegetations som växer för nära 

ledningen tas bort. Detta för att hålla ledningsgatan fri från högt växande träd och buskar. 

Översiktsplan (Öp). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska 

spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte 

bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Markupplåtelseavtal. Markupplåtelseavtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och 

skyldigheter samt ligger till grund för innehållet i ledningsrätt. 

Ledningsrätt. Nästan alla aktörer som äger ledningsnät behöver dra sina ledningar över någon annans mark. 

Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens 

äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om 

ersättningsbeloppets storlek värdera på Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek. 

Ledningsrätt söks hos Lantmäteriet. 

Sträckning. Sträckning är den sträcka som ledningen föreslås byggas i. En förordad sträckning föregås av en 

utredning av flera alternativa sträckningar. 
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 

en ny 130 kV1 luftledning Bro-Kungsängen, Upplands Bro kommun, Stockholms län. Inom ramen för en 

tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken med syftet att 

utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd som även uppfyller kraven på ett 

avgränsningssamråd. I bilaga 1 redovisas samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek.  

1.1 Bakgrund, syfte och behov 
Stockholmsregionen står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar för bostäder, företag och 

industriområden vilket medför ett ökat elbehov. Därtill kommer den ökade elektrifieringen som ett led i 

omställningen till ett fossilfritt samhälle. Utöver det ökade elbehovet ställer samhället allt högre krav på en 

tillförlitlig elförsörjning. Ledningen Bålsta-Bro utgör en del av Kapacitet Stockholm vilket är Vattenfall 

Eldistributions storsatsning för att uppgradera regionnätet i Stockholms län. Inom ramen för Kapacitet 

Stockholm spänningshöjs dagens 70 kV ledningar till 130 kV vilket ger en ökad kapacitet och driftsäkerhet. 

Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga anläggningar (ledningar och 

stationer) dels genom nybyggnation av anläggningar inom regionnätet. 

Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av Stockholmsregionens elnät så är den planerade 130 

kV ledningen nödvändig för att möta det ökade behovet av elkraft i Bro och Kungsängen. Den nya ledningen, 

tillsammans med den planerade nya mottagningsstationen i Bro, är en förutsättning för att trygga 

elförsörjningen av nya bostäder och verksamheter i området. När spänningshöjningen från 70 kV till 130 kV 

genomförts i hela norra Storstockholm kommer den befintliga 15 km långa 70 kV ledningen mellan 

Kungsängen och Håtuna att raseras. 

 

 
1 Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna ”130 kV ledning”. Ledningens driftspänning, d.v.s. nominell spänning, 

är egentligen något större än dessa värden 138 kV. Ledningarnas konstruktionsspänning, d.v.s. den högsta spänningen för vilken 
anläggningen är konstruerad, är i detta fall 145 kV. Planerad ledning kommer i detta underlag att benämnas ”planerad 130 kV ledning” 
eller ”förordad sträckning”.  
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Figur 1. Översiktskarta  

 

1.1.1 Elnätets uppbyggnad 
Elnätet är ett sammanhållet system som behöver fungera som en helhet. För att få en bättre förståelse för 

elnätet och varför olika tekniker används vid olika tillfällen, är det bra att förstå hur elsystemet som helhet är 

uppbyggt. Elsystemet delas in i transmissionsnät, regionnät och lokalnät, se Figur 1.  
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Figur 2. Skiss över elnätets uppbyggnad i form av transmissionsnät, regionnät och lokalnät. 

Transmissionsnätet (220-400 kV) kallas även stamnätet och ägs av Svenska kraftnät. Transmissionsnätet 

kan jämföras med Sveriges motorvägar och transporterar el genom hela landet vidare till 

regionnätet. Regionnätet (30 kV-150 kV), fungerar som de större riksvägarna i landet och fördelar elen vidare 

ut till stora företag, viktiga samhällsfunktioner och lokala elnätsbolag. Slutligen levereras elen 

via lokalnätet (0,4-20 kV), småvägarna, till hushåll, småföretag och resten av samhället. 

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

från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV ledningar. Vattenfall Eldistribution planerar att möta 

kapacitetsbehovet genom att spänningshöja regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 

kV fördelningsstationer. Det innebär att Vattenfall Eldistribution planerar att bygga om befintliga anläggningar 

(ledningar och stationer) eller bygga nya anläggningar inom regionnätet. Förutom att vara en del av den 

generella kapacitetshöjningen så är den aktuella ledningen en förutsättning för den lokala exploateringen. 

Uttaget av elkraft i Bro och Kungsängen förväntas öka och nuvarande kraftförsörjning räcker inte. Om en 

utbyggnad inte sker kan detta hindra utbyggnad av bostäder och verksamheter i området då Vattenfall 

Eldistribution kan behöva neka nyanslutningar till elnätet. 

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. Elnätet är indelat i lokalnät och regionnät och 

omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har cirka 880 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå, 

Trollhättan och Jokkmokk. 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 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.  
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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 länsstyrelsens 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 i stället ska en liten 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning 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. 

I detta fall har Vattenfall Eldistribution valt att utforma undersökningssamrådet så att det även uppfyller kraven 

på ett avgränsningssamråd. 

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 3. 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.  

Ledningsägaren har för avsikt att söka ledningsrätt för den planerade kraftledningen. Ledningsrätt bildas efter 

att en ledningsrättsförrättning har utförts och beslutas av Lantmäterimyndigheten. Ledningsrätten ger bl.a. 

nätägare möjlighet att uppföra/anlägga och använda bl.a. kraftledningar på någon annans fastighet. 

Ledningsrätten regleras av ledningsrättslagen och gäller under obegränsad tid. En ledningsrätt gäller även 

mot ny ägare till fastigheten och gäller före upplåtelse i fastigheten som har tillkommit genom avtal (t.ex. 

markupplåtelseavtal). 

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.   
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3 UTREDNING AV ALTERNATIVA STÅK 

3.1 Avgränsning av utredningsområdet 
Utredningsområdet är lokaliserat till området mellan Bro och Kungsängen i Upplands-Bro kommun, 

Stockholms län. 

Området avgränsas i väster av Väg 269, öster av Brunna bostadsområde, i norr av det militära övningsfältet 

och i söder av Bro tätort. E18 passerar genom området och Kungsängens industriområde är lokaliserat i östra 

delen. I övrigt utgörs utredningsområdet till stor del av skogsmark med inslag av öppna partier. 

 

Figur 4. Utredningsområde 

3.2 Metod vid framtagande av alternativa stråk 
Utgångspunkten vid framtagande av alternativa stråk har varit att följa befintliga infrastrukturstråk på behörigt 

skyddsavstånd och att säkerställa att det inom stråken går att finna ledningsstäckningar som är förenliga med 

de detaljplaner som berörs. Den gällande markanvändningen och den planerade utvecklingen enligt gällande 

översiktsplaner har beaktats.  

Den nya 130 kV ledningen planeras som luftledning. Ledningsgatans bredd i skog kan variera beroende på 

terräng. I möjligaste mån föreslås kraftledningen att samlokaliserats där det är möjligt med befintlig 

infrastruktur. Så långt som möjligt har trånga passager undvikits. 

Vid planeringen har hänsyn tagits så långt det är möjligt till kända och värdefulla natur- och kulturobjekt.  
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Som underlag för inventering av berörda intressen utmed de alternativa stråken har bland annat Gällande 

kommunal planering, länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets digitala GIS-data använts 

som underlag. Material från Lantmäteriet har använts som bakgrundskartor. 

En viktig förutsättning vid framtagandet av stråk har varit samordning med Svenska kraftnäts (Svk) föreslagna 

ledningsstråk för den planerade nya 400 kV ledningen Hamra-Överby (delsträcka Markeby-Överby, nedan 

benämnt Hamra-Överby) 

Initialt har flera alternativa stråk studerats mellan ny transformatorstation i Bro och befintlig station i 

Kungsängen. Olika lokaliseringar för stationen i Bro har också studerats inom ramen för stationsprojektet. 

Nedan ges en kort beskrivning av de alternativa stråk som har studerats. 

3.3 Studerade alternativa stråk 
Inom östra delen av stråk 1A avses 130 kV ledningen i första hand byggas parallellt med Hamra-Överby. 

Längs en delsträcka rakt söder om Lejondalssjön kan sambyggnation i gemensamma stolpar bli aktuellt. Inom 

huvuddelen av stråk 3 avses 130 kV ledningen byggas parallellt med 400 kV ledningen fram till den plats där 

stråket viker av rakt söderut öster om Sandboda. För sträckan Bro-Kungsängen utgör den delsträcka, där 

130 kV ledningen byggs parallellt med 400 kV ledningen, Vattenfall Eldistributions förordade huvudalternativ, 

se figur 4. 

 

 

Figur 5. Studerade alternativa stråk samt Svenska kraftnäts alternativa stråk (i rött). 
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3.4 Stråk 1A 
Stråket utgår norrut från planerad transformatorstation öster om trafikplats Bro. Stråket korsar E18 och viker 

därefter av österut för att följa den norra sidan av E18 åt sydost förbi trafikplatsen i Trumpetartorp. 

Sydväst om Lejondal och förbi trafikplatsen sammanfaller delar av stråket med Svenska kraftnäts stråk.  

3.5  Stråk 1B 
Stråket utgår från den punkt där stråk 1A slutar öster om naturreservatet vid Tingsviken och följer den norra 

sidan av E18 åt sydost till utredningsområdet för Brunna industriområde. 

Stråket kan även delvis kombineras med stråk 2B 

3.6 Stråk 2A 
Stråket utgår från planerad Transformatorstation Bro öster om trafikplats Bro och följer den södra sidan av 

E18 åt sydost förbi Fredriksberg. 

Stråket kan även delvis kombineras med stråk 1A. 

3.7 Stråk 2B 
Stråket utgår från den punkt där stråk 2A slutar vid Fredriksberg och följer den södra sidan av E18 åt sydost 

till utredningsområdet för Brunna industriområde. 

Stråket kan även delvis kombineras med stråk 1B 

3.8 Stråk 3 
Stråket utgår från den punkt där stråk 1A slutar öster om naturreservatet vid Tingsviken. Stråket går norr om 

Brunna industriområde, för att sedan följa befintlig ledningsgata söderut till stationen i Kungsängen 

På sträckan sammanfaller stråket med Svenska kraftnäts stråk,  

3.9 Utredningsområde för markkabel 
Utredningsområdet omfattar Brunna industriområde och inom detta område har det delvis bedömts att 

utrymme saknas2 för en luftledning. Detta innebär att en kabelförläggning behöver studeras inom en del av 

området närmast station Kungsängen om ledningen ska byggas inom området. Alternativet förordas inte av 

de skäl som redovisas i avsnitt 4.4 nedan. 

4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Aktuell ledning planeras att i första hand byggas som luftledning och i följande kapitel ges en generell 

beskrivning av den tekniken. Om det förordade huvudalternativet inte visar sig vara genomförbart kan en kort 

sträcka som markförlagd ledning vara nödvändig inom utredningsområdet för markkabel. Mot bakgrund av 

avsnitt 4.4 måste den markförlagda sträckningen då bli så kort som möjligt.  

 
2 Se 4.4 för mer information om Vattenfall Eldistributions teknikval. 
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4.1 Luftledning 

4.1.1 Utformning av luftledning 
Den vanligaste typen av stolpe för regionnätsledningar är portalstolpar i trä, för enkel eller dubbel ledning, 

men stolpar i annat material eller utförande kan bli aktuellt. Överföring av el sker via tre faslinor vanligtvis i 

aluminiumlegering. 

Höjden på stolparna beror på landskapets topografi. Avståndet mellan stolparna beror även det i stor 

utsträckning på den aktuella terrängen och topografi. Där ledningen byter riktning används vinkelstolpar som 

beroende på vinkel och markförutsättningar är något kraftigare och kan ha flera stolpben och extra staglinor. 

Vid korsning av E18 följs gällande bestämmelser för korsning av väg. Beroende på terrängen vid 

korsningspunkten kan ledningsstolparna bli något högre. 

Exempel på stolpar som kan komma att användas är trästolpar, kompositstolpar, gitterstolpar, stålstolpar och 

fackverksstolpar i stål, se illustration i Figur 6. Träportalstolpar är vanligtvis mellan 15 och 25 meter höga och 

placeras på ett avstånd om ca 150-200 meter från varandra. Stålstolpar och gitterstolpar har normalt en höjd 

mellan 20 och 35 meter och står vanligen med ett avstånd av ca 150-250 meter från varandra. Där ledningen 

byter riktning används vinkelstolpar som, beroende på vinkel och markförutsättningar, kan vara något 

kraftigare och ha extra staglinor. 

 

 

Figur 6. 1: Illustration av stolptypen gitterstolpe. 2: Illustration av stolptypen portalstolpe i trä eller komposit 
med två topplinor och stag. 3: Illustration av stolptypen fackverksportal. Uppförande av luftledning. 

På delar av sträckan kan det bli aktuellt att sambygga med Hamra-Överby. Vid en sådan sambyggnad 

kommer stålstolpar att användas, se Figur 9 för en illustration av en stolpe som kan bli aktuell vid 

sambyggnad. 

1 2 3 
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4.1.2 Uppförande av luftledning 
Arbetets utförande beror delvis på vilken typ av stolpar som kommer att användas.  

Byggnation av en ny luftledning innebär terrängkörning med arbetsmaskiner längs med hela ledningssträckan 

i samband med materialtransport (stolpar, linor m.m.).  

I huvudsak används bandburna maskiner tillsammans med ”stockmattor” eller körplåtar där så erfordras. 

Vanligtvis vid nya stolpplatser av denna typ krävs schaktning till ca 2 meters djup för grundläggning.  

En del av stolparna kommer att utföras med stagförankringar som kräver ett schaktdjup på ca 2 meter. 

Schaktytan vid stagförankringar kräver normalt ca 3x2 meter/förankring, men vid avspänningsstag behövs 

större förankringar, ca 3x3 meter/förankring.  

Om gitterstolpe används krävs större schakt för grundläggning. 

Beroende på markens beskaffenhet kan staglinorna alternativt förankras med jordankare eller öglor i 

omgivande berggrund. 

4.1.3 Markbehov luftledning 
För att ledningen ska vara avbrottssäker byggs den trädsäker, vilket innebär att träd och annan högväxande 

vegetation inte ska kunna skada linor, stolpar eller stag. Skogsgatan är det område där all högväxande 

vegetation tas bort och området är ca 40 m brett, se illustration i Figur 7. Principskiss av en ledningsgata, 

d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde. Utanför skogsgatan finns ett område som benämns 

”sidoområde”, där träd och vegetation tillåts till viss del. I sidoområdet görs en bedömning om trädet utgör en 

risk för ledningen. De träd som vid ett fall riskerar att skada ledningen tas bort. Ledningen kontrolleras med 

återkommande intervaller både från marken och från ovan med helikopter en gång om året. Den inlösta 

skogsgatan underhållsröjs med jämna mellanrum, ungefär vart åttonde år, samt att träd i ledningsgatans 

sidoområde, s.k. kantträd, som anses farliga för ledningen tas bort. Den föreslagna kraftledningen kommer att 

byggas som trädsäker med en skogsgata på ca 40 meter (vid portalstolpe). 

 

  

 

Figur 7. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.  
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Om ledningen uppförs parallellt med Svenska kraftnäts 400 kV ledning kommer skogsgatan att uppgå till ca 

70m och om ledningen sambyggs med Svenska kraftnäts 400 kV ledningen uppgår skogsgatan till ca 34 

meter, se Figur 8. 

 

Figur 8. Vattenfall Eldistributions 130 kV ledning parallellt med Svenska kraftnäts 400 kV ledning. 
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Figur 9. Vattenfall Eldistributions 130 kV ledning parallellt med Svenska kraftnäts 400 kV ledning. 

 

Längs en ledningssträcka motsvarande cirka 800 meter närmast station Kungsängen kan ny 130 kV ledning 

behöva sambyggas med planerad ny luftledning mellan Överby och Kungsängen. Det motsvarar anläggande 

av cirka 25-40 meter höga stålstolpar, i Figur 10 återfinns en skiss över aktuella stolptyper längs detta avsnitt. 
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Figur 10. Stolpskisser över de stolpar som kan bli aktuella vid sambyggnation av 130 kV ledning Överby-
Kungsängen samt 130 kV ledning Bro-Kungsängen. Enbent stålstolpe till vänster utgör den huvudsakliga 
stolputformningen för denna ledningssträcka. Stolpe till höger i bild utgör en tvåbent stålstolpe som behövs vid 
den punkt där de båda 130 kV ledningarna möts. 

 

 

4.2 Markkabel 

4.2.1 Utformning av markkabel 
Vid användandet av markkabel förläggs ledningen i mark med minst två s.k. triangelförband med tre 

enledarkablar i varje förband, se Figur 10. Enledarkablarna består av aluminium med ett skyddande hölje av 

tvärbunden polyeten (PEX), skärm av koppartrådar och yttermantel av polyeten (PE). Parallellt med kablarna 

förläggs en jordlina samt optoslang. 
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Figur 11. Exempel på kabelsektion med två stycken 130 kV trefasförband. 

4.2.2 Förläggning av markkabel 
Vid markförläggning av ledningar grävs eller sprängs ett kabelschakt. Kabelförbanden förläggs på ett djup av 

ca 1 meter. Schaktets bredd vid markytan blir normalt ca 2-2,5 meter, och vid schaktbotten ca 1,2 meter, men 

den exakta bredden beror på schaktets djup och markens beskaffenhet, se illustration i Figur 10. 

4.3.3 Markbehov 

Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på ca 10-20 meter som består av kabelschaktet, en 

kör- och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för schaktmassorna, se Figur 10. Schaktmassorna 

läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan variera 

beroende på platsens förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som används är vanligtvis 

grävare för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material 

 

4.3 Drift och underhåll  
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med föreskrifterna, 

och för att säkerställa en trygg elleverans, 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 höga 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 höga kantträd i skogsgatans sidoområde sker normalt 

med hjälp av skogsmaskiner. I de fall höga 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.  
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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. 

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

den befintliga ledningsgatan som transportväg. 

För markförlagda ledningar krävs inget regelbundet underhåll. I anslutning till kabelschaktet måste ett 

säkerhetsavstånd om 5 meter hållas från yttersta fas. Uppförande av byggnader och andra anläggningar får ej 

ske över kabelschaktet. Ovanför kabelschaktet hålls en ledningsgata fri från större växtlighet. Vid behov sker 

avverkning 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 

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

Vattenfall Eldistribution att samråda med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

respektive 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.  

4.3.2 Avveckling och rivningsarbeten  
Om behovet av den planerade ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras 
ner. Inför rasering av luftledning 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 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.  

 

4.4 Teknikval luftledning/markkabel 

4.4.1 Luftledning i regionnätet, kabel i lokalnätet 
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Inom region- och 

stamnätet (se avsnitt 1.1.1 ovan) är den helt dominerande konstruktionen trädsäker luftledning (se Figur 12  

nedan) medan markkabel används i stor omfattning inom lokalnätet (0,4-20 kV). I Vattenfall Eldistribution AB:s 

nät är andelen markkabel på 130 kV-nivån 1,8 % medan motsvarande siffra för lokalnätet är 70 %. Den stora 

skillnaden mellan andelen markförlagda regionnätsledningar och lokalnätsledningar förklaras av vitt skilda 

tekniska och ekonomiska förutsättningar beträffande teknikvalet kabel/luftledning inom lokalnät respektive 

regionnät.  

När en ny kraftledning planeras inom regionnätet så domineras samrådet ofta av krav på att den ska byggas 

som markförlagd kabel. Det är naturligt att så är fallet då en markförlagd regionnätsledning tar mindre mark i 

anspråk och inte medför någon visuell påverkan jämfört med en trädsäker luftledning i en cirka 40 meter bred 

skogsgata. Eftersom markförläggning av befintliga luftledningar pågår i stor omfattning för lokalnätsledningar, 

med lägre spänningsnivå, är det fullt förståeligt att det finns en uppfattning att markförläggning av större 

regionnätsledningar kan ske i samma omfattning. Så är inte fallet utan de tekniska utmaningarna med 

markförläggning av kraftledningar ökar med stigande spänningsnivå. 
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 Figur 12. 130 kV luftledning i regionnätet, trädsäker.  Figur 13. 20 kV luftledning i 
lokalnätet, ej trädsäker. 
  
   
 

4.4.2 Driftsäkerhet 
Driftsäkerheten är en central faktor till varför markkabel måste begränsas i regionnätet samtidigt som det är 

ett bra alternativ till lokalnätets luftledningar som inte är trädsäkra och därför slås ut vid trädpåfall, se Figur 2 

ovan. Eftersom lokalnätet är många gånger längre än regionnätet (Sveriges hela lokalnät är cirka 53 000 mil 

medan regionnätet endast är cirka 3200 mil3), samt i större utsträckning är byggt närmare bostadsbebyggelse 

är det inte rimligt att hålla lokalnätet trädsäkert. Det skulle då krävas omfattande avverkning på tomtmark samt 

även att stora markytor skulle undantas från ett aktivt skogsbruk. Ur ett driftsäkerhetsperspektiv kan 

skillnaderna mellan trädsäkra och icke trädsäkra luftledningar exemplifieras med stormen Alfrida. Inget avbrott 

uppstod då på Vattenfall Eldistributions trädsäkra regionnät medan stora delar av det icke trädsäkra lokalnätet 

slogs ut. 

De allra flesta fel som uppstår på en trädsäker luftledning inom regionnätet beror på åsknedslag. Dessa fel är 

övergående och kräver ingen reparationsinsats utan ledningen återgår i drift direkt efter avbrottet. Fel på en 

markkabel är dock alltid bestående (permanenta) och kräver felsökning och reparation. Enligt aktuell statistik 

var det under perioden 2011-2020 tio gånger fler bestående fel på markförlagda 130 kV ledningar i Sverige 

jämfört med luftledningar på samma spänningsnivå4. Om en trädsäker regionnätsledning markförläggs 

minskar alltså den ledningens driftsäkerhet väsentligt. När en icke trädsäker lokalnätsledning markförläggs 

ökar ledningens driftsäkerhet, eftersom den inte längre riskerar att slås ut när ett träd faller ner på ledningen.   

Då ett fel uppstår på en 130 kV markkabel är reparationstiden avsevärt längre jämfört med den begränsade 

mängd luftledningsfel som kräver reparation. När ett kabelfel har lokaliserats måste kabeln friläggas innan 

reparationen kan påbörjas. Ett område runt kabeln, som ligger på cirka 1,2 meters djup, måste då snabbt 

grävas upp. Reparationsarbetet är betydligt mer tekniskt komplicerat och tidskrävande jämfört med reparation 

 
3 Energiföretagen Sverige, 2021: Regionnätets funktion och utformning 
4 ENTSO-E, 2022: Nordic and Baltic grid disturbance statistics 2020. 
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av en luftledning som normalt repareras på kortare tid än 24 timmar. Skarvning av 130 kV kablar är ett 

avancerat hantverk som måste utföras i fält i en varm, torr och dammfri miljö. När kabeln har frilagts måste 

därför ett tält etableras kring skarvplatsen varpå skarvningen genomförs av specialutbildad personal. Enklare 

fel på en kabelanläggning kan ta kortare tid än en vecka att åtgärda, men det kan även ta betydligt längre tid.3  

Eftersom det är cirka tio gånger högre risk för fel som kräver reparation på en markförlagd 130 kV ledning 

jämfört med en luftledning 4 och att reparationstiden på kabelfelen är flera gånger längre, så är sannolikheten 

för att en 130 kV luftledning är tillgänglig (i drift) i storleksordningen 50-100 gånger högre jämfört med 

motsvarande markförlagda ledning (jämförelsen förutsätter samma ledningslängd). När regionnätsledningar 

markförläggs krävs det därför generellt fler ledningar i nätet som reservmatningar för att minimera riskerna för 

avbrott till kund. En ökad andel kabel driver därför på ytterligare utbyggnad av regionnätet. Ju mer kabel som 

förläggs i regionnätet desto fler kraftledningar behöver byggas.  

4.4.3 Tekniska svårigheter med markförlagda regionnätsledningar 
Markkablar har en lägre impedans (elektriskt motstånd) jämfört med luftledningar. Ledningar med lägre 

impedans drar åt sig mer effekt (minsta motståndets lag). Detta faktum medför flera tekniska utmaningar. Det 

rör sig om oönskade effektflöden i nätet, risk för förhöjda felströmmar samt elkvalitetsproblem (i form av så 

kallade resonansfenomen och spänningstransienter)3. 

Lokalnät är uppbyggda så att delen närmast kund alltid är radiell (trädstruktur). Vid ett fel innebär detta att 

kunden får avbrott tills felet reparerats eller omkoppling (som ofta sker automatiskt) har skett. Inom 

regionnätet finns det andra matningsvägar som kan inkopplas snabbt vid ett fel på en ledning i nätet. Ett 

sådant nät är maskat (en nätstruktur liknande ett spindelnät) med flera möjliga matningsvägar till varje station.  

När enstaka ledningar eller delar av ledningar markförläggs i det maskade regionnätet, som till största del 

består av luftledningar, påverkar det effektflöden i det omkringliggande nätet. Strömmen väljer den väg i nätet 

där det är lättast att komma fram. Då kablar har lägre impedans kommer den nya markförlagda ledningen ta 

en större del av effektflödet från kringliggande luftledningar. När fel inträffar på en ledning i det maskade nätet 

måste ledningens effekt omfördelas till de andra ledningarna i nätet. Detta medför att när det blir fel på 

markkabeln kan omkringliggande luftledningar bli överbelastade och när det blir fel på någon av 

luftledningarna kan kabeln bli överbelastad. Ofta behöver man bygga flera elledningar för att kunna hantera 

omfördelning av flöden vid införande av markkabelledningar i maskade luftledningsnät.   

De tekniska svårigheterna med markförlagda ledningar kopplade till förhöjda felströmmar och elkvalitets-

problem ökar med ökad spänningsnivå, vilket innebär att kablifiering på regionnätet medför större risker 

jämfört med på lokalnätet. Ju större andel kabel i nätet desto större blir denna problematik. Även det 

kringliggande ledningsnätet påverkas och inte bara den del som markförläggs. Om de tekniska svårigheterna 

blir alltför stora kan nätet behöva byggas på ett annat sätt vilket normalt innebär att ytterligare ledningar 

behöver byggas3. Gemensamt för denna problematik är att det är mycket komplext att beräkna och följa upp 

de ökande riskerna då nätet hela tiden förändras genom förändrade driftläggningar och olika ombyggnationer. 

För att minimera risken att dessa problem uppstår måste därför andelen kabel i nätet hållas nere. 

Studier av effekterna av omfattande markförläggning av kraftledningar på elkvalitet har bland annat gjorts i 

Danmark där ett politiskt beslut togs i Folketinget 2008 om en handlingsplan som syftade till kablifiering av 

stora delar av elnätet. Erfarenheter från Danmark visar att även relativt korta kablar kan ha negativ påverkan 

på elkvaliteten i ett stort geografiskt område. Det har konstaterats att kablifiering av stora delar av 

transmissionsnätet kan innebära en betydande risk för både befintliga och nya anläggningar i Danmark och 

att en stor mängd kabel i ett visst område begränsar mängden kabel som kan anslutas på andra platser i 

nätet5. Även underliggande nät med lägre spänningsnivåer i Danmark har drabbats av elkvalitetsproblem till 

 
5 Lennerhag, O. 2020: Konsekvenser av kablifiering i stamnätet -Elkvalitet, temporära överspänningar och interaktion. Independent 
Insulation Group Sweden AB. Rapport R20-1218-01. 
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följd av markförläggning av transmissionsnätsledningar. Den danska kabelhandlingsplanen reviderades 

genom ett ändringsbeslut 2016 som innebar att omfattningen av den planerade markförläggningen av 

ledningsnätet reducerades väsentligt.  

4.4.4 Elnätet måste vara säkert, tillförlitligt och effektivt 
Enligt 3 kap. 1 § i ellagen ansvarar ett företag som bedriver nätverksamhet (nätföretag) för drift och underhåll 

och vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, anslutning till andra ledningsnät. 

Nätföretaget svarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt 

kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Ett relevant mått på nätets effektivitet är hur många MW som kan 

överföras eller anslutas till en viss kostnad samtidigt som nätets tillförlitlighet och säkerhet är så hög som 

möjligt. Nätföretaget får betalt för sina kostnader via den avgift som tas ut av nätägare från alla anslutna 

kunder (tariffen). Det finns dock begränsningar av hur mycket ett nätföretag kan investera såsom exempelvis 

nätföretagets skuldsättning, nivån på tariffer som samhället accepterar, interna och externa resurser för 

planering, projektering och byggnation av ledningar samt möjligheter att ta avbrott i elnätet för att koppla in 

nya delar (med bibehållen driftsäkerhet). 

Givet att nätföretaget har en viss ram för investeringar behöver samhället få ut så mycket som möjligt av 

dessa medel. Totalt sett får samhället ut mycket mer nytta och driftsäkerhet för varje investerad krona på 

spänningsnivån 130 kV om luftledning används istället för markkabel då kostnaden för en markkabel normalt 

är cirka 4-5 gånger högre än en luftledning3. Nätföretaget kan därmed tillgodose fler samhällsbehov med 

luftledning jämfört med markkabel. Ett effektivt elnät är säkert, tillförlitligt, har låga förluster och erbjuder hög 

kapacitet vid varje ny investering. Nätägaren behöver beakta alla dessa aspekter för att leva upp till sin roll. 

Elnäten är den mest samhällskritiska infrastrukturen vi har och det är avgörande att det fungerar väl. 

Nätföretagen bedriver en monopolverksamhet och regleras därmed. Reglermyndigheten Energimarknads-

inspektionen övervakar nätägare. Det är alltid kunderna som betalar för de investeringar nätägare gör i sitt 

nät. Om nyttan av investeringen enbart tillfaller en ny kund är det den kunden som betalar hela investeringen 

med en så kallad anslutningsavgift. Om nyttan delvis tillfaller en ny kund och till resterande del är till nytta för 

befintliga kunder delas anslutningsavgiften. En del betalas då av den nya kunden och resten av kostnaden 

fördelas på nätägarens kundkollektiv via tariffen. Nyttan av nätförstärkningar och reinvesteringar som inte 

orsakas av enskilda kunder kommer kundkollektivet till godo och betalas därför i sin helhet via tariffen.  

Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Överföringen av el 

skall vara av god kvalitet. En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister i överföringen, i den 

utsträckning kostnaderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med 

bristerna. Avbrott i överföringen av el till en elanvändare får inte överstiga tjugofyra timmar. 

4.4.5 Helhetsperspektiv vid teknikvalet 
Sveriges elnät är ett enda sammankopplat system där alla delar hänger ihop och påverkar varandra. Många 

aspekter måste vägas in vid valet av teknik i de olika delarna av elnätet. För att nätägaren ska uppfylla kraven 

på ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till en skälig kostnad för elkonsumenten, behöver alltid den teknik 

användas som är bäst lämpad både för den aktuella ledningen och för elnätet som helhet. Därför arbetar 

Vattenfall Eldistribution efter principen att rätt teknik ska användas på rätt plats.  

Beträffande regionnätet på 130 kV nivån är rätt teknik i princip alltid luftledning. I vissa fall är det dock inte rätt 

plats för luftledning helt enkelt därför att det inte finns fysiskt utrymme för den. I tätbebyggd stadsmiljö är det 

oftast nödvändigt att markförlägga ledningar även på 130 kV nivån. När befintliga transformatorstationer ska 

anslutas med nya ledningar i anslutning till tätbebyggda områden kan det vara nödvändigt att markförlägga 

nya regionnätsledningar längs den sista sträckan in till stationerna. Den situationen kan uppstå när marken 

successivt har exploaterats runt en transformatorstation så att fysiskt utrymme för luftledning in till stationen 
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saknas. För att minimera riskerna med markförlagda 130 kV ledningar i regionnätet är det då viktigt att den 

sista kabelsträckan in till stationen blir så kort som möjligt.  

Den dominerande uppfattningen hos de markägare, närboende samt övriga intressenter som berörs av en 

planerad ny kraftledning är att den ska markförläggas. Att det är en allmän uppfattning hos de närmast 

berörda är fullt förståeligt då luftledningen medför en visuell påverkan samt även ett visst hinder i 

markanvändning till följd av stolpar och ledningsgata. Även en markförlagd ledning medför ett hinder i 

markanvändning men det berör ett mindre område och framför allt är den visuella påverkan betydligt mindre 

(en cirka 15-20 m bred skogsgata vid byggnationen varav ungefär hälften kan tillåtas växa igen). En 

markförläggning av en regionnätsledning medför en mindre påverkan på de närmast berörda, på bekostnad 

av samhället i övrigt som får ta konsekvenserna av ökade risker i elnätet, lägre driftsäkerhet samt den högre 

kostnaden som markförläggning av regionnätsledningar medför. 

Då Vattenfall Eldistribution verkar inom en reglerad monopolverksamhet har bolaget ett samhällsansvar som 

yttrar sig i att alla kunder, markägare och övriga intressenter måste behandlas lika. Som konstaterats ovan 

medför markförläggning av 130 kV ledningar i det maskade regionnätet risker för kringliggande nät. Riskerna 

ökar ju större del av nätet som markförläggs samtidigt som markförläggningen i sig driver på ytterligare 

utbyggnad av nätet för att kompensera för de markförlagda ledningarnas lägre driftsäkerhet och längre 

reparationstider. Det går alltid att bygga en enskild ledning som kabel men det större systemet klarar inte en 

kablifiering som till följd av omvärldens krav sker i allt i större skala. Det är för stora tekniska risker som 

äventyrar leveranssäkerheten för hela systemet, det vill säga alla anslutna kunder.  

Markförläggning av Vattenfall Eldistributions maskade regionnät påverkar andra nätägare inklusive stamnätet. 

Ur ett systemperspektiv måste användandet av markkabel på högre spänningsnivåer begränsas och 

möjligheten att markförlägga 130 kV ledningar måste sparas till de platser där det verkligen inte finns fysiskt 

utrymme att komma fram med en luftledning. Om Vattenfall Eldistribution skulle välja markkabel i ett enskilt 

projekt till följd av externa krav måste bolaget, för att leva upp till likabehandling av markägare och övriga 

intressenter, alltid välja markkabel i alla projekt med liknande förutsättningar.  

Eftersom den lokala opinionen i princip alltid kräver markförläggning av nya 130 kV ledningar måste en policy 

tillämpas för när detta kan accepteras. Det går inte att här endast se till varje kraftledningsprojekt var för sig, 

utan konsekvenserna av markförläggning måste betraktas ur ett systemperspektiv, då varje ny 

kabelsträckning i det maskade 130 kV nätet medför konsekvenser för kringliggande elnät.  

Med anledning av den omfattande utbyggnad av elnätet, som krävs för att klara den pågående energi-

omställningen, har regionnätsföretagen Ellevio, E.ON Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät och 

Vattenfall Eldistribution samt Svk i januari 2021 lämnat förslag till regeringen på åtgärder för att säkerställa 

utbyggnaden av elnätet6. Av skrivelsen framgår att de undertecknade regionnätsföretagen samt Svk generellt 

förordar luftledning på de högre spänningsnivåerna bland annat därför att de tekniska problemen med att i 

stor omfattning använda markkabel på de högre spänningsnivåerna skulle bli mycket svårhanterliga och leda 

till minskad driftsäkerhet. För att säkerställa att system- och beredskapsperspektivet beaktas vid koncessions-

prövning och annan tillståndsprövning av elnät, föreslås regeringen att tillsätta en utredning om och i så fall 

vilka lagförändringar som krävs (ellagen, miljöbalken med mera), för att säkerställa att system- och 

beredskapsperspektivet beaktas vid koncessionsprövning och annan tillståndsprövning av elnät.  

 
6 Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB, E.ON Energidistribution AB, Ellevio AB, Skellefteå Kraft Elnät AB & Jämtkraft 
AB. 2021: Förslag till åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av Elnätet. Skrivelse till Regeringen 2021-01-29. 
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4.4.6 Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för kraftledningar med 

130 kV spänning eller högre 

  
I september 2020 tog Vattenfall Eldistribution ett principbeslut om att generellt förorda luftledning som 

teknikval på spänningsnivån 130 kV och uppåt. Beslutet grundar sig i ellagens krav som fastslår att nätägaren 

ansvarar för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla 

rimliga krav på överföring av el. De huvudsakliga skälen till att luftledning förordas är i korthet: 

• Enligt ellagen ska nätägaren ansvara för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det 

på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Begreppen i ellagen understöder ställningstagandet 

att generellt förorda luftledning som teknisk lösning i 130 kV-nätet. 

• De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i 130 kV-nätet skulle bli mycket 

svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. Som exempel kan nämnas risk för resonansfenomen och 

spänningstransienter, ökat antal felkällor med långa reparationstider, oönskade effektflöden i nätet och mindre 

möjligheter till maskad driftläggning med momentan reserv för anslutna kunder.  

• Luftledning är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med markkabel. Samhället 

får ut totalt sett mycket mer kundnytta för varje investerad krona i 130 kV-nätet om luftledning används istället 

för markkabel. Därmed kan fler samhällsbehov tillgodoses med luftledningar jämfört med markkabel. Detta är i 

linje med Vattenfall Eldistributions uppdrag om att tillhandahålla ett effektivt elnät.  

• Markkabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor där luftledning inte är 

möjligt på grund av brist på fysiskt utrymme, till exempel i radiella stadsnät. Som försiktighetsprincip och för 

att leva upp till likabehandling av markägare och övriga berörda intressenter, kan markkabel därför bara 

accepteras där fysiskt utrymme för luftledning saknas.  

Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för spänningsnivåer på 130 kV eller högre 

innebär att luftledning generellt ska förordas i ansökningar om nätkoncession för linje. Detta gäller för alla 

typer av ärenden: nya ledningar avsedda att ansluta kunder, förstärkningar och reinvesteringar i befintligt nät, 

samt flytt av befintliga ledningar som initierats av kunder eller andra intressenter. 

 

5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMD PÅVERKAN 
I detta avsnitt beskrivs utredningsområdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt på ett övergripande sätt. Det görs även en bedömning 

över den påverkan de planerade ledningarna kan ha på berörda intressen.  

5.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Dalgångslandskapet består av en blandning av skog och öppet odlingslandskap. Både skogsbruk och 

jordbruk bedrivs. I anslutning till de två större sjöarna i Lejondals och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat finns 

tätortsnära natur med flera möjligheter till rekreation och friluftsliv. Väg E18 skär igenom landskapet mellan 

tätorterna Bro och Kungsängen. Norr om Kungsängen finns ett större verksamhetsområde med industri- och 

logistikverksamhet.   

En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med 

planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. Översiktsplaner är inte juridiskt 

bindande som en detaljplan, utan fungerar som ett vägledande dokument. 
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Gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan för landsbygden, och detaljplaner har studerats och de 

alternativa stråkens påverkan på planerna beskrivs nedan. 

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner 

En stor del av utredningsområdet omfattas av den gröna kil som går från norr till söder där bland annat 

Lejondalssjön och Lillsjön-Örnässjön ingår. Samtliga stråk berör den gröna kilen, se Figur 15.  

Tre lokala intressen för kulturmiljö finns inom utredningsområdet, se avsnitt 5.4.  

Nya verksamhetsområden planeras och/eller är under utbyggnad i Bro, nära läget för den nya stationen, och i 

anslutning till det befintliga verksamhetsområdet norr om Kungsängen.  

Detaljplaner 

De studerade alterantiva stråken berör totalt 15 gällande detaljplaner och 8 detaljplaner under pågående 

arbete, se Tabell 1 och Tabell 2. Berörda detaljplaner, både gällande och de under pågående arbete, reglerar 

bland annat bostäder, blandad bebyggelse samt industri och handel.  

Tabell 1. Gällande detaljplaner. Stråk 1A, 1B och 2B berör inga gällande detaljplaner.  

 

 

Tabell 2. Detaljplaner under pågående arbete. Stråk 1B och 2B berör inga detaljplaner under pågående 
arbete.  

Stråk Namn Beskrivning 

2A 8702 Skällsta (Base Camp) Industri och handel. 

 0302 Del av Skällsta Idrottsanläggning. 

 0302 Del av Skällsta Bostäder. 

 7105 Del av Finnsta skog Bostäder. 

 8020 Del av Finnsta skog Bostäder. 

 9209 Del av Finnsta Gärde 
(Solhaga) 

Bostäder. 

 0208 Kockbacka Bostäder. 

   

3 och 
utredningsområde för 
markkabel 

8907 Del av Tång Golfbana. 

 7206 Del av Brunna 
industriområde 

Industri och handel. 

   

Utredningsområde för 
markkabel 

1002 Örnäs 1:9 m.fl.  Nytt verksamhetsområde. 

 0603 Viby 19:1 m.fl. Brunna industriområde. 

 0205 Brunna industriområde 
(Coop Forum) 

Nya byggnader för 
handelsändamål. 

 8308 Del av Brunna 
industriområde 

Industri och handel.  

 0303 Brunna industriområde Lagerlokaler. 

 Viby 19:3 Planområde för blandad 
bebyggelse så som bostäder, 
förskola, skola, idrottshall.  
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Stråk Namn Beskrivning 

1A Trumpetartorp (Finnsta 2:5 
m.fl.) 

Utredning av möjligheten att etablera 
drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. 

   

2A Klövängen (Klöv och Lilla 
Ullevi 1:12) 

Planområde för uppemot 300 bostäder. 

 Fördelningsstation i Bro 
(del av Bro-Råby 3:128) 

En ny fördelningsstation vid Bro trafikplats. 

 Finnsta 2:25 Prövning av möjligheten att tillskapa nya 
lägenheter i gruppbostad. 

 Härnevi 29:1 Planer för cirka 180 bostäder och förskola. 

   

3 och 
utredningsområde 
för markkabel 

Tång 2:5 Pröva möjligheten för logistikverksamhet.  

   

Utredningsområde 
för markkabel 

Örnäs 1:2 m.fl. Utveckla en levande bebyggelsemiljö med 
naturnära bostäder. 

 Viby 19:9 och 19:12 m.fl. Planområde i tre delar i Brunna 
industriområde.  
 

 

Påverkan och bedömning 

Påverkan på markanvändningen består främst av att mark behöver tas i anspråk. I odlingslandskap består 

påverkan främst av att jordbrukaren behöver hantera odlingsmarken med hänsyn till stolparnas placering. Den 

främsta påverkan på odlingslandskapet är under byggtiden, då transporter och byggmaskiner uppehålls i 

området. Där ledningen går genom skogsmark hindras skogsbruket eftersom inget skogsbruk kan ske i 

ledningsgatan. Ledningen kommer att döljas av trädvegetation som är högre än ledningen vilket gör att den 

blir mindre synlig i landskapet.  

Den gröna kilen som är utpekad i översiktsplanen är i dagsläget påverkad av bland annat väg E18 som skär 

rakt igenom kilen i öst-västlig rikting. Syftet med en grön kil är att binda ihop livsmiljöer med tillräcklig kvalitet 

och storlek för olika växter och djur. När växter och djur kan röra sig fritt i landskapet stärks den biologiska 

mångfalden. En ledningsgata fragmenterar (styckar upp) landskapet ytterligare och påverkar den gröna kilens 

funktion negativt. En ledningsgata kan dock även bidra positivt i landskapet. Med rätt skötsel och underhåll 

kan en ledningsgata likna en hävdad mark och på så sätt gynna vissa grupper av växter och djur, till exempel 

fjärilar och deras värdväxter.  

Delar av stråk 1A går i södra kanten av Lejondal. Stråk 3 korsar södra delen av Sandboda – Lerberga – 

Stigtomten och går i närheten av Granhammar. Tranbyggevägen går mellan stråk 3 och Granhammar, vilket 

innebär att det lokala kulturmiljöintresset redan är påverkat av infrastruktur och vägen kan fungera som en 

barriär mellan Granhammar och planerad ledning. Med omsorgsfull utformning och stolpplacering kan de 

eventuella negativa effekterna för lokala intressen för kulturmiljö undvikas helt eller mildras. 

Stråk 2A berör sju gällande detaljplaner och fyra planer under pågående arbete, se Tabell 1 och Tabell 2. 

Utredningsområde för markkabel berör åtta gällande detaljplaner och tre planer under pågående arbete. Stråk 

3 berör två gällande detaljplaner och en plan under pågående arbete. Stråk 1A berör en detaljplan under 

pågående arbete. Berörda detaljplaner, både gällande och de under pågående arbete, reglerar bland annat 

bostäder, blandad bebyggelse samt industri och handel. Den planerade ledningen bedöms vara förenlig med 
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gällande detaljplaner och är en förutsättning för att klara den framtida elförsörjningen för bostäder och 

verksamheter i Bro och Kungsängen.  

Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge positiva effekter på samhällsnytta, markanvändning och 

planer då en tryggad elförsörjning är en förutsättning för planernas genomförande.  

 

5.2 Totalförsvaret 
I området är den militära närvaron påtaglig, bland annat finns ett militärt övningsfält och en militär anläggning 

norr om utredningsområdet. Inom utredningsområdet berörs fyra olika områden av intresse för totalförsvaret; 

influensområde luftrum - MSA-område, samrådsområde för höga objekt, riksintresse på land och 

påverkansområde för buller eller annan risk. 

Influensområde luftrum - MSA-område (minimum safety altitude) utgör den yta inom vilket det finns fastställda 

höjder för högsta tillåtna objekt som kan tillkomma i området runt en flygplats. Den militära MSA-ytan är 

46 km, den civila MSA-ytan är 55 km. Fasta installationer som är högre än den fastställda MSA-höjden får inte 

förekomma. Aktuellt influensområde luftrum - MSA-område hör till Uppsala flygplats.  

Hela landets yta är samrådsområde med Försvarsmakten för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 

45 m inom tätort.  

Områden som utgör riksintressen för totalförsvarets militära del är områden som bedöms ha nationellt viktiga 

värden och kvalitéer för att skydda Sverige. Det kan vara områden eller funktioner som behövs för 

att genomföra skarpa insatser, men också för att träna, öva och utbilda personal och funktioner. Dessa 

områden bör därmed skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. 

Riksintressen på marken (övnings- och skjutfält eller flygplatser) har ett influensområde kopplat till sig i form 

av buller- och riskområde. Områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamhet (som är 

ett riksintresse) redovisas som påverkansområde. Ett påverkansområde är ett område inom vilket åtgärder 

som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur kan påverka, verksamhet inom 

riksintresseområdet. Hur stora påverkansområden som redovisas runt till exempel skjutfält eller flygplatser 

varierar beroende på den verksamhet som bedrivs. Inom påverkansområden måste Försvarsmakten kunna 

säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett 

område av betydelse för totalförsvarets militära del. Därför ska alla plan- och lovärenden inom 

påverkansområden remitteras till Försvarsmakten. Vilka åtgärder inom påverkansområden som kan innebära 

en risk för påtaglig skada på riksintresset kan inte i detalj anges på förhand, utan risken får bedömas i varje 

enskilt fall utifrån lokala förutsättningar. 

Samtliga studerade stråk är lokaliserade inom influensområde luftrum - MSA-område och samrådsområde för 

höga objekt. Stråk 3 går kant i kant med området av riksintresse på land. Delar av stråk 3 och 

utredningsområde för markkabel går inom påverkansområde för buller eller annan risk, se Figur 14 och  

Tabell 3. 

Tabell 3. Intressen totalförsvaret.  

Stråk Intresseområde Beskrivning 
 

Samtliga Influensområde för 
luftrum – MSA-område 

Den yta inom vilket det finns fastställda höjder för högsta 
tillåtna objekt som kan tillkomma i området runt en 
flygplats, i detta fall Uppsala flygplats. 
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Samtliga Samrådsområde för 
höga objekt 

Objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m 

inom tätort. Gäller för hela Sveriges yta. 

3 Riksintresse på land Områden som bedöms ha nationellt viktiga värden 
och kvalitéer för att skydda Sverige. 
 

3 och 
utredningsområde 
för markkabel 

Påverkansområde för 
buller eller annan risk 

Ett påverkansområde är ett område inom vilket åtgärder 
som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, 
eller som i sin tur kan påverka, verksamhet inom 
riksintresseområdet. 

 

 

Figur 14. Intressen totalförsvaret.  

Påverkan och bedömning 

En första sammantagen bedömning är att den planerade ledningen bedöms ge en obetydlig effekt på 

totalförsvarets intressen.  

5.3 Naturmiljö 
De alternativa luftledningsstråken är lokaliserade inom eller i närheten av två naturreservat, ett skogligt 

biotopskyddsområde, ett naturvårdsavtal, en nyckelbiotop, 11 objekt med naturvärde, område med förbud mot 

markavvattning och ett vattenskyddsområde, se Figur 15 och Tabell 4. 
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De alternativa ledningsstråken går inte inom eller i närheten av något område av riksintresse för naturmiljö 

eller något Natura 2000-område, se Figur 15 och Tabell 4.  

Lejondals naturreservat har främst bildats för friluftslivet, se avsnitt 5.5. I reservatets västra del ligger 

Lejondalssjön med sandstränder och klipphällar. I norr betas ängsmarkerna för att den fina ängsfloran ska 

vara kvar. I reservatets sydvästra del finns det en biotopskyddad gammelskog. Här finns bär och svamp och 

man kan få se vilda djur som exempelvis dovhjort, rådjur, älg och småvilt som hare och räv, se Figur 15 och 

Tabell 4.  

Även Lillsjön-Örnässjöns naturreservat har främst bildats för friluftslivet, se avsnitt 5.5. I reservatet ingår 

skogs- och jordbruksmark samt två sjöar. Reservatet grundades för att bevara de speciella växter och djur 

som finns i området och de fina naturmiljöer som skogar, odlingsmarker och vattenmiljöer utgör. Det finns 

rikligt med bär och svamp i skogarna. I Örnäslunden växer olika orkidéer och den sällsynta växten gentianan, 

se Figur 15 och Tabell 4.  

Det skogliga biotopskyddsområdet (NVR-ID 2007357, biotopskydd 2003:580) omfattar 2,4 hektar. En stor del 

av området utgörs av granskog men även barrblandskog och mindre partier på våtmark, se Figur 15 och  

Tabell 4.  

Naturvårdsavtalet (SK 1029–2003) ligger kant i kant med det skogliga biotopskyddsområdet och omfattar 

kantzon, korridor, bäck och ravin på en yta av 1,5 hektar, se Figur 15 och Tabell 4.   

Nyckelbiotopen (N 17167–1996) sammanfaller delvis med det skogliga biotopskyddsområdet och 

naturvårdsavtalet. Biotopen omfattar 4,9 hektar och består av barrnaturskog med riklig förekomst av gamla, 

grova träd, se Figur 15 och Tabell 4.  

Objekt med naturvärde (N 529–2013) 600 m nordost om Murartorp omfattar 2,6 hektar barrskog. Objekt (N 

4582–1997) 600 m sydost om Svartkärret omfattar 2,8 hektar å eller bäckmiljö. Objekt (N 527–2013) 900 m 

västnordväst om Örnäs herrgård omfattar 2,1 hektar ädellövskog. Objekt (N17168-1996) 200 m nordväst 

Dalkarlskärr omfattar 3,4 hektar barrsumpskog. Objekt (N 437–2010) 800 m nordost om Dalkarlskärr omfattar 

2,1 hektar blandsumpskog. Objekt (N440-2010) 300 m nordost om Dalkarlskärr omfattar 0,6 hektar 

blandsumpskog. Objekt (N 438–2010) 600 m ost om Dalkarlskärr omfattar 0,8 hektar blandsumpskog. Objekt 

(441–2010) 100 m norr om Svartbäck omfattar 0,9 hektar blandsumpskog. Objekt (N 1405–2016) 350 m 

sydsydost om Brokmyran omfattar 0,7 hektar barrträd. Objekt (N 530–2013) 700 m nordväst om Örnäs 

herrgård omfattar 4,4 hektar betad skog. Objekt (N 531–2013) 350 m nordnordväst om Örnäs herrgård 

omfattar 0,6 hektar betad skog, se Figur 15 och Tabell 4.  

Hela utredningsområdet omfattas av förbud mot markavvattning. 

Vattenskyddsområde Östra Mälaren går till en stor del längs med väg E18 och breder ut sig söder om vägen. 

Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkter inom östra 

Mälaren, se Figur 15 och Tabell 4.   
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Tabell 4. Olika intresseområden med naturvärden inom eller i närheten av de alternativa ledningsstråken.  

Stråk Intresseområde Beskrivning Stråkets påverkan  

1A Lejondals naturreservat 
Blandad natur, har avsatts 
för friluftslivet.  

Passerar över södra 
delarna av reservatet. 

    

1B Lejondals naturreservat 
Blandad natur, har avsatts 
för friluftslivet.  

Passerar över södra 
delarna av reservatet. 

 
Vattenskyddsområde Östra 
Mälaren 

Bevara god kvalitet på 
råvattnet för ytvattentäkter 
inom östra Mälaren.  

Passerar längs med 
områdets norra kant.  

    

2A 
Inga intresseområden 
berörs.  

  

    

2B 
Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat 

Blandad natur, har avsatts 
för friluftslivet. 

Passerar en mindre del 
av områdets norra kant. 

 
Objekt med naturvärde  
(N 529–2013) 

Barrskog.  
Passerar över delar av 
objektet. 

 
Objekt med naturvärde  
(N 4582–1997) 

Å eller bäckmiljö. Passerar i närheten. 

 
Objekt med naturvärde  
(N 527–2013) 

Ädellövskog. Passerar i närheten. 

 
Vattenskyddsområde Östra 
Mälaren 

Bevara god kvalitet på 
råvattnet för ytvattentäkter 
inom östra Mälaren.  

Passerar längs med 
områdets norra kant.  

    

Stråk 3 Lejondals naturreservat 
Blandad natur, har avsatts 
för friluftslivet.  

Passerar över en central 
del av reservatet.  

 
Skogligt 
biotopskyddsområde  
(NVR-ID 2007357) 

Främst granskog. 
Passerar över hela 
området. 
 

 
Naturvårdsavtal  
(SK 1029–2003) 

Kantzon, korridor, bäck och 
ravin. 

Passerar över delar av 
området. 

 
Nyckelbiotop  
(N 17167–1996) 

Barrnaturskog. 
Passerar över delar av 
området. 

 
Objekt med naturvärde  
(N17168-1996) 

Barrsumpskog. 
Passerar över hela 
objektet. 

 
Objekt med naturvärde  
(N 437–2010) 

Blandsumpskog. 
Passerar över hela 
objektet. 

 
Objekt med naturvärde  
(N440-2010) 

Blandsumpskog. Passerar i närheten. 

 
Objekt med naturvärde  
(N 438–2010) 

Blandsumpskog. Passerar i närheten. 

 
Objekt med naturvärde  
(441–2010) 

Blandsumpskog. Passerar i närheten. 

    

Utrednings-
område för 
markkabel 

Objekt med naturvärde  
(N 1405–2016) 

Barrträd.  Omfattar hela objektet. 

 
Objekt med naturvärde  
(N 530–2013) 

Betad skog. 
Omfattar delar av 
objektet.  

 
Objekt med naturvärde  
(N 531–2013) 

Betad skog.  
Omfattar delar av 
objektet. 
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Figur 15. Naturmiljöintressen. 

Påverkan och bedömning 

Stråk 1A berör Lejondals naturreservat. Stråk 1B berör Lejondals naturreservat och vattenskyddsområdet 

Östra Mälaren. Stråk 2A berör inga intresseområden med naturvärden. Stråk 2B berör Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservat, tre objekt med naturvärde och vattenskyddsområdet. Stråk 3 berör Lejondals naturreservat, ett 

skogligt biotopskyddsområde, ett naturvårdsavtal, en nyckelbiotop och fem objekt med naturvärde. Det 

skogliga biotopskyddsområdet och området för naturvårdsavtal angränsar till varandra och nyckelbiotopen 

överlappar delvis de två andra områdena. Utredningsområde för markkabel berör tre objekt med naturvärde. 

Stråk 3 berör flest intresseområden med naturvärden.  

Påverkan på naturmiljön består främst i att en ledningsgata kommer att dras fram. I skogsmark behöver träd 

fällas där den nya ledningsgatan ska gå fram vilket medför en kraftigt ändrad biotop. Ledningsgatan röjs och 

underhålls av nätägaren med jämna mellanrum. Med riktad skötsel kommer skogsgatan i förlängningen att 

påminna om hävdad mark vilket kan gynna många hävdberoende arter, till exempel fjärilar och deras 

värdväxter. Naturvärdet kan påverkas negativt om gamla träd avverkas. Utpekade naturvärden i lövskog, 

sumpskog och barrskog riskerar att påverkas negativt eller helt försvinna om en ledningsgata dras genom 

dessa områden. En ledningsgata öppnar upp skogen och kan komma att störa hydrologi och luftfuktighet i 

närliggande skogspartier.  
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Där ledningen går fram i odlingslandskap och öppna marker kommer den att medföra en viss begränsning för 

jordbruket. Vissa av de utpekade naturvärdena kan bevaras om kraftledningsgatan anpassas för att inte gå 

över den del av området där objektet är beläget eller om skötsel inom kraftledningsgatan anpassas. 

Betesmarker kan bevaras om det är möjligt att kraftledningsgatan anpassas för att inte gå över den del av 

området där objektet är beläget eller om skötsel inom kraftledningsgatan anpassas. Riskerna för dessa 

områden består dels av direkt påverkan, exempelvis grävarbeten eller körskador, dels av indirekta risker 

genom förändrad markanvändning, exempelvis om beteshävden upphör som följd av den nya kraftledningen. 

Naturvärdet i betesmarkerna är kopplad till aktiv hävd av området genom bete eller slåtter.  

Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge måttligt negativa effekter på naturmiljön. 

5.4 Kulturmiljö 
Upplands-Bro tillhörde under lång tid det område i Mälardalen inom vilket flera av rikets centrala politiska 

händelser utspelades. Tidsperioder som i efterhand kommit att benämnas yngre järnålder, vikingatid, medeltid 

och stormaktstid, från cirka 500 f. Kr. fram till omkring år 1700. Därefter försköts landets centrum allt mer mot 

Stockholm. Kulturlandskapet i Upplands-Bro är delvis format av närheten till Mälaren som tidigt utgjorde 

förutsättningen för en rik kulturbygd. 

De alternativa ledningsstråken berör direkt eller är lokaliserade i närheten av tre lokala intressen för 

kulturmiljö, 11 fornlämningar, fyra möjliga fornlämningar, 12 övrig kulturhistorisk lämning och 15 lämningar 

med ingen antikvarisk bedömning, se Figur 16 och Tabell 5. Två objekt klassas som ej kulturhistorisk lämning. 

Ledningsstråken går inte inom eller i närheten av något område av riksintresse för kulturmiljö.  

Tre lokala intressen för kulturmiljö finns inom utredningsområdet; Lejondal, Sandboda – Lerberga – 

Stigtomten och Granhammar, se Figur 16 och Tabell 5.  

Herrgården Lejondals huvudbyggnad är ur arkitektonisk synpunkt mycket intressant. Den är ett bra exempel 

på det sena 1800-talets förkärlek för historiska stilar. Den är en av de få större herrgårdsbyggnader som 

uppfördes under denna tid. ”Slottet” och parken har väl bibehållit sin 1800-talskaraktär, se Figur 16 och  

Tabell 5.  

Sandboda – Lerberga – Stigtomten är en del av en torpmiljö, som består av flera äldre torp med uthus. De 

ligger samlade i ett skogsbryn på ömse sidor om en väg. Torpmiljön har bevarat sin 1800-talskaraktär. Idag 

återstår ytterst få sådana torpmiljöer i Stockholms län. I området finns också några kulturhistoriskt intressanta 

villor samt gamla Konsumbutiken vid Lerberga. Öster om Lerberga finns ett intressant fornområde med bland 

annat gravar, runstenar och en ödebytomt, se Figur 16 och Tabell 5.  

Granhammar var Västra Ryds största herrgård och har därmed en betydelsefull plats i kommunens historia. 

Herrgårdsbyggnaden på Granhammar anses vara ett av arkitekt Carl Hårlemans främsta exempel på den 

nationellt präglade herrgårdsarkitektur, som han skapade på 1740- och 50-talen. I området finns resten av en 

engelsk park, se Figur 16 och Tabell 5.  

Tabell 5. Ett antal olika intresseområden med kulturvärden berörs av de alternativa stråken. 

Stråk Intresseområde Beskrivning Stråkets påverkan  

1A 
Lokala kulturmiljöintressen 
- Lejondal 

Arkitektoniskt intressant 
herrgårdsmiljö.  

Går i södra kanten av 
området. 

 
Lägenhetsbebyggelse 
L2017:2916 

Fornlämning Bro 234:1 Passerar över objektet. 

 
Fornlämningsliknande 
bildning L2017:2571 

Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 121:1 

Passerar över objektet. 

 
Lägenhetsbebyggelse 
L2017:2407 

Möjlig fornlämning Bro 236:1 Passerar över objektet. 
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Fornlämningsliknande 
lämning L2017:2496 

Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 110:1 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:3186 Fornlämning Bro 110:2 Passerar över objektet. 

 
Fornlämningsliknande 
lämning L2017:2495 

Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 110:3 

Passerar över objektet. 

 
Fornlämningsliknande 
bildning L2017:2559 

Ej kulturhistorisk lämning Bro 
111:2 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:3187 Fornlämning Bro 111:1           Passerar över objektet. 

 Stensättning L2013:8604 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 409 

Passerar över objektet. 

 
Fornlämningsliknande 
bildning L2017:2895 

Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 106:1 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2013:8603 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 408 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:2659 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 112:2 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:2660 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 112:1 

Passerar över objektet. 

 
Fornlämningsliknande 
bildning L2017:2896 

Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 116:1 

Passerar över objektet.  

 Gravfält L2017:3354 Fornlämning Bro 113:4 Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:3497 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 128:1 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:2831 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 113:1 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:2717 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 113:2 

Passerar över objektet. 

 Stensättning L2017:2830 
Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 113:3 

Passerar över objektet. 

 Röjningsröse L2017:2408 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Bro 237:1 

Passerar över objektet.  

    

1B Ingen lämning berörs.    

    

2A Stensättning L2017:3179 Fornlämning Bro 120:1 Passerar över objektet.  

 Stensättning L2017:3180 Fornlämning Bro 120:2 Passerar över objektet.  

 
Husgrund historisk tid 
L2013:2971 

Övrig kulturhistorisk lämning 
Bro 308 

Passerar över objektet.  

 Stensättning L2013:2993 Fornlämning Bro 310 
Passerar över objektet.  
 

 Fyndplats L2017:2340 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Bro 107:1 

Passerar över objektet.  

 
Fornlämningsliknande 
bildning L2017:2979 

Ingen antikvarisk bedömning 
Bro 116:2 

Passerar över objektet. 

    

2B 
Lägenhetsbebyggelse 
L2017:3356 

Möjlig fornlämning Bro 228:1 Passerar över objektet. 

    

Stråk 3 
Lokala kulturmiljöintressen 
- Sandboda – Lerberga – 
Stigtomten 

Torpmiljö med bevarad 1800-
talskaraktär. 

Korsar södra delen av 
området. 

 
Lokala kulturmiljöintressen 
- Granhammar 

Fint exempel på nationellt 
präglad herrgårdsarkitektur. 

Går i närheten av 
området.  

 Minnesmärke L2017:3040 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Bro 109:1 

Passerar över objektet. 

 
Avrättningsplats 
L2017:3039 

Övrig kulturhistorisk lämning 
Bro 109:1 

Passerar över objektet. 
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Husgrund historisk tid 
L2021:7486 

Övrig kulturhistorisk lämning 
(saknar RAÄ-nr) 

Passerar över objektet. 

 Övrigt L2014:5984 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Västra Ryd 10:2 

Passerar över objektet. 

 
Fornlämningsliknande 
bildning L2014:6507 

Ej kulturhistorisk lämning 
Västra Ryd 10:1 

Passerar över objektet. 

 Gravfält L2014:5603 Fornlämning Västra Ryd 3:1 Passerar över objektet. 

    
Utrednings-
område för 
markkabel 

Gränsmärke L2014:5991 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Västra Ryd 157:2 

Passerar över objektet. 

 Dammvall L2014:6052 
Ingen antikvarisk bedömning 
Västra Ryd 157:1 

Passerar över objektet. 

 Färdväg L2014:6223 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Västra Ryd 96:1 

Passerar över mindre del 
av objektet.  

 
Husgrund, historisk tid 
L2013:7429 

Övrig kulturhistorisk lämning 
Västra Ryd 177 

Passerar över objektet. 

 Kemisk industri L2014:5920 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Västra Ryd 7:1 

Passerar i närheten av 
objektet.  

 
Lägenhetsbebyggelse 
L2014:6359 

Möjlig fornlämning Västra 
Ryd 101:2 

Passerar över objektet. 

 
Lägenhetsbebyggelse 
L2014:5667 

Möjlig fornlämning Västra 
Ryd 101:1 

Passerar över objektet. 

 Hög L2014:6071 Fornlämning Västra Ryd 1:1 Passerar över objektet. 

 Stensättning L2014:5412 Fornlämning Västra Ryd 1:3 Passerar över objektet. 

 Stensättning L2014:6072 Fornlämning Västra Ryd 1:2 Passerar över objektet. 

 
Husgrund, historisk tid 
L2014:5587 

Övrig kulturhistorisk lämning 
Västra Ryd 160:1 

Passerar över objektet. 
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Figur 16. Intressen kulturmiljö.  

Påverkan och bedömning 

Stråk 1A berör det lokala kulturmiljöintresset Lejondal, fyra fornlämningar, en möjlig fornlämning, 13 objekt 

med ingen antikvarisk bedömning, en övrig kulturhistorisk lämning och ett objekt klassat som ej kulturhistorisk 

lämning.  

Stråk 1B berör ingen lämning.  

Stråk 2A berör tre fornlämningar, två övriga kulturhistoriska lämningar och ett objekt med ingen antikvarisk 

bedömning. 

Stråk 2B berör en möjlig fornlämning.  

Stråk 3 berör de två lokala kulturmiljöintressena Granhammar och Sandboda – Lerberga – Stigtomten, en 

fornlämning, fyra övriga kulturhistoriska lämningar och ett objekt klassat som ej kulturhistorisk lämning.  

Utredningsområde för markkabel berör tre fornlämningar, två möjliga fornlämningar, fem övriga 

kulturhistoriska lämningar och ett objekt med ingen antikvarisk bedömning.  

En första sammantagen bedömning är att den planerade ledningen bedöms ge en liten negativ effekt på 

kulturmiljön. 
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Förekommande kulturvärden i området och ledningens påverkan på dessa kommer att beskrivas mer i detalj i 

kommande MKB. 

 

5.5 Landskapsbild och friluftsliv 
Inom utredningsområdet finns både skog och öppen mark, friluftsområden med sjöar, bostäder och 

verksamhetsområden. Väg E18 skär igenom utredningsområdet som en tydlig barriär.  

De alternativa ledningsstråken går inte inom eller i närheten av något område som omfattas av 

landskapsbildskydd.  

I friluftsområdet Lejondals naturreservat finns det möjlighet att ta del av olika naturupplevelser, vandring, bad, 

övernattning i vindskydd, bär- och svampplockning med mera. Hällkana friluftsgård ligger vid Lejondalssjön 

med fina sandstränder och klipphällar. Vid friluftsgården finns det badplats med bryggor, grillplats och ytor för 

bollspel och lek. Vintertid plogas en skridskoslinga på sjön och det finns skidspår i motionsspåret.   

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett välbesökt område med skogar, friluftsbad och motionsspår. Det finns 

rikligt med bär och svamp att plocka i skogarna. Ett motionsspår går runt hela Örnässjön.  

Vandringsleden Upplands-Broleden går från Bro, via bland annat Hällkana friluftsområde, till Kungsängen.  

Kungsängen Golf Club, belägen norr om Brunna verksamhetsområde, har funnits sedan 1980-talet och 

erbjuder två 18-hålsbanor.  

Påverkan och bedömning 

Stråk 1A går längs med norra sidan av väg E18, genom ett skogslandskap med öppna dalgångspartier. 

Stråket passerar över en del av Lejondals naturreservat som består av öppna hagmarker.  

Stråk 1B går längs med norra sidan av väg E18 genom skogsmark.  

Stråk 2A går längs med södra sidan av väg E18 genom skogsmark som angränsar till bostadsområden och 

genom ett parti med jordbruksmark. Stråket är delvis förlagt längs samma sträckning som Upplands-Broleden.  

Stråk 2B går längs med södra sidan av väg E18 genom skogsmark.  

Stråk 3 går genom skogsmark, över golfbanan och över jordbruksmark. Utredningsområde för markkabel 

omfattar delar av Brunna verksamhetsområde.  

Under byggtiden påverkas landskapsbilden men påverkan är inte bestående. Möjligheterna till fortsatt 

utövning av friluftsliv och rekreation bedöms inte påverkas negativt av ledningsstråket, däremot kan den 

visuella upplevelsen komma att påverkas negativt. Om ledningen byggs parallellt med den nya ledningen 

Hamra-Överby så kommer den nya 130 kV ledningen att medföra en större visuell påverkan. 

Den visuella påverkan i skogslandskapet bedöms bli lokal och begränsad då ledningen kommer att döljas av 

träd. Ledningen blir mer framträdande där den passerar över öppen mark och kan ge en mer negativ 

påverkan på landskapsbilden jämfört med skogsmarken. Stråk 1A, 1B, 2A och 2B är förlagda längs med väg 

E18 som är ett befintligt infrastrukturstråk. Landskapet inom dessa stråk är redan utsatt för en större 

förändring och därmed mindre känslig för ytterligare ingrepp. Stråk 3 går genom naturreservatet Lejondal, 

golfbanan och öppen mark. Detta stråk döljs delvis i skogslandskapet, men blir mer framträdande i de öppna 

partierna. Stråk 1A, 1B, 2A och 2B bedöms medföra en mindre negativ påverkan på landskapsbild och 

friluftsliv än stråk 3. Under anläggningsskedet kan störningar för friluftslivet förekomma.  
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Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge små-måttligt negativa effekter på landskapsbild och 

friluftsliv. 

 

5.6 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer t.ex. 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 

betydande 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 som härstammar 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. Mot den bakgrunden är ofta 

magnetfälten högre i hus nära kraftledningar än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. 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, se 

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 en betydande 

miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. Dock 

ska försiktighetsprincipen i miljöbalken följas. Därför har Sökanden som målsättning att: 

• Utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för 

magnetfält begränsas. 

• Begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 

aktuella arbetsmiljöer (avser befintliga ledningar). 

Ledningssträckningen inom stråken kan anpassas så att avståndet till närmaste bostadshus överstiger 50 m. 

Bedömning 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för det 

förordade ledningsstråket när ett sådant är beslutat. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka 

kommer att infogas i kommande MKB. 

Eftersom ledningssträckningen inom stråken kan anpassas så att avståndet till närmaste bostadshus 

överstiger 50 m kommer boendemiljön inte att påverkas negativt av ledningen.  
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Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge obetydliga effekter på boendemiljö och elektromagnetiska 

fält.  

 

5.7 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.  

Vattenfall Eldistribution har interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid 

anläggnings- och underhållsarbeten.  

Bedömning 

Riskerna för människors hälsa och miljö bedöms sammantaget vara låga och därmed acceptabla. 

 

5.8 Hänsynsåtgärder 
Vid byggnation och framtida underhåll av ledningen iakttas aktsamhet så att värdefulla miljöer så långt som 

möjligt inte kommer till skada. Detta kan göras genom att t.ex. i möjligaste mån genomföra byggnation och 

underhåll vid torrare markförhållanden, köra på befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt och vidta 

extra försiktighet vid arbeten nära vattendrag.  

Utformning av ledningssträckning och stolpplacering anpassas för att undvika eller minimera negativ påverkan 

på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Om körning i ett större fornlämningsområde inte kan 

undvikas kommer fornlämningen att märkas ut, t.ex. genom snitsling, så att fornlämningen inte skadas. Om en 

tidigare okänd fornlämning skulle påträffas vid arbete, kommer arbetet omedelbart att stoppas och 

länsstyrelsen att kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.  

Vid val av sträckning kommer bl.a. hänsyn till närhet till befintliga bostäder att tas. Vattenfall Eldistribution 

kommer att ställa krav på entreprenören att oljesaneringsutrustning ska finnas tillgänglig under 

anläggningstiden och att krav ställs på entreprenörens hantering av bränsle och vilka typer av oljor som 

kommer att användas. Krav kommer även att ställas på lokalisering av upplag m.m. 

Mer specifika hänsynsåtgärder kopplat till det stråk och den sträckning som slutligen förordas redovisas i 

kommande MKB.  

5.9 Samlad bedömning 
Nedan sammanfattas den påverkan på intressen som de olika alternativa stråken bedöms medföra, se Tabell 

6.  

Tabell 6. Samlad bedömning.  

INTRESSEOMRÅDE BEDÖMNING AV PÅVERKAN 

SAMHÄLLSNYTTA, MARKANVÄNDNING OCH 
PLANER 

Påverkan på markanvändning består främst av att 
mark kommer att tas i anspråk. En ny ledningsgata 
kommer att medföra begränsningar för skogsbruket.  
 
Den planerade ledningen kommer att skära av den 
gröna kilen som är utpekad i översiktsplanen, precis 
som väg E18 gör i dagsläget. Ledningsgatan kan 
dock bidra positivt i landskapet. Med rätt skötsel och 
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underhåll kan en ledningsgata likna en hävdad mark 
och på så sätt gynna till exempel fjärilar och deras 
värdväxter.  
 
Den planerade ledningen bedöms vara förenlig med 
gällande detaljplaner och är en förutsättning för att 
klara den framtida elförsörjningen för bostäder och 
verksamheter i Bro och Kungsängen. 
 
Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge 
positiva effekter på samhällsnytta, markanvändning 
och planer. 
 

TOTALFÖRSVARET Samtliga stråk berör influensområde för luftrum – 
MSA-område och samrådsområde för höga objekt. 
Stråk 3 berör riksintresse på land. Både stråk 3 och 
utredningsområde för markkabel berör 
påverkansområde för buller eller annan risk. 
 
En första sammantagen bedömning är att den 
planerade ledningen bedöms ge en obetydlig effekt 
på totalförsvarets intressen. 
 

NATURMILJÖ Några olika intresseområden med naturvärden finns 
inom eller i närheten av stråken, bland annat två 
naturreservat. Stråk 2A berör inga intresseområden 
med naturvärden. Stråk 3 berör flest 
intresseområden med naturvärden, bland annat 
passerar stråket över Lejondals naturreservat och 
några objekt med skogliga naturvärden.  
 
Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge 
måttligt negativa effekter på naturmiljön. 
 

KULTURMILJÖ Stråken passerar fornlämningar och andra intressen 
för kulturmiljövården. Under detaljprojekteringen kan 
den slutliga sträckningen anpassas för att undvika 
lämningar. Om en tidigare okänd lämning skulle 
påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas 
omedelbart och länsstyrelsen kontaktas. 
Påverkan på kulturmiljön bedöms sammantaget 
vara liten oavsett vilket stråk som väljs. 
 
En första sammantagen bedömning är att den 
planerade ledningen bedöms ge en liten negativ 
effekt på kulturmiljön. 
 

LANDSKAPSBILD OCH FRILUFTSLIV Den visuella påverkan i skogslandskapet bedöms bli 
lokal och begränsad då ledningen kommer att döljas 
av träd. Ledningen blir mer framträdande där den 
passerar över öppen mark och kan ge en mer 
negativ påverkan på landskapsbilden jämfört med 
där den går fram i skogsmarken. Om ledningen 
byggs parallellt med Svenska kraftnäts planerade 
ledning Hamra-Överby kommer ledningen att 
medföra en större visuell påverkan. Vid drift kommer 
möjligheterna till friluftsliv och rekreation inte att 
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påverkas negativt. Samlokalisering med väg E18 
minskar den negativa påverkan på landskapsbilden.  
 
Stråk 1A, 1B, 2A och 2B bedöms medföra en 
mindre negativ påverkan på landskapsbild och 
friluftsliv än stråk 3.  
 
Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge 
små-måttligt negativa effekter på landskapsbild och 
friluftsliv. 
 

BOENDEMILJÖ OCH  
ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Ledningssträckningen inom stråken kan anpassas 
så att avståndet till närmaste bostadshus överstiger 
50 m. 
 
Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge 
obetydliga effekter på boendemiljö och 
elektromagnetiska fält.  
 

RISK OCH SÄKERHET För luftledningar finns väl reglerade 
säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för 
allmänheten. Vattenfall Eldistribution har interna 
rutiner och bestämmelser för att minimera 
arbetsmiljörisker vid anläggnings- och 
underhållsarbeten.  
 
Riskerna för människors hälsa och miljö bedöms 
sammantaget vara låga och därmed acceptabla. 
 

 

Den planerade ledningen bedöms vara förenlig med gällande detaljplaner och är en förutsättning för att klara 

den framtida elförsörjningen för bostäder och verksamheter i Bro och Kungsängen. Där ledningsgatan går 

fram i skog förändras förutsättningarna för både skogsbruket och naturmiljön. Med rätt skötsel och underhåll 

kan en ledningsgata efterlikna hävdad mark och gynna utsatta växt- och djurgrupper i landskapet. De 

alternativa stråken passerar visserligen flera olika intressen för kulturmiljövården, men det finns stora 

möjligheter att anpassa sträckning och stolpplacering för att undvika negativ påverkan på lämningar. Där 

ledningen går i skogsmark döljs den av träden. Ledningen blir mer framträdande i öppen mark. 

Samlokalisering med väg E18 och/eller planerad ny 400 kV ledning Hamra-Överby minskar den negativa 

påverkan på landskapsbilden.  
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6 FORTSATT ARBETE 
Efter att samråd genomförts kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse. Då det 

förordade huvudalternativet passerar genom ett naturreservat bedömer Vattenfall Eldistribution att projektet 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning kommer att genomföras samt 

en MKB upprättas för projektet. MKB och samrådsredogörelse kommer att utgöra bilagor till den 

koncessionsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen. 

Nedan redovisas det preliminära innehållet i kommande MKB. 

Inledning 

- Bakgrund och behov 

- Disposition (om nödvändigt) 

- Krav på sakkunskap 

Tillståndsprocessen 

- Annan lagstiftning 

- Genomförda samråd 

- Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Alternativutredning 

- Avfärdade alternativ 

- Val av sträckningsalternativ 

Sträckningsbeskrivning 

Utformning och teknisk beskrivning 

- Teknisk beskrivning 

- Teknisk utformning 

- Byggnation 

- Markbehov 

- Drift och underhåll 

- Avveckling och rivningsarbeten 

Nuläge och konsekvenser för valt alternativ (inkl. hänsynsåtgärder) 

- Metodik konsekvensbedömning 

- Strömförsörjning och redundans 

- Markanvändning, bebyggelse, planer 

- Resurshushållning 

- Miljömål 

- Miljökvalitetsnormer 

- Naturmiljö 

- Kulturmiljö 

- Landskapsbild 

- Friluftsliv 

- Boende, hälsa och säkerhet 

- Infrastruktur 

Kumulativa effekter  

Samlad bedömning  

Referenser 
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Upplands-Bro kommun 
Översiktsplan Upplands-Bro kommun 
Fördjupad översiktsplan för landsbygden, Upplands-Bro kommun  
Detaljplan 8702 Skällsta (Base Camp) 
Detaljplan 0302 Del av Skällsta (Idrottsanläggning) 
Detaljplan 0302 Del av Skällsta (Bostäder) 
Detaljplan 7105 Del av Finnsta skog 
Detaljplan 8020 Del av Finnsta skog 
Detaljplan 9209 Del av Finnsta Gärde (Solhaga) 
Detaljplan 0208 Kockbacka 
Detaljplan 8907 Del av Tång 
Detaljplan 7206 Del av Brunna industriområde 
Detaljplan 1002 Örnäs 1:9 m.fl. 
Detaljplan 0603 Viby 19:1 m.fl. 
Detaljplan 0205 Brunna industriområde (Coop Forum) 
Detaljplan 8308 Del av Brunna industriområde 
Detaljplan 0303 Brunna industriområde 
Detaljplan Viby 19:3 
Pågående detaljplan Trumpetartorp (Finnsta 2:5 m.fl.) 
Pågående detaljplan Klövängen (Klöv och Lilla Ullevi 1:12) 
Pågående detaljplan Fördelningsstation i Bro (del av Bro-Råby 3:128) 
Pågående detaljplan Finnsta 2:25 
Pågående detaljplan Härnevi 29:1 
Pågående detaljplan Tång 2:5 
Pågående detaljplan Örnäs 1:2 m.fl. 
Pågående detaljplan Viby 19:9 och 19:12 m.fl. 
 
 
Webb 
www.boverket.se – PBL kunskapsbanken 
www.forsvarsmakten.se – information och fakta 
www.lfv.se 
www.lst.se – Länsstyrelserna 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
www.raa.se – Fornsök 
https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor 
www.trv.se – Trafikverket 
www.transportstyrelsen.se 
www.upplands-bro.se 
 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.lst.se/
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/
http://www.trv.se/
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.upplands-bro.se/
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GIS-material 

Nedladdningsbart kartmaterial, skyddsvärda miljöer och risker, Länsstyrelsernas GIS-portal 

WMS-karttjänster, skyddsvärda miljöer och risker, ansvariga myndigheter 

Lantmäteriets fastighetskarta och topografisk karta 

 

 


