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SAMMANFATTNING 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för tre nya 132 

kV kraftledningar, två ledningar mellan Stackbo och Tuna och en ledning mellan Ängsberg och Tuna, 

huvudsakligen i samma sträckning. Kraftledningarna är tre av ett flertal kraftledningar som krävs för att 

ansluta energikrävande verksamhet i Ersbo, Stackbo och Tuna. Samråd har inledningsvis skett samlat för de 

olika projekten och de kumulativa effekterna beskrivs i respektive MKB för de olika projekten. 

Samråd för aktuella ledningar inleddes under höst/vinter 2019, med två kompletterande samråd, dels 

avseende förlängning till nytt stationsläge i Ängsberg under sommaren 2020 och dels nya sträckningar för att 

undvika induktionsproblematik under hösten 2021. År 2019 samt 2021 hölls ett öppet hus för berörda 

fastighetsägare och närboende. Möten och skriftliga samråd har genomförts med Gävle och Sandvikens 

kommuner samt Länsstyrelsen Gävleborg. Övriga berörda myndigheter/organisationer och företag har fått 

samrådet skriftligen och valt att lämna synpunkter i samrådet är t.ex. Trafikverket, Skogsstyrelsen, Svenska 

Kraftnät, Försvarsmakten, Gestrike Vatten, Orienteringsklubben Hamra, samt ett antal berörda 

fastighetsägare och närboende. Sökande har på eget initiativ antagit att planerade ledningar kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan, med anledning av den sammanlagda påverkan med övriga nödvändiga 

kraftledningar.  

Ett stort antal alternativa sträckningar har utretts inför de olika samrådsskedena, och därtill inkommande 

förslag i samband med samråden. Ledningarna avses uppföras huvudsakligen som luftledningar, utom 

närmast stationerna Stackbo, Ängsberg och Tuna, där krävs markkabellösningar i brist på utrymme. Vid 

utförande med luftledning föreslås ledningarna i huvudsak att uppföras i portalstolpar i trä, men andra 

stolptyper och material kan också komma att bli aktuella.  

Som underlag till att bedöma miljökonsekvenser har inventeringar gjorts avseende naturvärden, fåglar och 

övriga arter samt arkeologi. Inga intressen som påträffats bedöms påverkas i större omfattning. Naturvärden 

finns knutna främst till vattenmiljöer som bäckar, åar, våtmarker samt ängsliknande gräsytor på fd Rörbergs 

flygplats. Längs sträckningen har fornlämningar och kulturmiljölämningar påträffats, påverkan på dessa går att 

minimera vid genomtänkt stolpplacering. Luftledningarnas närmaste bostadshus är belägna ca 60 - 100 meter 

från den sträckning som planeras som en enkel luftledning. Närmaste bostadshus längs 

markkabelsträckningen finns belägna inom ca 40 - 50 meters avstånd. Beräkningar visar inga förhöjda 

magnetfält vid bostäder på det avståndet. Avståndet medger också att döljande vegetation kvarlämnas. 

Ledningarna medför påverkan på markanvändningen då mark behöver tas i anspråk. Det innebär förändrad 

markanvändning, i aktuellt fall huvudsakligen skogsmark där marken inte längre kan nyttjas för skogsbruk. 

Ledningarna påverkar landskapsbilden främst vid öppna landskapsavsnitt i Sandvikens kommun med odlad 

mark och golfbana.    

Ledningarna medför positiva effekter på elförsörjningen och möjligheten till exploatering och 

verksamhetsetableringar i regionen.   
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för tre nya 

132 kV kraftledningar i Gävle och Sandvikens kommuner i Gävleborgs län.  

• Två ledningar planeras mellan transformatorstation Stackbo i Gävle kommun och ny 

transformatorstation Tuna i Sandvikens kommun. 

• En ledning planeras mellan ny planerad transformatorstation Ängsberg i Gävle kommun och ny 

transformatorstation Tuna i Sandvikens kommun.  

Ledningarna planeras delvis i markkabelutförande men huvudsakligen som luftledningar. På största delen 

planeras ledningarna i samma sträckning, bortsett från inledande sträckor ut från stationerna i Stackbo och 

Ängsberg. Totalt kommer ledningarna från Stackbo att bli ca 20 km långa och ledningen från Ängsberg blir ca 

21,5 km lång. Sträckningarna för planerade ledningar framgår av Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Översikt sträckningar för planerade 132 kV kraftledningar Stackbo-Tuna och Ängsberg-Tuna. 

1.1 Beskrivning av planerad verksamhet 
Sökanden planerar att uppföra tre 132 kV kraftledningar, huvudsakligen i luftledningsutförande och parallellt 

med varandra på sträckan mellan Stackbo/Ängsberg i Gävle kommun och Tuna i Sandvikens kommun.  

Delar av ledningarna inom Gävle kommun kommer att samlokaliseras med befintligt kraftledningsstråk vilket 

minimerar markintrånget och fragmentering av landskapet och markerna. I Sandvikens kommun har det inte 

varit möjligt att samlokalisera med befintlig infrastruktur, där går ledningarna huvudsakligen genom tidigare 
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obruten terräng. På de första kilometrarna ut från stationerna i Stackbo och Ängsberg finns redan idag en 

mängd befintliga elnätsanläggningar och kraftledningar och ytterligare ledningar planeras. Av den 

anledningen har det inte funnits utrymme att komma fram med ytterligare luftledningar och de inledande 

sträckorna planeras därför i markkabelutförande. 

1.2 Syfte och behov 
Sökanden har fått i uppdrag av en extern kund att ansluta planerad effektkrävande verksamhet från tre 

planerade verksamhetsområden i Gävle och Sandvikens kommuner, ett vid Ersbo och ett vid Stackbo i Gävle 

kommun samt ett vid Tuna i Sandvikens kommun. Sökanden ansvarar för regionnätet i området på aktuell 

spänningsnivå och har därmed skyldighet att ansluta verksamheter och produktionsanläggningar till elnätet. 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) omfattar planerade elanslutningar till verksamhetsområdet 

vid Tuna.  

Vid nätanalyser i större regionalt perspektiv har det visat sig vara den bästa lösningen att anslutningen görs 

vid befintlig station Stackbo och planerad station Ängsberg. Svenska Kraftnät är ansvarig för stamnätet och 

anvisar anslutningspunkter.  

Anslutning till transmissionsnätet (stamnätet) planeras därför vid Stackbo och Ängsberg: 

• I Stackbo finns idag en stamnätsstation som innefattar ställverk och transformatorstation, för 

transformering mellan 400 kV och 132 kV. Två av de planerade kraftledningarna kommer att uppföras 

mellan Stackbo och Tuna.  

• I Ängsberg finns idag en kopplingsstation/fördelningsstation för transmissionsnätet, dock ingen 

transformatorstation. För att möjliggöra anslutning till transmissionsnätet krävs därför en ny 

transformatorstation för transformering mellan 400 kV och 132 kV. En ny transformatorstation 

planeras därför i Ängsberg, ca 1 km söder om befintlig station för transmissionsnätet. En av de 

planerade kraftledningarna kommer att gå mellan den planerade transformatorstationen i Ängsberg 

och planerad transformatorstation Tuna. 

Kundens verksamhet har, i likhet med basindustrier och samhällskritiska kundkategorier, extremt höga krav 

på tillgängligheten i elleveransen. Därför behövs ett robust elnät som klarar olika typer av störningar utan att 

driftsäkerheten vid anläggningarna påverkas. Då planerad verksamhet erfordrar hög driftsäkerhet och stabil 

elanslutning efterfrågas att ledningarna byggs separat och till två olika stationer (Stackbo och Ängsberg).  

För anslutning av verksamhetsområdena vid Ersbo och Stackbo planeras ytterligare ledningar som hanteras i 

separata koncessionsansökningar och MKB:er. För att möjliggöra anslutning av samtliga ledningar som 

planeras i området krävs även en utbyggnation av transformatorstationen Stackbo. Den nya delen benämns 

som transformatorstation Öby. Planerade ledningar till Tuna berörs inte av utbyggnaden av Stackbo utan 

ansluts till transformatorer i befintlig del av stationen. 

Samtliga ledningar som kommer att krävas för att ansluta de tre verksamhetsområdena till elnätet visas i 

kartan i Figur 2. Aktuella ledningar har delvis hanterats i samma process av Sökanden och flera samråd och 

utredningar har genomförts parallellt. Ytterligare koncessionsansökningar som har lämnats in under 2021 är: 

• En 132 kV kraftledning mellan Ersbo och Stackbo 

• En 132 kV kraftledning mellan Ersbo och ny transformatorstation Ängsberg 

• Två 132 kV kraftledningar mellan Öby och ny transformatorstation Ängsberg  

• Två 400 kV kraftledningar mellan befintligt ställverk/kopplingsstation Ängsberg och ny planerad 

transformatorstation Ängsberg  
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Figur 2. Översikt över samtliga kraftledningar som planeras för att ansluta elintensiva verksamheter som planeras i Gävle och Sandviken. 

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

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

indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 880 anställda, 

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

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

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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1.4 Krav på sakkunskap 
Följande sakkunniga har bidragit med kunskap i arbetet med specifik miljöbedömning, innefattande 

projekteringsfrågor, utredningar och inventeringar samt upprättande av föreliggande MKB.  

Namn Företag och ansvarsområde Utbildning och erfarenhet 

Johanna Fransila Sweco Sverige AB, 
uppdragsledare 

Utbildning:  
Skoglig Magister Examen (Sveriges lantbruksuniversitet) 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Samråd och tillståndsärenden enligt miljöbalken, 
koncessionsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar och GIS. 

13 års erfarenhet inom området 

Hanna Markström Sweco Sverige AB, 
tillståndshandläggare 

Utbildning: 
Filosofie magister i Biologi (Uppsala Universitet) 

Huvudsakligt kompetensområde: 
Samråd och tillståndsärenden enligt miljöbalken, 
koncessionsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar och GIS. 

10 års erfarenhet inom området 

Åke Lindroth Sweco Sverige AB, 
Projektör 

Utbildning: 
Gymnasieingenjör 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Projektering och byggledning av kraftledningar, främst 
markkabel. 
Mer än 30 års erfarenhet inom området 

Johan Kärner Sweco Sverige AB, 
Projektör 

Utbildning: 
Civilingenjör Energiteknik (Umeå Universitet) 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Projektering och konstruktion av kraftledningar 
4 års erfarenhet inom området 

Carl Aura Rejlers AB, 
Projektör luftledning 

Utbildning: 
Elkraftteknik KY-utbildning Mälarakademin 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Projektering och konstruktion av kraftledningar 
11 års erfarenhet inom området 

Urban Jansson Rejlers AB, 
Projektör markkabel 

Utbildning: 
Gymnasieingenjör 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Projektering och byggledning av kraftledningar, främst 
markkabel. 
Mer än 30 års erfarenhet inom området 

Bo Ulfhielm Sweco Sverige AB, 
Arkeolog 

Utbildning: 
Arkeologi, historia och kulturgeografi (Umeå och Stockholms 
universitet) 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Arkeolog/kulturmiljöspecialist med särskild kompetens inom 
arkeologiska utredningar och fornminnesinventering. Mer än 
25 års erfarenhet av kulturmiljöarbete. 

Stefan 
Grundström 

Sweco Sverige AB, 
Biolog 

Utbildning: 
Ekologi (Umeå universitet) 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Naturvärdesinventeringar, Natura 2000-utredningar, 
artskyddsutredningar och diverse naturmiljöinriktade 
utredningsarbeten. 
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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. I ellagen står att tillståndsprocessen regleras av miljöbalkens 6 kapitel. 

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

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

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

utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

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

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

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

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

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

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

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

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

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

beslutsunderlag. 

I aktuellt fall har Sökanden valt att redan initialt samråda så att kraven på både undersökningssamråd 

och avgränsningssamråd uppfylls. Detta trots att Sökanden initialt gjorde bedömningen att 

verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Det gjordes för att ta höjd för alla 

möjligheter och för att processen inte skulle dra ut på tiden. Efter initialt samråd har bedömningen av 

BMP reviderats och Sökanden har bedömt att projektet medför BMP. Kompletterande samråd har 

genomförts, också dessa för att uppfylla kraven på både undersöknings- och avgränsningssamråd. 

Någon förfrågan om beslut om BMP har dock inte ställts till Länsstyrelsen, Sökanden har genomfört 

processen med specifik miljöbedömning som resulterat i föreliggande MKB. 

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 en schematisk skiss över 

tillståndsprocessen i Figur 3. 
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Figur 3. Schematisk skiss över tillståndsprocessen för nya kraftledningar vid eget antagande om BMP (”normal” process visas med 
skuggade rutor). 

2.1 Annan lagstiftning och ytterligare tillstånd 

2.1.1 Upplåtelse av mark 
I samband med att koncession och övriga tillstånd erhålls behöver ledningshavaren säkra rätten till mark för 

ledningen samt dess tillbehör. Detta sker vanligtvis i överenskommelse mellan berörda fastighetsägare och 

ledningshavaren genom undertecknande av ett avtalsservitut, så kallat Markupplåtelseavtal. Vid tecknande av 

Markupplåtelseavtal förblir marken i fastighetsägarens ägo och ledningshavaren ges rätt att nyttja området 

enlig i avtalet givna villkor. För Markupplåtelseavtalet utgår en engångsersättning för markintrånget, därtill 

ersätts markägaren för övrig skada som uppkommer i samband med anläggningsarbeten eller liknande. 

Markupplåtelseavtalet skrivs in i fastighetsregistret och kan komma att ligga till grund för ansökan om 

ledningsrätt. 

2.1.2 Ytterligare tillstånd 
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. 

För aktuellt projekt så listas nedan de samråd, tillstånd och dispenser som i nuläget kan förutses nedan. Det 

kan dock tillkomma ytterligare åtgärder för kringarbeten som inte går att förutse i nuläget (exempelvis om 

tillfartsväg behöver anläggas eller liknande), vilket Sökanden kontinuerligt fångar upp och säkerställer att det 

sker i enlighet med lagar och regler. 

• Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken med länsstyrelsen avseende skyddsåtgärder vid korsning med 

Valsjöbäcken och Spikåsbäcken (markkabel) 

• Strandskyddsdispenser för korsning av vattendrag 
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o Valsjöbäcken 

o Spikåsbäcken 

o Gavleån 

o Jädraån 

o Tunasjön 

• Anmälan om vattenverksamhet för eventuella schakt för markkabel genom vattendrag 

o Valsjöbäcken 

o Spikåsbäcken 

• Tillstånd för arbeten inom vattenskyddsområde Valboåsen 

o Schaktarbeten 

o Hantering petroleumprodukter 

• Dispens inom generella biotopskydd vid eventuellt schakt 

o Spikåsbäcken 

2.2 Genomförda samråd 
Processen inleddes med möten med Länsstyrelsen och berörda kommuner maj-juli 2019, där information om 

planerade projekt och behovet av aktuella ledningar presenterades. Samråd genomfördes sedan skriftligen 

med berörda parter samt via annonsering under oktober-december 2019 (se bilaga 2 för komplett 

Samrådsredogörelse). Samrådet genomfördes samlat för flertalet ledningar som planeras i Gävle och 

Sandvikens kommuner till följd av verksamhetsetableringar. Samrådsmöte i form av öppet hus genomfördes 

den 20 november 2019 mellan klockan 17-20 i Överhärde bystuga. Information om ärendet inklusive 

samrådsunderlag har även funnits tillgängligt på Vattenfall Eldistributions hemsida 

www.vattenfalleldistribution.se/samråd sedan 31 oktober 2019. 

Utifrån inhämtad information i initialt samråd samt ytterligare utredningar och ändringar av förutsättningar har 

ett första kompletterande samråd genomförts under början av 2021 med parter som berörs av föreslagna 

justeringar av förordad sträckning för ledningarna. Dessutom har Sökanden valt att skicka ut information om 

projektet till ytterligare närbelägna fastighetsägare för att ta till samrådskretsen något ytterligare (tidigare ca 

100 m har utökats till ca 200 m).  

Efter påbörjad detaljprojektering genomfördes under våren 2021 en mindre sträckningsändring för att passera 

Spikåsbäcken, varför samrådet fortsatte och en dialog fördes med samtliga berörda fastighetsägare och 

övriga direkt berörda.  

Under hösten 2021 genomfördes ytterligare ett andra kompletterande samråd, på grund av att markkablar 

parallellgående med stamnätsledningar i luftledningsutförande innebär risk för induktion, vilket i sin tur innebär 

risker för personskador vid bl.a. byggnation.  

Utifrån initialt samråd och det fortsatta utredningsarbetet har Sökanden till det första kompletterande samrådet 

justerat sin bedömning av projektet och antar att projektet medför betydande miljöpåverkan (BMP). Det 

innebär att specifik miljöbedömning genomförts och en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning har tagits 

fram som underlag till koncessionsansökan för aktuella ledningar. Detta utan att ställa frågan till länsstyrelsen 

för att inhämta beslut om BMP. Även initialt samråd utformades för att uppfylla kraven på 

avgränsningssamråd, även om Sökanden i det skedet inte själva bedömt projektet som BMP.  

På grund av rådande situation med Covid-19 har det första kompletterande samrådet skett skriftligen med 

berörda parter. Det har dock tydligt framgått att det varit möjligt att kontakta Sökanden vid önskemål om 

ytterligare kontakter eller enskilda möten digitalt eller på plats. Sökanden har träffat flera berörda parter i fält 

för att informera och diskutera kring projektet. Vid det andra kompletterande samrådet hade pandemin avtagit 

och ett öppet hus hölls för intresserade parter.  

file://///sweco.se/SE/STO01/PROJEKT/25412/15005072_Gävle-Sandviken/000_Gävle-Sandviken/6_Arbetsmaterial/06_MKB/Tuna/Granskat/www.vattenfalleldistribution.se/samråd
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Samrådsförfarandet beskrivs mer i detalj i samrådsredogörelsen i bilaga 2, där även inkomna yttranden 

presenteras. 

2.2.1 Betydande miljöpåverkan (BMP) 
Sökanden har själv antagit att projektet medför BMP och ingen förfrågan om beslut har därför ställts till 

länsstyrelsen.  
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3 ALTERNATIVUTREDNING 
Inför aktuell ansökan om linjekoncession har, utöver sökt sträckning, ytterligare ett stort antal 

sträckningsalternativ studerats. Nedan redovisas den alternativutredning som lett fram till valet av sökt 

sträckning. 

Under arbetet med alternativutredningen har syftet varit att hitta den mest lämpliga lösningen för att ansluta 

energikrävande verksamhet vid Tuna i Sandviken kommun till de två separata stationerna för 

transmissionsnätet vid Stackbo respektive Ängsberg i Gävle kommun. Alternativutredningen har genomförts 

med hänsyn till teknik, ekonomi, kultur-, natur- och samhällsintressen för att uppfylla kraven i ellagen och 

miljöbalken.   

Stamnätspunkten Stackbo utgör en förutsättning för att den planerade energiintensiva verksamheten ska 

kunna etableras. Vid nätanalyser i större regionalt perspektiv har det visat sig vara den bästa nätlösningen. 

Stackbostationens lokalisering i förhållande till de planerade anläggningarna har varit en nyckelfaktor för valet 

av lokalisering för de planerade anläggningarna. 

3.1 Metod för alternativutredning för ledningssträckningar 
Nedan beskrivs hur processen med att ta fram och utreda olika sträckningar har gått till. Utredningarna har 

omfattat tekniska aspekter, framkomlighetsanalyser samt utredningar med avseende på utpekade värden och 

intressen i aktuellt område. 

3.1.1 Avgränsning av utredningsområde 
Utredningsområdet är lokaliserat mellan Valbo och Sandviken, se karta i Figur 4. I området finns både 

tätorter, sammanhängande bebyggelse och spridda hus. Området korsas av riksväg E16, flertal region- och 

stamnätsledningar, Gavleån och järnväg. Området domineras av skogsmark, men norr om Sandviken och 

söder om Valbo är landskapet mer fragmenterat där även en del jordbruksmark förekommer.  

Utredningsområdet begränsas i norr av sjön Öjaren och Högbo bruk som är en välkänd 

konferens/friluftsanläggning där även lokala företag inom exempelvis hantverk har sin verksamhet. 

Inledningsvis begränsade det före detta flygplatsområdet Rörberg i södergående riktning, då området var 

detaljplanelagt för energikrävande verksamheter (under projektets gång har dock detaljplanen upphävts och 

ingår i ett utökat utredningsområde (se avsnitt 3.1.2 nedan). Storsjön och Sandviken begränsar området 

söderut. Öster- och västerut är det huvudsakligen stationernas lokaliseringar som utgör avgränsning. 

Generellt är bostäder och bebyggelse en betydande begränsande faktor inom utredningsområdet. Vid 

framtagande av sträckningar har avstånd till bostäder varit styrande för att hålla så långt avstånd som möjligt. 

Oavsett val av sträckning behöver Gavleån passeras, då åns bredd på vissa ställen inte möjliggör passage av 

luftledningar har de möjliga passagerna varit styrande. Riksintressen, naturreservat och Natura2000 utgör 

också avgränsningar, sådana områden finns öster om Öjaren, varför utredningsområdet begränsats av dessa. 

Se karta i Figur 4. 

Inom utredningsområdet har verksamhetsområden med inhägnad undantagits vid framtagande av 

sträckningsalternativ. Kommunala planer och underlag har också legat till grund för framtagande av 

sträckningar. Vad gäller översiktsplaner har anpassningar gjorts i den mån det varit möjligt, det har dock inte 

helt gått att undvika samtliga områden som i översiktlig planering pekats ut som lämpliga för specifika 

ändamål. Andra begränsande verksamheter har varit avfallsstationer, upplagsplatser, ridskola osv.  
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Figur 4. Karta med ursprungligt utredningsområde för planerade ledningar. 

3.1.2 Utökad avgränsning av utredningsområde 
Under projektets gång har utredningsområdet förändrats i samband med att nya sträckningar i Gävle 

kommun, söder om riksväg E16 behövde identifieras då tidigare föreslagna markkabelsträckningar hade 

resulterat i problematik med induktion (se avsnitt 3.5.1). Under projektets gång har också planerad 

transformatorstation flyttats då stationen ej erhöll tillstånd att uppföras inom vattenskyddsområde, varför 

utredningsområdet även utökats längre söderut.  

Vid projektets början pågick en detaljplaneprocess för verksamhetsområde på Rörbergs fd flygplats, och inga kraftledningar var då 
möjliga att förena med detaljplanen. Hela fastigheten Överhärde 63:1<1 exkluderades därför från det ursprungliga utredningsområdet. 
Men vid framtagande av nya sträckningar under sommaren 2021 hade detaljplanen hävts då den överklagats och ingen slutkund längre 
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fanns kvar som intressent. Utredningsområdet kunde därefter utökas längre västerut i de sydligaste delarna (se karta i 

 

Figur 5 över aktuellt utökat utredningsområde).  
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Figur 5. Utökat utredningsområde till följd av att tidigare detaljplanearbete för verksamhet på Rörbergs f.d. flygplats upphört. 

3.1.3 Framtagande av alternativa sträckningar 
Vid framtagande av ledningssträckningar har hänsyn tagits till tekniska förutsättningar, bostäder, kommunala 

planer, fastighetsgränser och intressen som natur- och kulturvärden. Sökandens kund, som beställt aktuell 

elanslutning, har inledningsvis haft en önskan om att ledningarna inte inbördes ska korsa sträckningar för 

kundens andra planerade ledningar. Det underlag som använts för att studera intressen har hämtats från 

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Sträckningsförslagen har initialt 

tagits fram utifrån kartstudier i kombination med fältbesök i området. 

Totalt är det tre 132 kV kraftledningar som planeras att uppföras mellan Stackbo/Ängsberg och Tuna. 

Ledningarna skulle nödvändigtvis inte behöva byggas i samma sträckning, tvärtom innebär det större 

driftsäkerhet om de byggs i olika sträckningar. Däremot blir det totala intrånget större om ledningarna byggs i 

olika sträckningar, det fragmenterar landskapet i större utsträckning och påverkar vanligen fler 

intressen/miljöer varför det normalt inte är att föredra. 

Flera luftledningar finns redan inom utredningsområdet. Samlokalisering är ofta att föredra för att det nya 

intrånget ska minimeras, fragmenteringen bli mindre samt att landskapsbildspåverkan samlas där det redan 

idag finns en påverkan. Sträckningsutredningen har utgått från att följa befintliga ledningar eller till viss del 

annan infrastruktur där det varit möjligt. Det har dock till följd av spridd bebyggelse och andra begränsningar 

varit svårt att göra detta på många sträckor. Att samlokalisera med vägar på längre sträckor kan vara svårt då 

vägar ringlar sig fram med många svängar. Kraftledningar ska helst ”svänga” så lite som möjligt eftersom 

vinklar kräver mer omfattande konstruktioner som tar mer mark i anspråk, de är ofta mer iögonfallande och de 

kostar mer. Det krävs också ganska stort avstånd mellan kraftledning på aktuell spänningsnivå och väg för att 

uppfylla de lagar och riktlinjer som reglerar säkerhet för vägar och ledningar. 
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Inom utredningsområdet finns ett flertal mycket svåra/trånga passager. Ett av områdena är närmast 

stationerna Stackbo och Ängsberg, där en mängd ledningar samsas inom ett begränsat område. Kring dessa 

stationer är det i princip enbart byggbarheten ur tekniska aspekter (avstånd till andra anläggningar mm.) som 

avgör hur ledningar kan utformas och anslutas till stationerna. Spridd bebyggelse närmast Stackbo och 

Ängsberg innebär också att det är trångt om plats för nya kraftledningar i vissa fall även med markkablar. För 

att minimera risker byggs ledningar inte med flertal övergångar mellan markkabel och luftledning, se vidare 

avsnitt 4.  Andra trånga passager är korsning av Gavleån, förbi asfaltsverk och återvinningsläggning i norra 

Forsbacka, passage mellan Öjaren/Högbo och Storsjön/Sandvikens tätort samt passage förbi den spridda 

bebyggelsen norr om Sandvikens tätort. Det är dessa trånga passager som låst sträckningarna vid specifika 

platser, medan andra delar av sträckningarna varit mer fria att justera.  

En tidig kontakt togs med Sandviken och Gävle kommuner samt en stor markägare i Gävle kommun då 

kraftledningarna, oavsett sträckningsalternativ, skulle beröra denna. Kontakt togs för att om möjligt justera 

utifrån markägarnas önskemål över deras fastigheter. Diskussioner gällande justeringar har sedan pågått 

under hela samrådsfasen.  

3.2 Alternativ föreslagna i initialt samråd 
I initialt samråd som genomfördes i slutet av 2019 föreslogs två alternativ (alternativ 1 och 2). Ett utrett men 

redan avfärdat alternativ presenterades också (alternativ 3).  

3.2.1 Alternativ 1 
Två av tre ledningar föreslogs från station Stackbo där ledningarna på första sträckan utgjordes av 

markkabelutförande, se Figur 6 för karta över sträckningen. Sträckningen föreslogs norr om station Stackbo 

och söder om bostäderna vid Stackbovägen. Sträckningen passerar Laggarbovägen och viker sedan norrut 

och, korsar under Svenska kraftnäts tre 400 kV ledningar och korsar sedan under väg 56.  

Den tredje ledningen föreslogs från initialt föreslagen placering för planerad transformatorstation Ängsberg, 

från dess västra långsida. Även för denna ledning har markkabelutförande föreslagits på första sträckan på 

grund av begränsad framkomlighet. Från stationen föreslogs sträckningen passera under två stamnäts-

ledningar innan korsning med väg 56. Sträckningen fortsätter sedan längs väg 56 fram till det att tre 400 kV 

ledningar korsar vägen.  

Där sträckningen från Stackbo respektive Ängsberg sammanfaller föreslås ledningarna fortsatt i samma 

sträckning, fortfarande i markkabelutförande. Sträckningen fortsätter på västra sidan om Svenska kraftnäts 

400 kV ledningar. Norr om Valbovägen (väg 559 mot Forsbacka) presenterades två alternativ, 1 A och 1 B.  
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Figur 6. Sträckning för alternativ 1 inklusive delalternativen 1 A och 1 B.   

För alternativ 1A övergår markkabelstråket direkt till tre luftledningar i bredd. Sträckningen korsar ett mindre 

område med både skog och hagmarker och följer riktningen av en grusväg upp till väg E16. Sträckningen 

korsar både E16 och två luftledningar och öster om Björkebäck korsar sträckningen Gavleån. Efter Gavleån 

fortsätter sträckningen i nordvästlig riktning i ytterligare 3,3 km. Ungefär vid kommungränsen (mellan Gävle 

och Sandviken) byter sträckningen riktning och fortsätter västerut fram till Högtorpsvägen där alternativ 1A 

och 1B åter sammanfaller.  

För alternativ 1B fortsätter sträckningen ytterligare cirka 900 meter i markkabelutförande längs Svenska 

kraftnäts kraftledningsstråk, samt förbi intilliggande bostadshus vid Ytterhärdevägen. Därefter övergår 

markkabelstråket till tre luftledningar i bredd som fortsätter följa Svenska kraftnäts kraftledningsstråk norrut, 

förbi väg E16 och över Gavleån. Från norrsidan av Gavleån viker sträckningen av något västerut och 

fortsätter i nordvästlig riktning genom skogsmark fram till Högtorpsvägen. Sträckningen följer sedan längs 

med vägen i cirka 1,5 km där alternativ 1A och 1B åter sammanfaller. Alternativ 1B innebär att ledningarna 

påverkar en stuga vid Gavleån som inte kommer att kunna stå kvar, en konsekvens som Sökanden i 

möjligaste mån vill undvika.  

Vid korsning med Högtorpsvägen sammanfaller sträckning 1A och 1B åter. Därefter fortsätter de i samma 

sträckning på resterande del, norr om bostadsområdet Östanbyn och berör den sydligaste delen av Högbo 

Golfklubbs golfbana. Sträckningen fortsätter västerut och korsar Jädraån med åkermark på vardera sida. 

Sträckningen korsar väg 272 och passerar jordbruksmark samt Högbo ridklubb. Därefter passerar 

sträckningen åter Jädraån två gånger och fortsätter norr om Tunasjön. Sedan rundar sträckningen det 

planerade verksamhetsområdet i Tuna och fortsätter söderut till den då planerade transformatorstationen 

Tuna (numera uppförd).  
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Den första sträckan ut från Stackbo samt Ängsberg planeras som markförlagda kablar, då framkomligheten är 

mycket begränsad, främst av elnätsanläggningar, kraftledningar samt bebyggelse i området. Övrig sträckning 

har föreslagits i luftledningsutförande. Utgångspunkten har enligt Vattenfall Eldistribution AB:s antagna policy 

varit att bygga ledningarna som luftledningar, men när det inte är möjligt måste alternativa byggnadssätt 

utredas.  

Total längd för sträckning 1 och 1A är cirka 19,6 km, varav cirka 3 km utgörs av markkabel. 

Totala längd för sträckning 1 och 1B är cirka 21,3 km, varav 3,8 km utgörs av markkabel. 

3.2.2 Alternativ 2  
Alternativ 2 är ett cirka 20,5 kilometer långt luftledningsalternativ med utrymme för en eller två (av 

sammanlagt tre) luftledningar, se Figur 7. Sträckningarna förbinder Stackbo med Tuna. Då det för aktuell 

anslutning krävs tre ledningar behövs därför ytterligare ledningar byggas i en annan sträckning som förbinder 

Ängsberg med Tuna om detta alternativ skulle vara aktuellt. Sträckningen utgår från den östra sidan av station 

Stackbo. Sträckningen följer befintliga luftledningar i nordlig riktning i cirka 800 meter fram till det att en av 

befintliga luftledningarna viker av i nordvästlig riktning. Sträckningen följer denna luftledning över 

jordbruksmarker norr om Överhärde och över väg E16. Norr om E16 följer planerad sträckning även fortsatt 

samma ledning västerut i cirka 900 meter fram till tre 400 kV ledningar. Föreslagen sträckning följer därifrån 

dessa tre ledningar norrut över Gavleån och senare även över järnväg. Där befintliga stamnätsledningar 

korsar en befintlig luftledning som går i östvästlig riktning ändrar föreslagen sträckning riktning åt väster och 

följer den korsande ledningen i cirka 2,3 km. Därifrån fortsätter sträckningen i skogsmark, till en början i 

nordvästlig riktning som efter 1,2 km blir mer västlig. Sträckningen passerar över de södra delarna av Högbo 

Golfklubbs golfbana och passerar sedan Jädraån, väg 272 samt jordbruksmarker. Sträckningen fortsätter norr 

om Högbo ridkubb och därefter passerar sträckningen åter Jädraån två gånger och fortsätter norr om 

Tunasjön. Sträckningen rundar det planerade verksamhetsområdet i Tuna och fortsätter söderut till den 

planerade transformatorstationen Tuna. 
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Figur 7. Sträckning för alternativ 2. 

3.2.3  Alternativ 3 
Alternativ 3 är ett utrett alternativ som redan tidigt avfärdades men som presenterades i samrådsunderlaget. Alternativet är ett cirka 16,5 
kilometer långt luftledningsalternativ. Sträckningen utreddes inledningsvis, men det konstaterades att alternativet maximalt inrymmer en 
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luftledning, se 

 

Figur 8. Då det för aktuell anslutning krävs tre ledningar skulle det innebära att det krävs ytterligare två 

ledningar i annan sträckning om detta alternativ skulle bedömts som lämpligt. Sträckningen går mellan 

Ängsberg och Tuna och de två andra ledningar mellan Stackbo och Tuna skulle behöva uppföras i en annan 

sträckning.  

Sträckningen utgår västerut i markkabelutförande från ursprungligt läge för planerad transformatorstation i 

Ängsberg. Sträckningen följer sedan väg 56 norrut fram till ett befintligt stråk med stamnätsledningar, där 

övergår markkabelsträckningen till luftledningar och som vidare följer stråkets sydvästra sida. Söder om 

Valbovägen vinklar sträckningen om och fortsätter västerut, söder om de verksamhetslokaler som ligger längs 

Valbovägen. Efter cirka 1,4 km vinklar sträckningen om till mer norrgående riktning och fortsätter fram till två 

befintliga kraftledningar norr om väg E16. Härifrån följer den föreslagna sträckning de befintliga ledningarna 

västerut, förbi Margretehill. Cirka 1,6 km efter Margretehill lämnar sträckningen parallellgången och fortsätter i 

nordvästlig riktning fram till en annan regionnätsledning norr om Lövbacken. Sträckningen följer härifrån den 

andra regionnätsledningen över Jädraån och mellan bostadsområdena Ängsbacken och Klangberget. 

Därefter fortsätter sträckningen vidare västerut parallellt med kraftledningar, söder om Tunasjön och norr om 

en återvinningsanläggning, förbi en transformatorstation, fram till den planerade stationen Tuna.   
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Figur 8. Figuren visar sträckning 3.  

3.3 Valt alternativ för vidare utredning efter initialt samråd  
Redan vid inledandet av samrådet förordades alternativ 1. Då inga synpunkter inkom som omvärderade 

denna bedömning kvarstod alternativ 1 som det alternativ med minst totalpåverkan på motstående intressen. 

Vissa justeringar/anpassningar gjordes dock och den sträckning som förordades efter första samrådet visas i 

karta i Figur 9 nedan. Denna sträckning nyttjar sambyggnation enligt alternativ 1B fram till riksväg E16, 

därefter har en helt ny sträckning parallellt med vägen tillkommit och sträckningen fortsätter sedan längs 

alternativ 1A som också är en kortare sträckning.  
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Figur 9. Förordad sträckning efter initialt samråd.  

Norr om riksväg E16 hade alternativ 1B behövt korsa ett våtmarksområde vid Gavleån, med dåliga 

markförhållanden vilket innebär att det är olämpligt att bygga stora stålportalstolpar (som skulle krävas för att 

nå över Gavleån). Våtmarksområdet har också senare visat sig ha höga naturvärden och är en viktig 

fågellokal.  

Alternativ 2 

Alternativ 2 är framtaget för att följa befintliga ledningar så långt det är möjligt, inledningsvis två 

regionnätsledningar förbi Överhärde och över väg E16. Passagen vid Överhärde innebär redan idag ont om 

utrymme mellan luftledning och bebyggelse. En eller möjligen två luftledningar skulle få plats, men med 

villkoret att befintliga ledningar behöver byggas samman i en gemensam stolpe och de nya ledningarna kan 

byggas samman i en annan stolpe. Längre norrut skulle detta alternativ innebära att ledningarna behöver 

korsa Svenska kraftnäts tre 400 kV ledningar. Då planerade ledningar är av lägre spänning behöver de 

byggas under Svenska kraftnäts ledningar. Det skulle innebära att stolparna för 400 kV ledningarna skulle 

behöva höjas. En sådan höjning kräver avtal med Svenska kraftnäts avbrottsplanering, en process och åtgärd 

som kan ta flera år att få till.  Då tidplanen i aktuellt projekt är kritisk är detta inte önskvärt om det finns 

likvärdiga alternativ.    

Vid Överhärde berörs större andel jordbruksmark än alternativ 1. Sträckningen korsar vidare ett flertal smala 

skiften där skogsbruk försvåras.  

En annan idé som uppkommit senare under projektet har varit att sträckning 2 skulle markförläggas förbi 

Överhärde vilket skulle möjliggöra att alla tre ledningar får plats genom denna passage. Dock kvarstår kravet 

att ledningarna behöver korsa de tre 400 kV ledningarna längre norrut, vilket Sökanden önskar undvika så 
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långt det är möjligt. Detta sammantaget med att någon lämplig sträckning inte har lokaliserats mellan 

stationerna Ängsberg och Stackbo har gjort att ett sådant alternativ inte utretts vidare.  

Längre norrut korsar alternativet Gavleån i ett våtmarksområde, där det på grund av dåliga markförhållanden 

är olämpligt att bygga stora stålportalstolpar (som skulle krävas för att nå över Gavleån). Våtmarksområdet 

har också senare visat sig ha höga naturvärden och är en viktig fågellokal. 

Alternativ 3 

Alternativ 3 valdes tidigt bort, främst av utrymmesskäl då det vid förstudien visat sig vara trånga passager norr 

om Rörbergs f.d. flygplats, vid Margretehill och Ängsbacken/Klangberget, som alla hade inneburit att maximalt 

en luftledning hade varit möjlig att uppföra i sträckningen.  

När alternativet utreddes fanns en färdig, men ännu ej antagen detaljplan för verksamhetsområde (Rörberg). 

Sträckningen behövde då anpassas att passera mellan den dåvarande detaljplanen för Rörberg samt 

verksamheter längs med Valbovägen. Vidare förbi Margretehill är det mycket ont om plats mellan befintlig 

luftledning och betongtillverkning. För att få plats med någon ledning vid Ängsbacken/Klangberget hade 

ombyggnationer/flytt av befintliga ledningar krävts för att det skulle vara möjligt att uppföra en ny luftledning.  

Möjligheten att förlägga ledningar som markkabel i passagen förbi Klangberget och Ängsbacken har utretts 

översiktligt. Det stora antalet befintliga ledningar genom passagen, både under- och ovan mark möjliggör inte 

det utrymme som skulle krävas för nya markförlagda ledningar på aktuell spänningsnivå, då de kräver relativt 

stort utrymme. Hade det ändå varit möjligt att uppföra/anlägga ledningarna där, skulle det innebära att 

befintliga luftledningar på aktuell sträcka skulle behövt tagits ur drift under byggnationen. Ur 

driftsäkerhetssynpunkt är det dessutom olämpligt att kablifiera en delsträcka mitt i en luftledningssträckning, 

då varje övergång mellan luftledning och markkabel i sig är en risk. 

Om ledningarna ändå hade kunnat anläggas genom Klangberget/Ängsbacken finns ett stort område med 

väldigt blöt mark som bedöms ge dålig bärighet vid uppförande av nya kraftledningar.  

Sammantaget problematiken som sammanfattas ovan och att det bara bedömts som möjligt att bygga en av 

ledningarna enligt alternativ 3 har det bedömts som ett olämpligt alternativ som avfärdats och inte utretts 

vidare. 

Slutsats 

Utifrån ovanstående aspekter är slutsatsen att alternativ 1 är det enda alternativ där samtliga ledningar kan 

byggas i samma sträckning, och det alternativ med bäst teknisk framkomlighet. Övriga alternativ kräver 

ombyggnationer av befintligt nät. Alternativ 1 samlar intrånget, vilket innebär ett totalt mindre intrång 

ytmässigt, samt mindre fragmentering av landskapet.  

3.4 Alternativ i kompletterande samråd 1 

3.4.1 Utredning tillkommande sträckning vid Ängsberg 
Efter ursprungligt samråd genomförts konstaterades att en utbyggnad av tänkt transformatorstation vid 

Ängsberg inte tilläts på grund av att den planerade stationen var belägen inom vattenskyddsområde. En ny 

lokalisering behövde då identifieras och ledningarnas sträckning planeras om.   

3.4.1.1 Lokalisering transformatorstation Ängsberg 

Transformatorstationen är en anläggning som krävs i anslutning till befintlig station för transmissionsnätet i 

Ängsberg för att möjliggöra anslutning av kraftledningar på aktuell spänningsnivå (132 kV) till det överliggande 

elnätet. Normalt lokaliseras sådana transformatorstationer direkt i eller invid stationer för transmissionsnätet. 
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Befintlig station Ängsberg är enbart ett ställverk/kopplingsstation för transmissionsnätet, varför den nya 

transformatorstationen krävs. Befintlig station är lokaliserad inom vattenskyddsområde, där myndigheterna 

bedömt det som olämpligt att uppföra den nya transformatorstationen, varvid Sökanden har tagit fram en 

placering söder om vattenskyddsområdet som har stämts av med Gästrike Vatten. För att ansluta 

transformatorstationen till befintlig station krävs två nya 400 kV kraftledningar, varför det är önskvärt att 

transformatorstationen uppförs så nära befintlig station som möjligt (dock med hänsyn till 

vattenskyddsområdet) för att minimera behovet av längre kraftledningssträckningar. Längre sträckningar 

medför ytterligare markintrång och påverkan på omgivningen (exempelvis natur- och kulturmiljö samt 

landskapsbild). Det innebär också tillkommande risk för felkällor mellan stationerna och högre kostnader. 

Lokalisering för transformatorstationen prövas inte i koncessionsansökningar för planerade ledningar i 

området utan hanteras genom bygglovsprocess. Nedan redogörs ändå för de alternativ som studerats, för att 

tydliggöra vilka bedömningar som gjorts.   

Alternativa lokaliseringar för transformatorstationen har översiktligt studerats i initialt skede men avfärdats då 

de bedöms som sämre (se karta i Figur 10). Oavsett val av lokalisering kräver transformatorstationen 

anslutning till befintlig station för transmissionsnätet med två parallella 400 kV kraftledningar.  

• Att placera transformatorstationen längre söderut skulle medföra längre ledningssträckningar för 

samtliga erforderliga ledningar som ska ansluta till stationen. Det medför ökat markintrång och 

påverkan på omgivningen.  

 

• En placering väster om vattenskyddsområdet skulle kunna innebära konflikt med planer/nya 

verksamheter på tidigare flygplatsområdet (som var aktuell när stationsplaceringen utreddes). Det 

skulle också krävas en anpassning utifrån det vattendrag som rinner i nord-sydlig riktning vilket skulle 

innebära att stationen hamnar längre bort jämfört med nu föreslagen placering.  

 

Alternativet skulle medföra att erforderliga 400 kV ledningar samt ett antal planerade 132 kV ledningar 

som planeras från Ersbo och Stackbo/Öby behöver korsa väg 56 och Rörbergsvägen. Vid 

Rörbergsvägen finns spridd bebyggelse längs i princip hela vägen vilket gör det svårt att komma fram 

med erforderliga ledningar, i synnerhet de två 400 kV ledningarna som krävs. Sträckan inom 

vattenskyddsområdet skulle vara motsvarande nuvarande alternativ vilket gör att detta alternativ 

sammantaget bedöms som sämre.  

 

• Att placera transformatorstationen öster om Laggarbovägen skulle innebära att stationen behöver 

placeras öster om bostadsbebyggelse och öster om verksamhetsområdet. Det är inte möjligt att 

komma fram med erforderliga 400 kV kraftledningar söder om station Stackbo och Öby samt norr om 

bostadsbebyggelsen. Ledningarna skulle således ändå behöva gå söderut genom Ängsberg (enligt 

nuvarande förslag för dessa ledningar), vika av österut och korsa Laggarbovägen för att gå vidare 

söder om bebyggelsen i Sågfäbodarna och runda verksamhetsområdet. Planerad ledning mellan 

Ängsberg och Tuna skulle också behöva förlängas ytterligare. Sammantaget bedöms även detta 

alternativ som sämre än nu föreslagen placering då det blir längre ledningssträckning för 400 kV 

ledningarna och ny ledningsgata behöver öppnas upp söder om bebyggelsen i Sågfäbodarna. 

Sökanden har fått ett förhandsbesked för den förordade stationsplaceringen.  
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Figur 10. Översiktliga områden där alternativ placering av transformatorstation Ängsberg initialt studerats, utanför utpekat 
vattenskyddsområde.  

Som nämnts ovan prövas lokalisering för transformatorstationen inte i koncessionsansökningar för planerade 

ledningar utan hanteras genom bygglovsprocess. Utifrån bedömningarna ovan avseende lokalisering för 

transformatorstationen bedömdes nu föreslaget alternativ som mest lämpligt. 

3.4.2 Kompletterande samråd 1, (Förlängd sträckning Ängsberg och justering av 

förordat alternativ 1 efter initialt samråd) 
Då stationsplaceringen för ny transformatorstation Ängsberg reviderades efter första samrådet krävdes ett 

nytt samråd. Den reviderade placeringen för transformatorstation Ängsberg medför att planerad 

ledningssträckning för ledningen Ängsberg-Tuna behöver förlängas söderut från tidigare föreslagen slutpunkt, 

söder om befintlig station för transmissionsnätet i Ängsberg. För den nya delsträckan har två alternativa 

lösningar utretts, båda som markkabelutförande, vilket blir en förlängning av den tidigare föreslagna 

sträckningen med markkabel. Alternativen benämns KS1 A (blå sträckning på karta i Figur 11) och KS1 B 

(orange sträckning på karta i Figur 11). Anledning till att ledningen utformas som markkabel är brist på 

utrymme i enskilda passager och eftersom det inte är lämpligt att växelvis bygga luftledning och markkabel 

måste ledningen utformas som markkabel hela sträckningen med trånga passager, även över områden där 

luftledning hade varit ett bättre metodval. De begränsande strukturerna i området är motorstadion, grus- 

/sandtag, vägar, bostäder, befintliga och planerade luftledningar.  
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Sträckningen KS1 A följer Svenska kraftnäts befintliga luftledningar norrut, mellan luftledningar och 

motorstadion. KS1 B följer i stället en nyanlagd väg fram till väg 56, där sträckningen sedan fortsätter norrut 

mellan vägområde och nedlagt grus-/sandtag.  

Kommentar 

Vid ytterligare studier i projekteringen har det visat sig vara för lite plats för att anlägga en markkabel längs 

med grus-/sandtaget utan risk för ras, varför sträckningsalternativ KS1 B avfärdats.  

 

Figur 11. Sträckningsalternativ i kompletterande samråd 1, justerade markkabelalternativ till följd av ny stationsplacering Ängsberg Södra.  

3.4.3 Alternativ öster om stamnätsledningar (KS1 C) 
I det första kompletterande samrådet presenterades även en alternativ delsträcka för samtliga markkablar för 

att orsaka mindre påverkan på ett område med höga naturvärden norr om befintlig fördelningsstation 

Ängsberg, som tidigare korsades av sträckningen. Se sträckning KS1 C på karta i Figur 11 ovan. En sådan 

sträckning skulle istället för tidigare föreslagen sträckning fortsätta på nordöstra sidan om Svenska kraftnäts 

befintliga luftledningar. Den alternativa delsträckan innebär mindre påverkan på en ridbana lokaliserad 

sydväst om de tre luftledningarna, samt undviker naturvärdet som utgörs av ett blött område med rikligt av 

död ved orsakat av bäver. 

Kommentar 

I det kompletterande samrådet har det konstaterats att den nya föreslagna sträckningen också berör områden 

med höga naturvärden (område med mosippa). Sträckningen berör också värden för friluftsliv och rekreation 

kring Spikåsbäcken, strax öster om stamnäsledningarna. Naturvärdena på denna plats är troligen också höga, 
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men inte inventerade, med en karaktär med välskött lövskog. Topografin kring bäcken är brant och tekniskt 

svårframkomlig för markförlagda ledningar, särskilt i samband med den blöta mark som finns söder om 

stamnätsledningarna.  

Efter samrådet och ytterligare tekniska förstudier konstaterades det därför att de båda föreslagna 

sträckningarna avsedd att korsa Spikåsbäcken var olämpliga ur både anläggningssynpunkt, samt 

naturvärdes- och friluftslivsperspektiv. Sträckningen för korsning med Spikåsbäcken har därför utifrån vidare 

studier i projekteringen reviderats, se avsnitt 3.4.4.  

3.4.4 Alternativ vid korsning med Spikåsbäcken (KS1 D) 
En ny sträckning utreddes för en lämpligare passage att passera Spikåsbäcken. Se mörkblå sträckning i karta 

i Figur 12. Passagen är planerad i jordbruksmark där bäcken går nära marknivån. I samband med denna 

revidering justerades också sträckningen från Stackbo att undvika båda områdena med mosippa. 

Sträckningen från Ängsberg projekterades även mer ingående och även där har en mindre justering gjorts för 

bättre byggbarhet.  

Kommentar 

Alternativet innebär att sträckningen avviker från parallellgång och berör jordbruksmark i större utsträckning. 

Men de sammantagna effekterna och konsekvenserna bedöms bli mindre då sträckningen undviker både 

naturvärden, områden värdefulla för friluftsliv och en ridbana. Framför allt innebär terrängen betydligt bättre 

byggbarhet vilket i sig innebär att det blir mindre påverkan under byggnation.   

 

Figur 12. Alternativ sträckning för att passera Spikåsbäcken samt justerad sträckning från Ängsberg Södra (mörkblå sträckning KS1 D). 
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3.5 Alternativ i kompletterande samråd 2 
Vid vidare förprojektering/påbörjan av detaljprojektering uppmärksammades problematik med induktion för 

markkablar (se vidare avsnitt 3.5.1 för mer information om induktion) längs med luftledningar med hög 

spänning. Då tidigare sträckningar utgått ifrån parallellgång långa sträckor, innebar det helt nya utredningar 

för sträckningar söder om riksväg E16.  

 

 

Figur 13. Samrådda sträckningar i kompletterande samråd 2. 

För att induktionen inte ska vara ett stort problem krävs ett avstånd på några hundra meter mellan stora 

luftledningar och markkablar. Det är möjligt att anlägga korta sträckor som t.ex. korsningar, utan stora 

problem. Till en början utredde Sökanden om det var möjligt med mindre justeringar för att uppnå detta 

avstånd. (Ett sådant förslag inkom också som ett yttrande i samrådet, se karta i Figur 14 och avsnitt 3.7.1).  

När parallellgång inte kunde nyttjas, med de samordningsvinster som detta medger, utredde Sökanden en 

helt ny sträckning (se KS2 A på karta i Figur 13) inom ett utökat utredningsområde (se avsnitt 3.1.2) som även 

innefattade den tidigare flygplatsen. Detta alternativ föreslogs huvudsakligen byggas som luftledningar enligt 

Sökandes policy, då utrymme medgavs för detta inom det utökade utredningsområdet.  

  



 
 
 

 
33 

Miljökonsekvensbeskrivning – Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna 

 

Figur 14. Utrett sträckningsalternativ (U1), förkastat då samordningsvinster med parallellgång försvinner, samt sträckningsförslagen i 
kompletterande samråd nummer 2.  

För att undvika parallellgång med befintliga 400kV ut från Stackbo har det varit aktuellt att identifiera 

sträckningar norrut ut från stationen. Två likvärdiga markkabelalternativ har kunnat lokaliseras som sedan 

sammanstrålar strax före korsningen med riksväg 56. Sträckningen korsar 400 kV ledningarna söder om ett 

känt naturvärde och följer sedan den sträckning som identifierats i tidigare samråd förbi Spikåsbäcken och 

omkringliggande åkermark. Därifrån planeras luftledningar i skogsmark med avstånd till bebyggelse i 

Solbacka och Nedre Säljet som är en del av Gavleån. Sträckningen från Ängsberg planeras som luftledning 

efter en kort sträckning med markkabel för att passera de tre 400 kV ledningarna. Luftledningen passerar 

sedan den kontinuerliga bebyggelsen längs Rörbergsvägen där det finns mellanrum mellan bostäder, korsar 

kommunalägda Rörbergs f.d. flygplats och fortsätter sedan längs fastighetsgräns norrut tills sträckningen 

sammanstrålar med den från Stackbo.   

Kommentar 

Sträckningsförslaget innebär större andel luftledningar vilket är till fördel för driftsäkerheten. Sträckningen är 

anpassad att i första hand uppföras i skogsmark på avstånd från bebyggelse.  

3.5.1 Induktion 
Induktion innebär att spänning uppstår i en frånkopplad eller icke driftsatt ledning eller annat metallföremål på 

grund av närheten till en annan, spänningssatt ledning. Detta innebär en risk för alla som arbetar med 

underhåll, rasering samt om- eller nybyggnad av kraftledningar eller i ställverksmiljö. Särskilt stor blir den i 

närheten av kraftledningar med hög spänning som i aktuellt fall 400kV.  
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Induktion är inget nytt fenomen, och man har tidigare kunnat komma runt problematiken med 

säkerhetsåtgärder. Däremot blir risken avsevärt mycket större under längre sträckor och säkerhetsåtgärderna 

orimligt stora, varför man beslutat att parallellgående markkablar ska undvikas på längre sträckor i projektet.  

Historiskt sett har man inte byggt regionnät med markkablar varför man inte har så stor erfarenhet av vilken 

problematik som kan väntas uppstå. Vilket var en av anledningarna att problematiken lyftes relativt sent i 

processen. 

Även för luftledningar som byggs bredvid andra luftledningar induceras en spänning. Ju närmare ledningarna 

är varandra desto mer spänning induceras. En luftledning är dock enkel att jorda eftersom faserna är frilagda. 

En markkabel har ett plasthölje runt faserna och kan därmed inte jordas. För arbete med respektive teknikval 

är skillnaden att för luftledningar finns det väl inarbetade arbetsmetoder för att hantera induktion medan det 

inte finns motsvarande för arbeten på markkabel. Det är främst vid skarvning av markkabel, vilket är ett 

precisionsarbete som måste utföras med stor noggrannhet och renlighet, som risken eskaleras. Det är mycket 

svårt att utföra den typen av arbeten med den skyddsutrustning som krävs för att motverka induktion vilket 

leder till att skarvarna inte skulle uppnå den kvalitét som krävs. Även felavhjälpning, vid avbrott på 

ledningarna, är en källa till risk då det för luftledningar finns väl inarbetade metoder medan det för markkabel 

inte finns detsamma. Ur ett planeringsperspektiv finns det därmed ingen fördel att markförlägga aktuella 

ledningar.    

 

3.6 Ytterligare utredda alternativ, ursprungligt samråd 

3.6.1 Sträckningsalternativ utredda utifrån förslag från stor markägare (Sträckning U2 

och U3) 
I ett tidigt skede inleddes en dialog med en stor markägare i området, då dennes mark skulle komma att 

beröras hur ledningarna än uppförs på grund av dess stora innehav av markarealer i området. Denna 

markägare har under hela processen inkommit med flera förslag.  

Första inkomna förslaget låg till grund för hur alternativ 1B föreslogs på dennes mark och till delar av 

fastigheten som ändå är svårbrukade.  
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3.6.1.1 Sträckning U2 

Då alternativ 1B förkastades, inkom från samma markägare ett nytt förslag (se Sträckning U2 i Figur 15 och 

 

Figur 16). Sökanden utredde detta vidare och föreslog sedan en variant av förslaget (Sträckning U3) som 

både skulle minimera intrånget för denna stora fastighetsägare, samtidigt som det skulle vara en lämplig 

sträckning för nya kraftledningar.  

Sträckning U2 följer befintliga 130 kV ledningar västerut längs riksväg E16 och fortsätter sedan västerut, 

söder om en avfallsanläggning samt en biogasanläggning och fortsätter sedan norrut i 

fastighetsgräns/kommungräns. 

Kommentar 

Alternativet korsar Gavleån parallellt med befintliga luftledningar, vilket innebär att sträckningen hamnar 

närmare bostadshus vid Gavleån än förordad sträckning. Sträckningen passerar sedan mellan en 

biogasanläggning och en upplagsplats samt nära/genom en avfallsanläggning. Alternativet har avförts efter 

dialog med biogasanläggningen som påbörjat en expansion av verksamheten som inte är förenlig med nya 

ledningar enligt förslaget. Skulle sträckningen justerats att passera längre söderut, söder om 

expansionsplanerna skulle sträckningen korsa en upplagsplats för framför allt flis. I sådana upplag är risk för 

bränder hög, vilket inte är förenligt med kraftledningar av högre spänning. Vid avfallsanläggningen korsar 

sträckningen vidare en infiltrationsdamm och ett pumphus. Enligt elsäkerhetsföreskrifterna (ELSÄK-FS 

2008:1) ska ledningar byggas på betryggande avstånd från upplag med brännbart material samt inte dras 

över byggnader, vilket är ytterligare skäl till att sträckningen bedömts som olämplig.   



 
 
 

 
36 

Miljökonsekvensbeskrivning – Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna 

Förslaget medför också flertalet vinkelpunkter, som för tre ledningar i bredd tar mycket mark i anspråk samt 

innebär kostsamma konstruktioner. Antalet vinkelpunkter är av stor betydelse när man bygger ledningar av 

denna dimension. I synnerhet den nordligaste vinkeln.  

 

Figur 15. Förslag från stor markägare (Sträckning U2) och Sökandens förslag till stor markägare (Sträckning U3). 
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Figur 16. Inzoomning på förslag från stor markägare (Sträckning U2) och Sökandens förslag till stor markägare (Sträckning U3). 
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3.6.1.2 Sträckning U3 (Sökandens motförslag till U2) 

Sökanden föreslog en justering av den stora markägarens sträckning (Se Sträckning U3 i 
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Figur 15 och 

 

Figur 16 ovan) som till stor del sammanföll med den dennes förslag, i ett försök att anpassa intrånget på 

aktuell fastighetsägares marker. Motförslaget sträcker sig strax öster om avfallsanläggningen i stället för att 

sträckningen skulle passera genom marker med expansionsplaner för biogasanläggningen.  

Kommentar 

Sträckningen visade sig vara olämplig ur den stora markägarens synvinkel då denna sträckning i stället berör 
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en befintlig terminalplan och moräntäkt, se karta i 

 

Figur 16 ovan. 

3.6.2 Alternativ vid Ytterhärdevägen (sträckning U4 och U5) 
Vid passagen förbi Ytterhärdevägen är det ont om utrymme för nya ledningar, även vid utformning i 

markkabelutförande. Alternativa lösningar har därför utretts, se karta i Figur 17. Efter ursprungligt samråd 

avslutats inkom information om exploateringsplaner (från samma stora markägare som Sökanden haft dialog 

med) (se karta i Figur 17), vilket ytterligare försvårade passagen. Både öster och väster om befintliga 

ledningar är det för ont om utrymme för det omfattande kabelschakt som krävs, även om arbetsområdet skulle 

minimeras vid passagen. Alternativa tekniklösningar har utretts för att undersöka om ledningarna får plats 

mellan bostäder och befintliga ledningar. Bland annat har lösningar med betongingjutna rör som används i 

statsmiljöer och innebär att ledningarna kan placeras närmare varandra utretts. Även en teknisk lösning som 

innebär styrd borrning mellan stamnätsledningarna och husen har utretts.  

Kommentar 

En metod att gjuta in rör kan bli problematiskt vid avbrottshantering om man skulle behöva komma åt 

ledningarna och har därför förkastats. En borrning mellan stamnätsledningarna och husen behöver också ett 

stort område i bredd och stamnätsledningarnas stolpplatser medger inte detta utrymme.  

Kvarstående alternativ (redovisat i ursprungligt samråd) har därför varit att runda de befintliga bostäder som 

finns intill befintligt kraftledningsstråk, se sträckning U5 på karta i Figur 17. Sträckningen har anpassats för att 

hamna så nära befintliga bostäder som det är möjligt, men samtidigt påverka så lite som möjligt av 



 
 
 

 
41 

Miljökonsekvensbeskrivning – Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna 

exploateringsplaner intill. Påverkan på befintliga bostäder väger dock tyngre än planerade, i synnerhet då det 

inte finns några påbörjade detaljplaner eller bygglov för utpekade exploateringar.  

Inga ledningar är längre aktuella vid denna plats efter förordad sträckning beslutats av Sökanden.  

 

Figur 17. Utredning av passage förbi bostäder och exploateringsplaner. Kartan visar sträckning U4 och U5. 

3.6.3 Markkabelalternativ  
Det har vidare också inkommit förslag som föreslår markförläggning längs hela sträckningen mellan 

Stackbo/Ängsberg och Tuna, eller hela vägen från Högtorpsvägen till Tuna. Det har också inkommit mer 

begränsade markkabelförslag där markförläggning föreslagits vid Högbo Bruks friluftsområde, golfbana och 

Högbo Ridklubb, se avsnitt 3.6.3.1. I september 2020 tog Sökanden ett principbeslut om att generellt förorda 

luftledning som teknikval för kraftledningar med spänningsnivå 130 kV eller högre vilket innebär att luftledning 

alltid förordas och markkabel enbart är en möjlig teknisk lösning där det inte, av utrymmesskäl, är möjligt att 

uppföra luftledningar. Se vidare i avsnitt 4.1 för Sökandens resonemang rörande beslutet.   

3.6.3.1 Markkabel förbi Högbo Bruk och Östanbyn (sträckning U6) 

För sträckningen förbi Högbo Bruk och Östanbyn har det inkommit önskemål från Sandvikens kommun, 

föreningar och närboende om att Sökanden ska utreda möjlighet att förlägga ledningar som markkabel på en 

begränsad sträcka. Sökanden har i sin utredning utgått ifrån det förslag som inkom från Sandvikens kommun, 

på omkring 1,7 km. Resonemang om en ännu längre markkabelsträckning har utelämnats då inte ett kortare 

accepteras. Sökanden står fast vid att bygga luftledningar där det så är möjligt.  
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Eftersom Sökanden har ett principbeslut om att inte anlägga markkabel där det finns utrymme för luftledningar 

kan detta redovisade alternativ ses som ett hypotetiskt markkabelalternativ. Sträckningen utgår från 

föreslagen luftledningssträckning. Alternativet beskrivs för att belysa att det finns en påverkan av både 

markkablar och luftledningar, men av olika karaktär. Se karta i Figur 18.  

Kommentar 

Det går inte att generellt säga att markkablar innebär mindre miljöpåverkan. I aktuellt fall skulle det krävas ett 

schakt som är drygt 10 meter brett för att inrymma alla tre ledningarna och ett tillkommande arbetsområde på 

30-40 meter. Med så stora schakt är det därför inte till någon större fördel att anpassa sträckningen efter 

stigar/ mindre vägar i området.  

Den stora skillnaden mellan luftledning och markkabel är att luftledningar innebär påverkan på 

landskapsbilden i driftskede, medan påverkan av markkablar framför allt uppstår tillfälligt i byggskedet i form 

av markarbeten och transporter av massor som genererar buller och damm. Behovet av antal transporter är 

mångdubbelt högre för markkablar och byggnationstiden är också betydligt längre än för luftledningar. 

Påverkan från en luftledning blir av en mer temporär karaktär, då den större delen av påverkan försvinner om 

ledningen tas ur bruk och monteras ner. Ingreppet för markkablar kan bli irreversibelt om sprängning behöver 

göras och när naturliga jordar ersätts med t.ex. kabelsand.  

Föreslagen sträckning passerar Högbo golfbana, med ett avancerat system av dräneringar och bevattningar. 

Istället för markarbeten vid enstaka stolpplatser för luftledning, framförallt i skogsdungar, skulle en 

markkabelförläggning innebära att systemen för dränering och bevattning grävs av för att sedan behöva 

repareras längs en drygt 10-15 meter bred korridor. Utöver detta skulle körvägar och upplagsplatser på 

vardera sida om schaktet krävas, som sedan ska återställas till spelbara gräsytor. Byggnationstiden för att 

anlägga markkablar är mångdubbelt längre än att bygga luftledningar, vilket innebär att störningen blir mer 

långvarig. Ett eventuellt fel på markkablarna skulle innebära att Sökanden omedelbart måste få tillgång till 

kablarna, vilket kan ske även under spelsäsong.  

Om markkablar skulle förläggas även in i skogsmarken öster om golfbanan finns där kulturhistoriska 

lämningar och fornlämningar. Om ledningarna byggs i luftledningsutförande kan de flesta lämningar undvikas 

genom en genomtänkt stolpplacering, medan markkabelutförande innebär att påverkan är oundviklig om inte 

sträckningen är möjlig att justera i ett större avstånd.  

Området kring Jädraån är låglänt och kännetecknas av perioder med stående markvatten och 

översvämningar där jordarten vid dessa marker utgörs av lera. Utöver detta förekommer också sandmarker 

och Årsundaåsen som är en isälvsavlagring med god grundvattentillgång. Inom området förekommer således 

både öppna och slutna grundvattenmagasin. Omfattande utredningar och skyddsåtgärder för att minimera 

påverkan av markkabelförläggning skulle krävas. En luftledning ger inte samma typ av påverkan då 

omfattande schaktarbeten uteblir. Då grundvattnet bitvis ligger högt är det stor sannolikhet att schaktet 

vattenfylls vid byggnation, varför det t.ex. sannolikt behöver länspumpas.  

Sträckningen passerar vidare Jädraån som av Länsstyrelsen Gävleborg anses vara ett skyddsvärt vattendrag 

och har i Sökandens naturvärdesinventering bedömts ha påtagliga naturvärden kopplat till sig på undersökt 

aktuell sträcka. Då ån ligger i anslutning till svallande sväm- och sandsediment bedöms ytvattnet stå i viss 

kontakt med grundvattnet. Skulle ån grumlas kan det innebära konsekvenser för grundvattnet, varför en 

schaktfri lösning för en markkabel eventuellt skulle krävas. Med så många kablar skulle det krävas minst 9 

borrningar på ett område som är runt 60-100 meter brett för att hålla säkerhetsavstånd mellan hålen. Exakt 

vilken metod som är aktuell beror på markens beskaffenhet. Åtgärden kan då innefatta motsvarande breda 

start- och mottagningsgropar. Då grundvattnet är högt krävs att dessa gropar spontas och länsas. Där det är 

möjligt att bygga luftledningar innebär det därför mindre påverkan vid t.ex. korsning av vattendrag, eftersom 
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stolparna anläggs på vardera sida, eller områden med högt grundvatten då endast punktvisa schakt krävs för 

stolparna.  

Borrning eller annan schaktfri lösning kan också vara nödvändig vid korsning av väg 272 som är en 

vältrafikerad väg som åtminstone inte helt kan stängas av för trafik. Som tidigare beskrevs är borrningar i 

denna storleksklass både komplicerat och kan ge onödigt stor miljöpåverkan där det är möjligt att bygga 

luftledningar.  

Vidare korsar markkabelförslaget åkermark med ett välfungerande och omfattande täckdikessystem. Då 

tidsåtgången för markarbetet är stort innebär det störningar i markanvändningen 1-2 tillväxtsäsonger. Arbetet 

innebär att täckdikningsrör grävs av, men som ska repareras i efterhand. Reparationerna är inte helt 

problemfria och de kvarstår risk att funktionen påverkas en lång tid efter åtgärderna. Störst påverkan uppstår 

således i samband med byggnation. Denna påverkan under byggnation blir dock bli mindre med stolpar, 

däremot kvarstår ett stående intrång på ca 50m2 vid varje stolprad som ej längre kan brukas under 

kraftledningarnas livstid. 

Till markkablarnas fördel är att de efter anläggning inte påverkar landskapsbilden i området. Då 130 kV 

ledningar anses vara allmänvanliga i landskapet väger inte den nackdelen upp den påverkan som markkablar 

orsakar under byggnation. Luftledningarna har också kunnat anpassas för att uppföras på stort avstånd från 

närboende.    

Övriga generella fördelar med luftledningar är att det är möjligt att utöka framtida överföringsförmågan, t.ex. 

genom att byta faslinor. Skulle det behövas för en markkabel måste den grävas upp och bytas ut, med 

samma miljöpåverkan som när den anlades från början. Ledningsgator kan också medföra positiva 

konsekvenser för naturmiljö och biologisk mångfald pga brist på ängs- och hagmarker. 
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Figur 18. Utredd markkabelsträckning U6 förbi Högbo Bruk och Östanby. 

3.6.4 Alternativ norr om Öjaren (sträckning U7) 
Tidigt avgränsades ett utredningsområde för planerade kraftledningar, presenterat i avsnitt 3.1.1. Under arbetets gång och genomfört 
samråd har förslag som går utanför utredningsområdet uppkommit. Ett av förslagen innebär att ledningarna skulle passera runt hela sjön 
Öjaren, för att undvika trånga passager söder om sjön och Högbo Bruk. Ett sådant sträckningsförslag skulle kunna se ut som sträckning 
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U7 på karta i 

 

Figur 19 nedan.  

Kommentar 

Ett sådan sträckning skulle vara drygt 20 km längre än förordat alternativ på 17 km (Stackbo-Tuna) respektive 

21 km (Ängsberg-Tuna). Förslaget innebär också att ledningarna skulle korsa genom Natura2000 områden 

och Riksintresse för naturvård i närhet till naturreservat. Områdena utgör våtmarksområden som utöver 

naturvärden även innebär svårigheter byggnadstekniskt. En längre sträckning innebär ett betydligt större 

markintrång, samt intrång på ett större antal privata fastigheter på grund av sträckningens längd och 

fastigheternas storlek. Norr om Tuna är det trångt mellan bostäder, vilket innebär svårigheter i att hitta en 

sträckning med tillräckliga avstånd till bostadshus. Utöver dessa översiktliga parametrar finns sannolikt flertal 

intressekonflikter även på mer detaljerad nivå, men då alternativet redan förkastats på översiktlig nivå utreds 

dessa inte vidare.  
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Figur 19. Studerat sträckningsalternativ U7, norr om sjön Öjaren, samt förordat alternativ, i förhållande till stora utpekade 
naturmiljöintressen.  

3.6.5 Alternativ söder om Sandviken (sträckning U8) 
Under samrådet har det inkommit förslag om att bygga sträckningen söder om Sandviken med markkabel och 

sjökabel, där sjökabel (cirka 14 km) står för majoriteten av sträckan. Även detta förslag utanför 

utredningsområdet som Sökanden definierat inledningsvis. Den föreslagna sträckningen är 13 km längre än 

förordat alternativ.  

Kommentar 

I stort sett är sjö- och landkabel tekniskt likvärdiga lösningar, men sjökabeln behöver vara tyngre och ha 

förstärkt armering för att tåla drag som krävs vid förläggningsarbetet för att ligga kvar på botten och är 

betydligt mer kostsamt. Se det hypotetiska förslaget på karta i Figur 20.Figur 20. 

I regel används sjökabel i de fall den totala sträckningen kan förkortas avsevärt t.ex. genom ett sund, eller ut 

till öar där det inte finns några andra alternativ. Sjökabelförläggning är ett komplicerat arbete och sker med 

speciella kabelutläggningsfartyg. Utläggning av kabel måste ske i ett moment eftersom avbrott i arbetet gör att 
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kablarna måste kapas och därefter skarvas, vilket ger en betydande försämring av ledningarnas funktion. 

Sjökablar innebär långa felavhjälpningstider.  

Utöver tekniska och nackdelar innebär också sjökabelalternativ behov av omfattande utredningar av t.ex. 

bottenförhållanden längs sträckningen i Storsjön. Sjöar har inte dokumenterad information om naturvärden på 

samma sätt som på land, där man redan vid förstudie känner till direkt olämpliga områden. Vilket leder till en 

stor osäkerhet att hitta en lämplig sträckning med sjökabel.  

De dokumenterade naturvärden som finns längs sträckningen är i anslutning till Storsjöns strandkanter. Dessa 

sammanfaller med områden kring sjön där det inte finns bostadsbebyggelse. Det betyder att en 

sjökabelsträckning troligen kommer påverka någon typ av naturvärde i övergången mellan 

luftledning/markkabel och sjökabel eftersom avstånd till bostadsbebyggelse behöver upprätthållas. 

 

Figur 20. Hypotetiskt alternativ Sträckning U8 söder om Sandviken med markkabel och sjökabel genom Storsjön, i förhållande till 
förordad sträckning samt omkringliggande utpekade naturvärden.  
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3.6.6 Alternativ norr om Högbo bruk (sträckning U9 och U10) 
Under samrådet har det inkommit flera förslag om att bygga ledningarna norr om Högbo bruk. Ett av de 

inkomna förslagen innebär luftledning på större delen av sträckningen men markkabel mellan Högbo Bruk och 

Öjaren se sträckning U9 i Figur 21 nedan. En sträckning som går norr om Högbo Bruk blir cirka 3–5 km längre 

än förordat alternativ.  

För att kunna jämföra förslaget norr om Högbo Bruk med övriga alternativ på ett rättvisande sätt har 

Sökanden arbetat om förslaget en aning för att eliminera de mest uppenbarliga intressekonflikter som gör 

förslaget mindre lämpligt än syftet troligen varit (se sträckning U10 i Figur 21 och Figur 22 nedan). Sökanden 

har dels reviderat förslaget till en luftledning på hela sträckningen, för att undvika en markkabelsträckning 

inom vattenskyddsområde, i våtmark och som skulle behöva korsa under ett sund i sjön Öjaren. Övriga 

justeringar som gjorts är t.ex. att vinkelpunkter i våtmark har flyttats. Det omarbetade förslaget följer också i 

större omfattning fastighetsgränser för att undvika fragmentering av skiften.  

Kommentar 

En sträckning norr om Högbo Bruk skulle hamna betydligt närmare själva bruksmiljön, då området mellan 

bruksmiljön och sjön Öjaren är begränsat. Vidare innebär blöta marker och korsning av en södergående vik i 

Öjaren att sträckningen är byggtekniskt komplicerad. Alternativet hamnar betydligt närmare bostäder jämfört 

med förordat alternativ, både söder om Öjaren, men också längs sträckningen längre västerut närmare Tuna. 

Utan närmare utredningar är det inte möjligt att bedöma om sträckningen ens är byggbar. Mellan befintliga 

bostäder vid Hästhagen och Tallheden är det idag cirka 600 meter, varemellan ledningarna skulle behöva 

passera. Vilket innebär att avståndet mellan bebyggelsen (på vardera sida) och ledningarna blir högst 275m. I 

ungefär samma trånga passage, på ungefär samma ställe, skulle ridbanor behöva korsas. Vid ungefär samma 

plats står en telemast. Sådana master är mellan 15-60 meter höga. Mastens höjd avgör hur nära ledningarna 

kan byggas, om masten är 50 meter hög krävs ett säkerhetsavstånd på 200 meter. När den hypotetiska 

sträckningen fortsätter västerut och ska söderut mot Tuna är det utspridd bebyggelse i landskapet som 

innebär en trång passage nära bostäder, vilket innebär att det är svårt att hitta en plats där det går att passera 

bebyggelse på ett rimligt avstånd. Alternativet skulle innebära mindre påverka på landskapsbilden vid öppna 

jordbruksmarker och över golfbana då sträckningen i högre grad går genom skogsmark jämfört med förordat 

alternativ. Dock blir det en passage över en vik i Öjaren där ledningarna skulle synliggöras och påverka 

landskapsbilden. Ledningarna hamnar också närmare bruksmiljön i Högbo Bruk som hyser värden för 

exempelvis friluftsliv och kulturmiljö. 
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Figur 21. Sträckning U9 – inkommet förslag norr om Högbo bruk med luftledning och markkabel, samt stäckning U10 luftledning – 
Sökandes anpassning av U9. I förhållande till förordad sträckning och intressen.  
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Figur 22. Sträckning U10 i förhållande till motstående intressen i passagen söder om Öjaren, mellan Hästhagen och Tallheden. 

 

3.6.7 Alternativ vid Överbyn (sträckning U11) 
En markägare har i samband med samråd önskat att sträckningen ska anpassas för att inte beröra dennes 

enda jordbruksfastighet. Förslaget har utretts för att bedöma om det blir en positiv inverkan på den totala 

sträckningen. Se sträckning U11 på karta i Figur 23 nedan. 

Kommentar 

Sökandens princip är att inte flytta ett intrång från en fastighet till en annan utan sakliga skäl. Berörda 

markägare ersätts för det intrång som ledningar medför. Förslaget innebär fler vinklar vilket medför större 

kostnader och större totalt markintrång. Dessutom skulle värdefull delsträcka av Jädraån korsas på fler platser 

än förordat alternativ, med avverkningar av träd och buskar i anslutning till ån som påföljd. Förslaget har 

därför inte bedömts innebära någon samlad förbättring av förordad sträckning och ingen justering har gjorts 

på denna delsträcka.  



 
 
 

 
51 

Miljökonsekvensbeskrivning – Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna 

 

Figur 23. Alternativ sträckning vid Överbyn (sträckning U11) i förhållande till förordad sträckning.  

3.6.8 Alternativ vid Norrsidan (sträckning U12) 
En fastighetsägare har i samrådet föreslagit en alternativ sträckning för att minimera påverkan på dennes 

odlingsmark, antingen i markkabelutförande eller som luftledning. Alternativet avser sträckan från Högbo 

Ridklubb till Tuna, för att i första hand undvika intrång på den ekoodling som bedrivs på Norrsidan, 

odlingsmark omgiven av Jädraån. Se sträckning U12 på karta i Figur 24.  

Kommentar 

Sökanden utredde i sitt ursprungliga sträckningsalternativ 3 en sträckning som sammanfaller med förslaget 

och följer befintliga luftledningar söder om Tunasjön. Slutsatsen var dock att alternativet är olämpligt, på grund 

av att det inte finns tillräckligt med utrymme för tre nya luftledningar norr om befintliga kraftledningar över 

Bredmossen och förbi befintlig station vid Järbovägen i Tuna. Bredmossen är också ett större 

våtmarksområde där det byggnadstekniskt är komplicerat att anlägga nya kraftledningar utan att påverka 

hydrologin. En markkabelsträckning i dessa blöta marker skulle innebära ännu fler byggtekniska utmaningar. 

Vidare är avståndet över dammen inklusive omgivande blöta marker norr om Fiskängstjärnen för långt för att 

passera med träportalstolpar, och med markkablar hade dammen behövts rundas. Givet förutsättningarna 

bedömer Sökanden inte att denna justering är rimlig för att undvika de intrång med två till tre stolprader i 

jordbruksmarken som skulle undvikas. Ersättning utgår för det intrång och de störningar som ledningarna 

medför för berörda markägare.  
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Figur 24. Sträckning U12, alternativ sträckning vid Norrsidan studerat för att undvika odlingsmark i anslutning till Jädraån, i förhållande till 
förordad sträckning. 

3.7 Ytterligare utredda alternativ, kompletterande samråd 2 

3.7.1 Parallellförflyttning av markkabel 
En stor markägare har i kompletterande samråd 2 föreslagit en parallellförflyttning av sträckningen för att 

undvika problem med induktion. Sökanden har undersökt om det skulle vara lämpligt att med mindre 

justeringar att uppnå tillräckligt stort avstånd för att reducera problematiken (se sträckning U1 i figur 14 i 

avsnitt 3.5). 

Kommentar 

En förflyttning av sträckningen i sidled skulle innebära att syftet med samlokalisering med befintliga 

kraftledningar försvinner och när det finns ett genomförbart luftledningsalternativ har Sökanden på 

ledningsnivå beslutat att bygga med luftledning. Luftledningsförslaget innebär också ett större avstånd till 

befintlig bebyggelse.  

Alternativet förutsätter också en sträckning mellan stationerna Ängsberg och Stackbo. En sådan sträckning 

har inte kunnat lokaliseras då det är mycket ont om plats i området.  

Markägaren som lämnat förslaget vill med förslaget minimera intrånget längre västerut då det finns planer för 

framtida exploatering. Samma markägare har tidigare varit emot den luftledningssträckning längs med 

stamnätsledningarna, samt den tidigare markkabelsträckningen nära planer för tomtmarker som denna nu 
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föreslår. Sökanden försöker i möjligaste mån anpassa planerade ledningar för att undvika framtida planer om 

det finns andra likvärdiga lösningar.  

3.7.2 Luftledningsalternativ Ängsberg (sträckning U13) 
Under det kompletterande samrådet inkom ett förslag för ledningen från Ängsberg Södra, för att undvika 

påverkan på f.d. flygplats Rörberg och närheten till bostäder längs Rörbergsvägen. Sträckningen har ungefär 

samma sträckning som den tidigare förordade markkabelsträckningen: mellan motorbana och befintliga 

stamnätsledningar och sedan längs västra sidan av riksväg 56 fram till ledningssträckningen från Stackbo där 

de sedan sammanstrålar. Se sträckning U13 på karta i Figur 25 nedan. 

Kommentar 

Utrymmet mellan befintliga ledningar och motorbanan är mycket begränsat och innebär att en luftledning inte 

får plats. Vinkeln söder om Ängsberg (se markering på karta i Figur 25) är väldigt skarp och hade krävt stag, 

varför hela sträckningen skulle behöva förskjutas mot motorbanan för att få plats. Det är också ont om plats 

bredvid vägen, eftersom det krävs ett säkerhetsavstånd mellan större vägar och luftledningar. Trafikverket 

planerar att på sikt utföra trafiksäkerhetsåtgärder på vägen, varför ytterligare ett större avstånd skulle krävas 

för att inte behöva bygga om ledningen när det realiseras. Schakten för stolparna skulle därför behöva grävas 

i slänten som är så pass brant att risk för ras skulle föreligga. Därtill är det olämpligt att variera mellan 

luftledning och markkabel vilket skulle vara aktuellt när ledningen ansluter till markkabeln från Stackbo. Att 

bygga en luftledning parallellt med två befintliga markkablar skulle innebära ett stort markintrång. 

Sträckningen bedöms därför inte byggbar.   

 

Figur 25. Sträckning U13 – alternativ sträckning för ledning från Ängsberg Södra. 
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3.7.3 Stackbo by (sträckning U14) 
För att undvika påverkan i Stackbo by förslogs en markkabelsträckning intill Stackbo station, söder om 

bebyggelsen och sedan en rak sträckning i nordvästlig riktning för att ansluta till förordad sträckning vid 

riksväg 56. Se sträckning U14 på karta i Figur 26 nedan. 

Kommentar 

Sträckningen är fortfarande inom det område som påverkas av induktion. Sträckningen innebär också en 

påverkan på ett område med fornlämningar där länsstyrelsen hade krävt omfattande förundersökning med 

mycket kostsamma dateringsmetoder. Slutligen hamnar sträckningen närmare boendemiljöer än förordad 

sträckning. Då fördelarna med att inte påverka Stackbo by inte väger upp med nackdelarna har Sökanden 

förkastat alternativet.  

 

Figur 26. Sträckning U14 – alternativ markkabelsträckning till Stackbo. 

 

3.7.4 Grustäkten (sträckning U15) 
För att undvika en sträckningsdragning över f.d. Rörbergs flygplats och närhet till de bostäder som ligger 

längs Rörbergsvägen har en sträckning genom en nerlagd grustäkt föreslagits. Se sträckning U15 på karta i 

Figur 27 nedan. 

Kommentar 

Sträckningen är kortare än förordad sträckning, vilket är till en fördel för det föreslagna alternativet. 
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Sträckningen kan också anläggas i fastighetsgräns en kortare sträcka söder om motorbanan. De skarpa 

vinklarna och höjdskillnaderna i grustäkten innebär dock att samtliga eller merparten av alla stolpar behöver 

byggas som stålstolpar. Stålstolpar i sin tur kräver gjutna fundament, vilket inte är önskvärt inom 

vattenskyddsområde om det är möjligt. Stålstolpar är också en mycket mer kostsam konstruktion än 

trästolpar. De branta sluttningarna i grustaget innebär risk för ras, varför stolpplaceringar där bedöms 

olämpligt.  

Påverkan blir också större för de närboende i norra delen av Rörbergsvägen som skulle beröras av både två 

markkablar och en luftledning. Eftersom det inte vore ett lämpligt alternativ att bygga luftledning i grusgropen 

för att sedan förlägga i mark förbi bostäderna och sedan återigen övergå till luftledning igen, då det är viktigt 

att minimera antal övergångar mellan teknikslag. Landskapsbildpåverkan för övriga längs Rörbergsvägen blir 

också större med stålstolpar. 

 

Figur 27. Sträckning U15 – alternativ genom grustäkten. 

3.7.5 Stor markägare förslag (sträckning U16, U17 och U18) 
Sent i processen (kompletterande samråd 2) har en stor markägare föreslagit varianter av ursprunglig 

sträckning 2 (det förkastade alternativet i inledande samråd, se Figur 7 ovan) som innebär minst påverkan på 

sina egna fastigheter. Se markägarens förslag på karta i Figur 28, sträckning U16, U17 och U18. 

Varianten av sträckning 2 innebär att den trånga passagen i Överhärde löses med antingen markkabel från 

Stackbo till att Överhärde har passerats (sträckning U16 i kombination med U17), eller med luftledning längs 

befintliga ledningar norrut från Stackbo och sedan markkabel några hundra meter vid Överhärde (sträckning 
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U16 i kombination med U17). Alternativet fortsätter sedan längs befintliga kraftledningar till där både befintliga 

och planerade ledningar korsar riksväg E16 och fortsätter i en västlig riktning. Tre 400 kV kraftledningar 

korsas. Sträckningen passerar Gavleån ungefär på liknande sätt som förordat alternativ, men norr om 

Björkebäck vinklas sträckningen om norrut och passerar i utkanten av ett blötområde för att ge mer plats för 

industrier att etableras på. Vid befintlig 70 kV ledning vinklas sträckningen om i sydvästlig riktning och 

passerar genom en fastighet med en återvinningsanläggning. Efter återvinningsanläggningen vinklar 

sträckningen om till nordvästlig riktning fram till Högbo bruks friluftsområde där den ansluter till förordas 

alternativ sträckning. Som en ytterligare variant (se sträckning U18 på kartan i Figur 28 nedan) föreslår 

markägaren att sträckningen kan följa befintliga 400 kV ledningar norrut till strax före Gavleån och sedan 

vinkla västerut ifrån ledningarna för att vid 70 kV ledningen följa denna i sydvästlig sträckning.  

Kommentar 

Motiveringen är att den kraftledningssträckning som förordats av Sökanden berör markområden där 

markägaren initierat omfattande planer med bostäder, verksamhetsområden, järnvägsterminal osv. 

Markägaren har sent deklarerat planer på flera tusen hektar mark. Planerna är i mycket tidiga skeden och i så 

stora omfattningar att Sökanden anser att det inte är möjligt att bedöma om dessa någonsin kommer att 

realiseras, varför hänsyn inte kan tas till dessa när bättre alternativ ur andra aspekter finns. 

Sträckning U18 är inte genomförbar då passagen över Gavleån innebär ett för stort avstånd för ledningarnas 

spannlängder, på mark som inte är bärig. Området vid Gavleån hyser också höga naturvärden samt är 

värdefullt för fågellivet.  

Alternativet som bygger på sträckning 2 innebär generellt ett större intrång i jordbruksmark än förordat 

alternativ. När det finns likvärdiga lösningar bör jordbruksmark undvikas enligt 3 kap 4 § miljöbalken. 

Förslaget innebär att ledningen från Ängsberg byggs i helt egen sträckning enligt förordat alternativ, eller att 

ny sträckningen mellan Ängsberg och Stackbo behöver lokaliseras. Att bygga luftledningar som för en kort 

sträcka går ner i mark vid Överhärde är en icke önskvärd teknisk lösning som beskrivs närmare i avsnitt 4. 

Alternativet som kvarstår är då att anlägga markkablar hela vägen mellan Stackbo och Överhärde. 

Kabelstolpar för tre markledningar skulle då behöva uppföras på jordbruksmark vilket innebär en 

landskapsbildspåverkan för omgivande boenden. Luftledningarna behöver sedan korsa under befintliga 

400kV ledningar som idag har låg höjd över marken närmast riksväg E16. Korsningen av dessa ledningar 

skulle innebära parcelleringar av skogsmark i ett område kring denna korsning då korsningen av tekniska skäl 

behöver flyttas norrut från parallellgång. Korsningen innebär en tekniskt komplicerad och kostsam lösning och 

när alternativ finns där dessa tekniskt komplicerade lösningar inte krävs förordas de istället.   

Förslaget norr om E16 och Gavleån bedöms innebära sämre markförhållanden att bygga stolpar i då området 

är blött. Utöver detta krävs två skarpa vinklar, som är en sämre teknisk lösning och väldigt kostsamt att bygga 

jämfört med små vinklar och raka sträckor. Vidare sträcker sig alternativet över stort antal smala skogsskiften 

där brukandet kan försvåras för flera fastighetsägare, jämfört med att gå längs fastighetsgräns på Sandvikens 

kommuns mark.  
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Figur 28. Sträckning U16, U17 och U18. Förslag från stor markägare. 

3.7.1 Stor markägare förslag U19  
För att minimera påverkan på planerade bostäder i LIS-området närmast Nedre Säljet har markägaren 

föreslagit att ledningarna byggs på större avstånd från det strandnära läget i ett sent skede efter att både 

arkeologisk utredning och naturvärdesinventering utförts. Se sträckning U19 på karta i Figur 29 nedan. 

Kommentar 

Sökanden har haft återkommande diskussioner med markägaren för att hitta en godtagbar lösning på dennes 

mark, men har mötts av planer av exploatering över stora ytor. Det har därför inte gått att undvika alla planer, 

som ännu är på tidigt stadium och inte bekräftade av kommunen. Markägarens förslag innebär en längre 

sträckning och en oönskat skarp vinkel. Vilket innebär högre kostnader och med komplicerade konstruktioner, 

vilket inte kan motiveras, då förordad sträckning inte bedöms innebära större påverkan på 

markanvändningen.  
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Figur 29. Sträckning U19 – förslag från markägare för att öka avstånd till LIS-område vid Nedre Säljet. 

 

3.8 Slutligen förordad sträckning 
Den förordade sträckningen utgörs av ursprungligt alternativ 1 väster om Gavleån och sträckning från det 

andra kompletterande samrådet sydöst om Gavleån, där det södra alternativet genom Stackbo by valts.   

Genom Stackbo fanns i det senaste kompletterande samrådet två alternativa sträckningar, ett sydligt och ett 

nordligt. I samrådet inkom synpunkter från direkt berörda markägare som förordade det södra alternativet på 

deras mark, då den sträckningen ansågs innebära minst påverkan på dessa fastigheter. Eftersom avstånd till 

närboende och övriga intressen var likvärdiga valde Sökanden att förorda det södra alternativet i enlighet med 

fastighetsägarnas synpunkter. Även om en del närboende ansåg att sträckningen helst skulle byggas längre 

ifrån deras bostäder.  

Beslut gällande val av sträckning har utgått ifrån var det överhuvudtaget är framkomligt att bygga nya 

ledningar mellan Stackbo-Tuna och Ängsberg-Tuna, då flera passager inneburit begränsningar i 

framkomligheten inom utredningsområdet. Det förordade alternativet innebär den tekniska lösning som utgörs 

av störst andel luftledning, vilket Sökande som ledningsägare alltid strävar efter vid nybyggnation, då det är 

den tekniklösning som innebär högst leveranssäkerhet och bibehåller god elkvalitet. Vald sträckning är det 

alternativ som innebär minst påverkan på andra intressen i ledningarnas närhet, nyttjar kommunal mark i 

störst utsträckning. Omfattande sträckningsutredningar har visat att ingen annan sträckning är ett bättre val.   
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3.8.1 Beskrivning av förordad sträckning 
Två (av tre) ledningar utgår norrut från station Stackbo i markkabelutförande, se Figur 30 för karta över 

sträckningen, samt bilaga 1. Sträckningen fortsätter mellan husen i Stackbo by och följer en grusväg fram till 

Laggarbovägen. Sträckningen fortsätter västerut och korsar även väg 56 och passerar under tre 

stamnätsledningar och norr om en nedlagd grustäkt. Sträckningen fortsätter förbi bostäder, och korsar 

Spikåsbäcken där denna är omgiven av åkermark. Därefter går ledningarna upp i luftutförande och efter 

ytterligare 600m sammanstrålar de två ledningarna med ledningen som kommer från planerad 

transformatorstation Ängsberg södra.  

Från Ängsberg södra utgår den tredje av totalt tre ledningar i markkabelutförande i cirka 300 meter. 

Teknikvalet baseras på platsbrist intill stationen samt korsning av två stamnätsledningar. Ledningen fortsätter 

sedan söder om motorbanan i form av luftledning, korsar en nerlagd grustäkt och sträcker sig vidare västerut 

över Rörbergs fd flygfält. Sträckningen fortsätter sedan i nordlig riktning längs fastighetsgräns och 

sammanstrålar med de två ledningarna som sträcker sig ut från Stackbo.  

Sträckningen fortsätter som tre luftledningar i bredd, genom skogsmark och öster om de mest blöta områdena 

som strandkanten vid Nedre Säljet utgör. Norr om väg E16 korsar sträckningen Gavleån nordost om 

Björkebäck. Efter korsning med ån fortsätter sträckningen i samma riktning genom skogsmark i ca 4 km. 

Söder om Högtorp viker sträckningen av i västlig riktning, svagt söderut. Sträckningen korsar Högtorpsvägen 

och fortsätter norr om bostadsområdet Östanbyn och berör den sydligaste delen av Högbo Golfklubbs 

golfbana. Sträckningen fortsätter västerut och korsar Jädraån med åkermark på vardera sida. Sträckningen 

korsar väg 272 och passerar åter jordbruksmark samt Högbo ridklubb (på ett avstånd om drygt 350m från 

stall). Därefter passerar sträckningen åter Jädraån två gånger och fortsätter över öppna marker norr om 

Tunasjön. Sträckningen rundar det planerade verksamhetsområdet i Tuna och fortsätter söderut till den 

planerade transformatorstationen Tuna, där luftledningarna på grund av utrymmesbrist övergår till markkabel 

den sista biten (upp till ca 200 meter).  

Sträckningen i sin helhet framgår av Figur 30 nedan och bilaga 1. 
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Figur 30. Slutligen förordad sträckning för vilken koncession söks. Större karta i bilaga 1.   
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4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 
Ledningarna planeras huvudsakligen att utformas som luftledningar. De första kilometrarna från Stackbo och 

en kortare sträckning (knappt 300 m) från Ängsberg planeras ledningarna dock på grund av utrymmesskäl att 

anläggas som markkablar. Även anslutningen in i station Tuna planeras som markkabel (cirka 200 m) då det 

är ont om utrymme för att ta sig in till stationen. 

En kraftledning kan utformas som luftledning med stål-, trä eller kompositstolpar eller som markförlagda 

kablar. I Sverige utförs idag många ledningar med lägre spänningar i de lokala näten som markförlagd kabel. I 

överliggande nät, som regionnätet där de planerade 132 kV ledningarna ingår, är förutsättningarna 

annorlunda. Normalt bedöms luftledning som det bästa möjliga teknikvalet för dessa ledningar och markkabel 

används enbart i de fall där luftledning inte är framkomligt. Driftsäkerheten och felavhjälpning är ett tungt 

vägande motiv till att markkablar undviks i regionnätet. Det är svårt och tidskrävande att avhjälpa fel på 

markkablar i regionnätet. Det kan ta flera veckor att åtgärda felen och det kan bli aktuellt att byta ut långa 

kabelsträckor vilket ofta innebär omfattande markarbeten. En luftledning är betydligt enklare att komma åt för 

inspektion, felsökning och reparation, vilket minskar avbrottstiden vid eventuella fel. Att använda kabel i 

regionnätet är även ett avsevärt dyrare alternativ än luftledning. Då driftsäkerheten är sämre krävs dubbla 

ledningar som då utgör reserv för varandra, vilket är mycket kostsamt. Markförläggning på delsträckor mitt på 

en luftledning innebär också att potentiella felkällor byggs in vid övergångarna mellan luftledning och kabel. 

Kortare markkabelsträckor i anslutning till stationer innebär inte lika stora felkällor och är därför något 

vanligare. Dessutom är det där ofta brist på utrymme då många ledningar ska in till stationerna. 

Markförlagd kabel innebär både för- och nackdelar sett ur ett miljöperspektiv. Den kanske tydligaste fördelen 

är att markkablar inte tillskapar någon fysisk konstruktion ovan marknivå. Den öppna ledningsgata som krävs 

kring både markförlagda kablar och luftledningar är dessutom smalare kring kablarna. Därigenom blir den 

bestående påverkan på landskapsbild, skoglig naturmiljö och skogsbruk normalt mindre för markkablar. I 

åkermark innebär markkablar inte heller något brukningshinder utom vid själva nedläggningen och möjligen 

en tid efteråt beroende på markkompaktering och då det kan vara komplicerat att laga eventuella 

täckdikningssystem. Vidare medför inte markkabel någon olycksrisk för fåglar. Kabelförläggning medför dock 

markskador som inte uppkommer till följd av luftledning. Fornlämningar och andra platsspecifika objekt är 

möjliga att undvika med en genomtänkt stolpplacering för luftledningar medan man för markkabel behöver 

gräva längs med hela sträckningen. Vid byggnation av kraftledningar som utgörs av markkablar krävs 

anläggning av en arbetsväg för grävmaskiner, lastbilar och material, vilket inte krävs i samma utsträckning vid 

byggnation av luftledning. I aktuellt fall med tre ledningar parallellt skulle det bli ett omfattande schakt och 

således ett omfattande arbetsområde. Vid byggnation av luftledning med trä- eller kompositstolpar kan de 

flesta materialtransporter ske med terränggående fordon i ledningsgatan. Även om det på vissa sträckor 

kommer att krävas enklare byggvägar. Vid sträckor med ytligt liggande berg innebär sprängning för 

kabelschakt irreversibla markingrepp som ofta blir mer omfattande än eventuell sprängning för specifika 

stolpplaceringar för luftledning. Vid schaktarbeten för markkabel kan våtmarker, som är särskilt känsliga för 

ingrepp, påverkas genom att de hydrologiska förhållandena ändras. För luftledningar kan stolpplatser lättare 

anpassas för att minimera påverkan på dessa.  

Under byggskedet uppstår störningar för närboende, dels i form av buller och avgaser från arbetsmaskiner, 

dels i form av trafikstörningar längs de vägar som används för transport samt som sträckningen följer eller 

korsar. Störningarna uppkommer oavsett om det är luftledningar eller markkablar. Störningarna blir dock 

betydligt mer omfattande för markkabel då de schakt som erfordras för aktuella ledningar innebär omfattande 

schaktarbeten och arbetsområde samt betydligt mer transport av massor, både fyllnadsmassor till schaktet 

men också massor som inte på grund av t.ex. blockighet inte kan återanvändas för återfyllnad av schakt. 

Dessa störningar är dock tillfälliga och övergående.  
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Markkablar kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor. Som försiktighetsprincip 

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

accepteras där fysiskt utrymme för luftledning saknas. 

4.1 Policy om teknisk utformning 
Med anledning av den omfattande utbyggnad av elnätet som krävs för att klara den pågående 

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

och Vattenfall Eldistribution (Sökanden) samt Affärsverket svenska kraftnät i januari 2021 lämnat förslag till 

regeringen på åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet (Affärsverket svenska kraftnät m.fl. 2021). 

Av skrivelsen framgår att de undertecknade regionnätsföretagen generellt förordar luftledning på de högre 

spänningsnivåerna bl.a. 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. 

Redan tidigare, i september 2020 tog Sökanden ett principbeslut att generellt förorda luftledning som teknikval 

för kraftledningar med spänningsnivå 130 kV eller högre. 

Policyn har antagits under projektets gång. Men luftledning har alltid varit förstahandsvalet för nya 

kraftledningar på aktuell spänningsnivå, detta gäller även aktuella ledningar mellan Stackbo/Ängsberg och 

Tuna. Inga inkommande synpunkter eller information i samrådet redovisar några sakförhållanden som ändrar 

den uppfattningen.  

De huvudsakliga skälen till att luftledning förordas där det finns möjlighet anges i korthet i punkterna nedan. 

• 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 130kV-nätet.  

 

• De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i 130kV-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 vårt uppdrag om att tillhandahålla ett effektivt 

elnät.  

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

möjligt p.g.a. brist på fysiskt utrymme, t.ex. i radiella stadsnät. Som försiktighetsprincip och för att leva upp till 

likabehandling av markägare och övriga berörda intressenter, kan kabel därför bara accepteras där fysiskt 

utrymme för luftledning saknas. 

4.1.1 Nätägarens roll och ansvar  
Enligt 3 kap. 1 § i ellagen ansvarar ett företag som bedriver nätverksamhet för drift och underhåll och vid 

behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, anslutning till andra ledningsnät. Företaget 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. Hur nätägaren väljer att dimensionera sitt nät och väljer tekniska lösningar påverkar 

direkt både personsäkerhet och tillförlitlighet. Ett relevant mått på effektiviteten är hur många MW som kan 
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överföras eller anslutas till en viss kostnad. Nätföretaget får betalt för sina kostnader via 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 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. Samhället får ut totalt sett mycket mer nytta och driftsäkerhet för varje investerad krona på 

spänningsnivån 130 kV om luftledning används istället för markkabel. 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.   

Den som innehar nätkoncession för linje är skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till 

ledningen och anslutningen ska normalt fullgöras inom två år från att en begäran om anslutning mottagits. 

Detta är ett utmanande krav för nätägaren. När en elektrisk anläggning ska anslutas innebär det ofta att 

elnätet måste förstärkas. I praktiken är alltså nätägaren enligt lag skyldig att uppföra även de ledningar som 

möjliggör anslutningen. Nya ledningar byggs antingen för att det finns en kund som vill anslutas och enligt lag 

har rätt till det, eller för att tillgodose de samlade kundernas behov av el (dvs samhällets behov). Sådana 

behov är exempelvis nya bostadsområden eller ny infrastruktur såsom tunnelbana och laddstationer för 

elbilar.  

Nätföretagen bedriver en monopolverksamhet och regleras därmed. Reglermyndigheten 

Energimarknadsinspektionen 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.  

Den som innehar 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 hos överföringen, i den 

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

bristerna. Att avhjälpa brister innebär ofta kostsamma åtgärder i anläggningarna. Det ingår således i 

nätägarens uppdrag att upprätthålla kvalitéten och genomföra nödvändiga investeringar för detta. En 

nätkoncessionshavare är skyldig att se till att avbrott i överföringen av el till en elanvändare aldrig överstiger 

tjugofyra timmar. Detta är ett lagkrav medan Energimarknadsinspektionens föreskrift föreskriver högre krav 

relativt uttagseffektens storlek. Detta krav dimensionerar den nivå på driftsäkerhet en nätägare behöver 

upprätthålla och har därmed stor inverkan på hur nätägaren tekniskt utformar elnätets anläggningar.   

4.1.2 Elnätets driftsäkerhet 
För att ett elnät ska vara tillförlitligt behöver det hålla en viss nivå av driftsäkerhet. Nätägare har ett 

långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Stam- och regionnäten 

i Sverige och på de flesta håll i världen dimensioneras enligt det så kallade N-1 kriteriet. Det innebär att 

elsystemet ska klara att tappa en godtycklig komponent, exempelvis en ledning eller en transformator, utan att 

det blir avbrott i elnätet. Regionnätet byggs normalt som trädsäkra luftledningar då det är den konstruktion 

som ger högst driftsäkerhet och lägst kostnader på aktuell spänningsnivå. En trädsäker regionnätsledning 

byggs i en ledningsgata som är tillräckligt bred, normalt ca 40 m, så att inget träd intill luftledningen kan falla 

på den och orsaka avbrott. Den ytterst lilla andel (ca 1,8% av Sökandes totala ledningslängd) av 130 kV-nätet 

som är markförlagd återfinns främst i tätbebyggd miljö där fysiskt utrymme för luftledningar saknas 

Avbrott 
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I statistiken från Entso-e1 för år 2020 anges för 100-150kV markkablar 1,03 fel/100km. Fel på luftledning 100-

150 kV, 1,31 fel/100km. Det som måste beaktas i denna statistik är skillnaden mellan övergående och 

permanenta fel. För markkabel är alla inrapporterade fel, 100%, permanenta medan det för luftledning är 

6,6% permanenta fel och resterande övergående. Under 2020 var det således 12 gånger fler permanenta fel 

på markkabel jämfört med luftledning på spänningsnivån 100-150 kV.  Med avseende på detta är 

sannolikheten 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 därför generellt fler ledningar i nätet som reservmatning för att 

minimera riskerna för avbrott till kund. En ökad andel kabel driver därför på ytterligare utbyggnad av 

regionnätet. 

Övergående fel på en luftledning sker till exempel på grund av åska, det blir då ett kortvarigt bortfall och 

effekten fördelas över på andra ledningar. Vanligen sker automatisk återkoppling och någon åtgärd i fält krävs 

inte. Skulle felet vara kvarstående är ledningen normalt åter i bruk inom 24 timmar. När det gäller markkablar 

stiger felintensiteten med spänningen eftersom majoriteten av felen är kopplade till isolationen, förutom vid 

yttre påverkan så som avgrävning. För markkabel krävs en undersökning/bedömning innan det går att 

spänningssätta markkabeln igen efter att en frånkoppling skett. Då ett fel uppstår på en markkabel är 

reparationstiden avsevärt längre jämfört med den begränsade mängd luftledningsfel som kräver reparation. 

När ett kabelfel har lokaliserats måste dessutom kabeln friläggas innan reparationen kan påbörjas. 

Reparationsarbetet är betydligt mer tekniskt komplicerat och tidskrävande jämfört med reparation av en 

luftledning som normalt går snabbare än 24 timmar. Skarvning av 130 kV kablar är ett avancerat hantverk 

som måste utföras i fält i en varm, torr och dammfri. När kabeln har frilagts måste därför ett tält etableras kring 

skarvplatsen varpå skarvningen genomförs av specialutbildad personal. Skarvning av 130 kV kablar går 

därför inte att jämföra med skarvning av lokalnätskablar där färdiga skarvhylsor kan användas. Den typiska 

tiden för att återställa en markkabel i normal drift är 2-7 dagar men vid svåra väderförhållanden kan det ta 

betydligt längre tid än så.  

Felströmmar  

Med ett säkert elnät avses både person- och driftsäkerhet. När det gäller direktjordade elsystem (i Sverige 

från och med 130 kV och högre) är ledningsägaren skyldig att skydda omgivningen från de 

spänningssättningar som sker vid jordfel. Elsäkerhetsverkets föreskrifter ställer krav på hur hög 

spänningssättning man får ha i jordtag (Elsäk FS2015:3). Till följd av markkablarnas lägre impedans 

(elektriska motstånd) blir felströmmarna höga i nät med mycket kabel. Höga felströmmar är mycket svåra att 

hantera: de kräver dyr utrustning i stationerna och när de blir extremt höga, att elnätet byggs om. 

Ombyggnaden sker då i regel på ett sätt som innebär att ännu fler ledningar behöver byggas. 

Komponenter som ingår i elnätet dimensioneras för att tåla en viss jordfelsström. Förs man in markkabel in en 

del av elnätet kan ett större område påverkas. Det är alltså inte bara komponenter i närliggande stationer som 

berörs, utan både ledningar och stationer längre bort kan påverkas. Beroende på omfattningen kan detta leda 

till betydande kostnader. I elnät där markkabel införs ökar jordfelsströmmarna, i synnerhet om näten maskas. 

På grund av de höga felströmmarna kan nätägaren för det mesta inte driva rena markkabelsystem maskade. 

De drivs istället radiellt, ofta med automatisk omkoppling vid fel. Till viss del kan åtgärder mot höga 

jordfelsströmmar göras i stationerna, men i slutändan måste utrustning bytas ut till en högre 

dimensioneringsklass. Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli betydande och är direkt kopplade till 

jordfelsströmmens storlek. Vid de felströmmar som skulle uppstå vid 100% markkabel och maskat nät i t.ex. 

storstadsområden blir det svårt att överhuvudtaget få fram kabel och utrustning som klarar felströmsnivåerna. 

 
1 Källa: De europeiska stamnätsoperatörernas samarbetsorgan 
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Om Vattenfall Eldistribution enbart skulle använda markkabel när nya ledningar byggs eller gamla förnyas, 

skulle extremt höga felströmsnivåer nås mycket snabbt i hela nätet. Detta gäller även utanför storstäderna. 

I ett luftledningssystem dämpas storleken på felströmmen kraftigt och är som högst i matande stationer för att 

sjunka till runt en tiondel långt ut i elnätet. Ersätts en luftledning ute i det maskade elnätet med markkabel så 

blir dämpningen betydligt sämre, speciellt för jordfelsströmmar. En typisk åtgärd för att klara föreskrifterna är 

att installera så kallade isolertransformatorer i mellanspänningsnäten. Idag sker detta i huvudsak i närheten 

av stamnätstationer. Även stationerna har krav på sig utifrån de jordfelsströmmar som kan uppstå, så kallad 

spänningssättande ström. Här finns en personsäkerhetsaspekt: vid för höga spänningssättande 

jordfelsströmmar kan personer, husdjur och egendom utsättas för fara. Eftersom näten förändras över tid 

behöver nätägaren ha löpande kontroll på spänningssättande jordfelsströmmar. Det är dock oerhört komplext 

att följa upp och utvärdera spänningssättande jordfelsströmmar i takt med att elnätet förändras. Därför 

behöver nätägare generellt hålla nere felströmmarna vilket bäst görs genom att minimera mängden markkabel 

i 130 kV nätet.  

Effektflöden och dimensionering 

Den lägre impedansen hos markkablar innebär också en snedfördelning av effektflödena mellan olika 

ledningar i elnätet eftersom den elledning som har lägre impedans drar på sig mer effekt (minsta motståndets 

lag). Strömmen går den vägen där det är lättast att komma fram. När enstaka elledningar bestående av 

markkabel förs in i ett elnät som i huvudsak består av luftledningar, innebär det i regel att kabeln drar på sig 

mest effekt. Den blir då ofta dimensionerande för kapaciteten i området den matar. Vid fel på en elledning ska 

dess effekt omfördelas till de andra ledningarna i elnätet. Vid fel på markkabeln kan omkringliggande 

luftledningar bli överlastade och vid fel på någon av luftledningarna kan kabeln överlastas. Ofta krävs att flera 

elledningar byggs för att kunna hantera omfördelning av flöden vid införande av markkabelledningar i 

maskade luftledningsnät.  

Mängden ström eller effekt som kan överföras på en luftledning beror av hur varm ledningen blir. Ju mer effekt 

som överförs på ledningen desto större blir värmeutvecklingen. Ledaren värms upp och när metallen blir varm 

så utvidgas den vilket gör att ledaren blir längre och ledningen, som måste hänga på ett visst avstånd över 

mark, hänger längre och längre ner ju varmare den blir. I princip är det minsta tillåtna avstånd över mark som 

bestämmer hur mycket effekt som kan överföras på en luftledning.  

En kabel ligger i mark eller i rör. Värmeavledningen sker då inte till luft utan till marken runt omkring. Kabeln 

värms därmed upp snabbare och den kan inte heller tillåtas att utvidgas lika mycket som en luftledning 

eftersom ledaren ligger fixerad omgiven av plast och armering. I praktiken kan en kabel inte belastas lika 

mycket som en luftledning utan det krävs då en mycket tjockare kabel och/eller fler kablar för att klara samma 

effektöverföring som en luftledning. De högsta effektflödena i nätet sker normalt under årets kallaste dagar. 

En luftledning klarar då att överlastas betydligt mer än en markkabel eftersom värmeutvidgningen i 

luftledningen minskas väsentligt p.g.a den ökade avkylningen. Markkablarna måste däremot ligga på frostfritt 

djup vilket gör att de inte får någon ökad avkylning vid höga effektflöden under årets kallaste dagar. Skillnader 

i temperatur och möjligheter till avkylning mellan de båda teknikerna är orsaken till att en markkabel kräver en 

grövre dimensionering jämfört med en luftledning.  

Markkablar på högre spänningsnivåer som 130 kV producerar en ansenlig mängd så kallad reaktiv effekt. 

Orsaken är att det snabbt uppstår stora fasförskjutningar mellan ström och spänning längs ledningssträckan. 

Det innebär att stora mängder av den el som matas in inte kan användas redan efter korta sträckor. För att 

korrigera fasförskjutningen måste kompensation ske i form av shuntreaktorer. Normalt går dessa att placera i 

ledningens anslutande stationer. Reaktorerna är komponenter som måste byggas in i nätet när 130 kV 

ledningar markförläggs och därmed tillförs ytterligare felkällor som kan minska driftsäkerheten.  
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Elkvalitetsproblem  

Ju fler markkablar som finns i systemet desto större blir risken för elkvalitetsproblem i form av elektriska 

resonansfenomen och transienta överspänningar. Alla system har egenfrekvenser kring vilket det kan uppstå 

svängningar. Elsystemets egenfrekvens orsakas av elnätets ingående kapacitanser och induktanser som 

orsakar en elektrisk svängningskrets. Kablar har större kapacitans än luftledningar vilket introducerar nya 

resonansfrekvenser i nätet. Det förskjuter dessutom befintliga resonansfrekvenser neråt och ökar risken för 

förstärkning av befintliga resonansfrekvenser. Ju fler markkablar som införs desto närmare kommer man 

elnätets egenfrekvens med risk för att det uppstår stora oscillationer i spänning och ström. Fenomenen kan 

orsaka höga spänningar och uppvärmning som kan skada utrustning i elnätet såsom exempelvis 

transformatorer och markkabelskarvar. Även kunders anläggningar och apparater kan skadas. 

Resonansen triggas alltid av något. I elsystemets fall är det ofta ett fel någonstans i nätet, exempelvis ett fel 

på en ledning eller en komponent, som drar igång resonansen. Det är väldigt komplext och utmanande att 

bedöma riskerna för när resonanser kan uppstå. Det krävs avancerade modeller av hela elsystemet och inte 

ens med dessa är det lätt att förutse fenomenet. Dessutom ändras risken så fort något i systemet ändras. Så 

fort det är ett avbrott någonstans, en ny ledning byggs o.s.v så påverkas resonansfrekvenserna. Det gör att 

det är svårt att åtgärda problemet. Normalt sätts så kallade filter in som anpassas för att ta bort oönskade 

resonansfrekvenser. Men om dessa inte är exakt anpassade till hur nätet ser ut just då fungerar de inte och 

kan t.o.m. göra situationen värre. Resonansproblemet är mer utmanande för högre än för lägre 

spänningsnivåer. Det yttrar sig konkret i att det antal kilometer markkabel som kan installeras innan en 

påtaglig risk uppstår är mindre för höga systemspänningar än för låga. 

Transienter i spänning och ström är också ett elkvalitetsproblem för vilket risken ökar med en ökad andel 

markkabel i nätet. En transient är en väldigt kort men väldigt hög ”spik” som kan slå sönder apparater och 

kabelskarvar. Transformatorer är stora apparater som kan gå sönder till följd av transienter och de tar lång tid 

att ersätta. 

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 kraftsystemet. 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 

systemet2. Den danska kabelhandlingsplanen reviderades genom ett ändringsbeslut 2016 som innebar att 

omfattningen av den planerade markförläggningen av ledningsnätet reducerades väsentligt.  

Sammanfattningsvis beror elkvalitetsproblematiken på att markkablars elektriska egenskaper är sådana att de 

kan bidra till skadliga spänningshöjningar i elnätet med potentiella driftstörningar som följd. För att minska 

risken för sådana driftstörningar måste nätföretagen hålla sig på ett säkert avstånd till riskområdet för denna 

typ av störningar. Det görs genom att begränsa mängden markkablar på höga spänningsnivåer i systemet.  

Likabehandling och ökad kunskap 

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

planerad ny elledning 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 mindre. En markförläggning av en 
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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.   

Eftersom Sökanden verkar inom en reglerad monopolverksamhet har bolaget ett samhällsansvar vad gäller 

agerandet gentemot de markägare och övriga intressenter som berörs av bolagets elledningar. Av det följer 

att samma principer måste tillämpas över hela landet för teknikvalet luftledning/markkabel inom vissa typer av 

miljöer. Om Vattenfall Eldistribution väljer att bygga en 130 kV markkabel istället för en dito luftledning i en 

viss miljö så måste de ekonomiska och tekniska konsekvenserna beaktas av att markkabel alltid väljs i den 

typen av miljö.  Vattenfall Eldistribution måste alltid tillämpa denna helhetssyn på teknikvalet i 

tillståndsprocessen för nya elledningar eftersom prejudikat kring teknikvalet i olika miljöer successivt bildas i 

samband med domstolsprövning av Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut. Ur ett 

likabehandlingsperspektiv anser Vattenfall Eldistribution att det inte är rimligt att markförlägga vissa 

regionnätsledningar i sådana miljöer där fysiskt utrymme finns för luftledning. 

Om Sökanden exempelvis skulle välja att markförlägga den aktuella kraftledningen Stackbo/Ängsberg-Tuna 

för att tillgodose krav från omvärlden att minimera påverkan på landskapsbild, jordbruk och friluftsliv, måste 

konsekvenserna beaktas för bolagets hela elnät och hela kundkollektiv av att alltid markförlägga 130 kV 

regionnätsledningar i liknande miljöer, d.v.s. öppna landskap där ingen bostad finns inom 100 m från 

ledningen. 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 enbart 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. Att tillämpa en 

policy, som innebär att nya 130 kV ledningar byggs som kabel i miljöer liknande den på sträckan 

Stackbo/Ängsberg-Tuna, skulle medföra en omfattande markförläggning av regionnätsledningar i hela landet. 

Det skulle leda till att alla Sökandes nätkunder skulle få bekosta åtgärder som ger sämre leverenskvalitet för 

alla och i förlängningen ett system som kanske inte ens går att driva på ett säkert sätt.    

Det finns flertal exempel när man markförlagt 130 kV ledningar av olika anledningar. Kunskapen om de 

tekniska utmaningarna med en ökande andel kabel i 130 kV nätet har utvecklats succesivt. En ökad 

restriktivitet gällande markförläggning av 130 kV ledningar är en följd av denna kunskapsutveckling.  

4.2 Luftledning 

4.2.1 Utformning av luftledning 
De nya ledningarna planeras huvudsakligen att byggas som tre parallella luftledningar i portalstolpar i trä, stål 

eller komposit, se exempel på stolptyper i Figur 31 nedan. För att kunna optimera varje enskild stolpplacering 

kan det bli aktuellt att använda olika stolpar och material på olika platser längs ledningarna. Höjden på 

stolparna kan komma att variera beroende på t.ex. terrängförhållanden, vinklar eller närhet till andra ledningar 

men kommer normalt att vara ca 15-25 m höga, med vissa avvikelser. De högsta stolparna behöver byggas i 

stålkonstruktioner och krävs t.ex. för passage av Gavleån. Portalstolpar består av två stolpben och tre 

horisontellt placerade faslinor i en stålregel mellan stolparna. Avståndet mellan faslinorna är ca 5 m. 

Ledningarna kommer även att utrustas med två topplinor. Normal spannlängd (avståndet mellan 

stolpplatserna) blir ca 150-250 m, men avvikande spannlängder kan förkomma på specifika platser. För att 

öka hållfastheten på stolparna kommer de i normalfallet att behöva säkras genom stagförankringar. Stagen 

består av stållinor som grundläggs i marken. Detta är särskilt vanligt för vinkelstolpar, då de utsätts för stora 

krafter. Vid specifika platser kan det bli aktuellt med andra stolptyper om förhållandena kräver det, något som 

kommer att klargöras i detaljprojekteringen. Det kan exempelvis innefatta enbenta stolpar med vertikalt 

placerade faslinor eller andra konstruktioner (exempelvis över Gavleån).  
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Figur 31. Bild till vänster på portalstolpar i stål, ledningen i dessa stolpar är 220 kV, men motsvarar konsturktionen för en 132 kV ledning. 
Bilden till höger är träportalstolpar med 132 kV ledning. 150 kV ledning, likvärdig konstruktion som med aktuell 132 kV ledning.  

4.2.2 Uppförande av luftledning 
Innan en kraftledning byggs genomförs en detaljprojektering där ledningssträckningen stakas ut och markens 

plan och profil dokumenteras. Det kan också till viss del göras med hjälp av laserscanning. Inför 

detaljprojekteringen inhämtas ett medgivande om förundersökning hos berörda markägare. En värdering av 

den skog som behöver avverkas till förmån för den nya kraftledningsgatan genomförs och träd aktuella för 

avverkning stämplas.  

När koncession har erhållits och erforderliga markupplåtelseavtal är påskrivna avverkas skogen. Nästa moment 

är intransport av material (såsom stolpar och reglar) till kraftledningsgatan. Byggnation för trä och stålstolpar 

skiljer sig åt en del. 

Resning av trästolpar sker med hjälp av entreprenadmaskiner. Så kallade jordstolpar, inklusive eventuella 

stag, grävs ned ca 2 m i marken medan så kallade bergstolpar förankras i berget. Vid sank- och myrmarker 

kan eventuellt annan förankringsmetod bli aktuell. Stålstolpar monteras ihop direkt på plats eller i närheten. 

Stolparna grundläggs normalt sett genom betongfundament. Betongplattans storlek ökar vid högre stolpar, 

höga påfrestningar (skarpa vinklar) och sämre markförhållanden. Resning av ledningsstolpar sker med hjälp 

av entreprenadmaskiner. Vid förekomst av berg kan stolparna förankras i berget. 

De schaktmassor som uppkommer både vid resning av trä- och stålstolpar används som återfyllnad runt 

stolparna. När stolpresningen är klar monteras återstående ledningsutrustning.  

Under byggskedet uppstår tillfällig lokal påverkan. Det handlar om transportvägar, körvägar i ledningsgatan, 

tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning och röjning kan medföra ett 
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tillfälligt hinder i framkomlighet längs stigar och leder innan avverkningsresterna tas bort. Det uppstår också 

ett visst buller, vibrationer och luftföroreningar i form av dieselavgaser ifrån de arbetsmaskiner som nyttjas för 

byggnationen av ledningen. Även dammspridning kan uppstå.  

Under byggskedet kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, vid diken, på stängsel eller på vägar i 

samband med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. Entreprenören ska återställa 

till ursprungligt skick så långt det är möjligt. Besiktning av vägar med berörda väghållare ska göras innan och 

efter slutförda arbeten. 

Avseende risker för påverkan på omgivande mark och vatten gäller följande: Under normalt arbetsförfarande i 

anläggningsskedet ska mark och vatten inte påverkas negativt av olika utsläpp. Vid ett eventuellt 

maskinhaveri, oljespill eller vid annan olycka kan dock en viss påverkan ske. Vid upphandling av 

entreprenörer krävs bland annat att entreprenören använder arbetsmaskiner med miljöanpassade, biologisk 

nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt bränsle av miljöklass 1. Uppställning av bränsletankar och dyl. skall 

ske på plats som utvalts med hänsyn till att begränsa de miljöskador som kan uppstå vid eventuella 

läckage/utsläpp, hänsyn ska också tas till risk för påkörning, närhet till avlopp m.m. Entreprenören ska ha en 

instruktion för hur miljöolyckor och nödlägesberedskap skall hanteras. Saneringsutrustning ska finnas 

tillgänglig i varje arbetsfordon för omedelbar användning av händelse av utsläpp av t.ex. drivmedel eller 

hydraulolja.  

4.2.3 Markbehov 
Bredden på skogsgatan kring planerade ledningar är i optimalt fall, (när inga utomstående hinder påverkar 

stolpplaceringar), 76 meter. Avståndet mellan de yttersta faserna, alltså den totala bredden för 

ledningsdelarna, blir då 45 meter. Längs sträckningen varierar dock terrängförhållanden, hydrologi, vinklar 

längs sträckningen och objekt som ska undvikas osv, varför ledningsgatans bredd mer troligt hamnar mellan 

80-90 meter. I sådant fall blir då avståndet mellan de yttersta faserna uppemot 50-60 meter.  Vid skarpa 

vinklar kan skogsgatan behöva vara ännu bredare då stolpplaceringarna på dessa platser kräver mer 

utrymme. Ledningarna planeras att uppföras huvudsakligen i helt ny skogsgata. 

De planerade ledningarna kommer att utföras trädsäkra, vilket innebär att inga träd får bli så höga intill 

kraftledningarna att grenar eller toppar riskerar att växa in eller falla på dem vid eventuell storm. Utöver den 

avverkning och återkommande röjning som sker inom den inlösta skogsgatan måste därför enstaka så kallade 

kantträd regelbundet avverkas i sidoområdena. I Figur 33 nedan visas skiss med tre parallellgående ledningar 

i portalstolpsutförande med omgivande ledningsgata (skogsgata och sidoområden). 

 

Figur 32. Principskiss av en skogsgata där ledningen från Ängsberg byggs som enkel portalstolpsledning.  
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Figur 33. Principskiss av en ledningsgata (skogsgata med tillhörande sidoområde) med tre parallellgående ledningar i 
portalstolpsutförande. 

 

4.3 Markkabel 
På de första kilometrarna ut från stationen i Stackbo och en kortare sträcka från Ängsberg föreslås 

ledningarna förläggas som markkabel då det inte finns utrymme att komma fram med luftledningar på grund 

av bl.a. omgivande bebyggelse och kraftledningar. Även en kort sträcka in till station Tuna måste ledningarna 

förläggas som markkabel på grund av bristande utrymme för ledningarna att anslutas till stationen.  

4.3.1 Utformning av markkabel 
Varje ledning utgörs av nio enledarkablar som grupperas i tre kabelförband. Från Ängsberg utgår en sådan 

ledning. Schaktet behöver då vara cirka 3 meter i botten och cirka 1,5 meter djupt, se Figur 3434 för skiss på 

schaktet. Ytterligare ett arbetsområde om cirka 20 meter på ena sidan krävs för körväg och upplag.  

 

Figur 34. Principskiss på genomskärning av kabelgrav med en ledning (med tre förband) i gemensamt schakt (ut från Ängsberg). 

Från Stackbo utgår två av ledningarna som markkablar, således sex kabelförband med tre enledarkablar i 

varje, således totalt 18 kablar. Schaktet behöver då vara cirka 6,5 meter i botten och cirka 1,5 meter djupt, se 

Figur 35 för skiss på schaktet. Ytterligare ett arbetsområde om cirka 20 meter på vardera sida krävs för 

körväg och upplag. Schaktet är för förtydligande för brett för att endast ha arbetsområde på ena sidan, 
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eftersom grävmaskiner inte har den räckvidden. Markkabelschaktet sista biten in till Tuna behöver på samma 

sätt vara ca 10 meter brett i botten (se figur 35), med ett motsvarande arbetsområde på ca 20 meter på 

vardera sida.  

 
 
 
 

 
 

 

Figur 35. Principskisser på genomskärning av kabelgrav med två ledningar (sex förband) i gemensamt schakt ut från Stackbo (övre 
skissen, samt tre ledningar (nio förband) i gemensamt schakt in till Tuna (nedre skissen). 

 

4.3.2 Förläggning av markkabel 
Schaktarbeten utförs generellt genom att en grävmaskin arbetar från sidan av schaktet och massor läggs upp 

vid sidan av. I aktuellt fall (där det är flera ledningar parallellt) är schaktet så brett att grävmaskiner måste 

Ut från Stackbo 

In till Tuna 
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kunna gräva från båda sidor om schaktet, vilket kräver ett större arbetsområde, se Figur 36. 

Uppställningsplatser för maskiner och material anpassas efter förhållandena på platsen och särskilda åtgärder 

vidtas för att säkerställa skydd av vattenskyddsområde.  

Kringfyllnaden runt kablarna kommer att bestå av finare stenmjöl. Resterande fyllning utgörs huvudsakligen 

av uppgrävda massor där större block och sten avlägsnas. Varningsband kommer att placeras i återfyllnaden 

för att minimera risken för att kablarna skadas vid framtida grävarbeten och liknande. Ett arbetsområde 

kommer tillfälligt att fordras på schaktets båda sidor, dels som arbetsväg för fordon och maskiner, dels för 

hantering av material och schaktmassor. Det totala arbetsområdet inklusive schaktet väntas bli knappt 50 m 

brett, se Figur 3636. Arbetsområdets utbredning kommer att variera på olika delsträckor och därmed 

anpassas efter förutsättningarna på specifika platser. I de fall det är möjligt kommer massorna att 

återanvändas och läggs då tillfälligt upp inom arbetsområdet. I områden där platsbrist råder planeras 

uppgrävda massor att forslas bort med lastbilar. En sådan lösning minimerar arbetsområdet men ökar 

byggtrafiken.  

 

 

Figur 36. Principskiss på arbetsområdet vid förläggning av tre parallella ledningar som markkabel. Schaktets bredd i markytan avgörs av 
markens egenskaper. Ungefärlig påverkansbredd under byggnation blir upp till 50 m. 

Vid svåra passager, som större vattendrag eller vägar, kan schaktfria metoder användas, t.ex. styrd borrning 

eller hammarborrning. Schaktfri metod innebär att man kan borra under marken på kortare sträckor, utan att 

påverka markytan. Styrd borrning fordrar markförhållanden utan för mycket sten och hårt underlag, 

huvudsakligen lera och sand, medan hammarborrning kan användas även vid svårare markförhållanden. 

Hammarborrning fordrar dock ett större schakt för start-och slutgrop intill det objekt som man avser borra sig 

under. Vid styrd borrning har man en radiosändare som skickar signaler till en mottagare ovanför markytan. 

På så vis kan man styra borren enligt önskemål. På de delsträckor där schaktfri metod används, förläggs 

kablarna i rör för att det ska vara möjligt att byta ut kablarna utan att behöva gräva upp exempelvis vägar vid 

eventuella fel.  

 

Då den längsta sträckningen med markkabel utgörs av två parallella ledningar, med tre förband vardera (totalt 

sex förband), kräver schaktfri metod ett brett område för att kunna genomföra borrning. Förbanden måste 

separeras och separat borrning krävs för varje förband. Det innebär sex separata borrhål. Totalt krävs ett 

område om ca 40 meter i bredd för att inrymma samtliga förband. Avståndet mellan borrhålen avgörs utifrån 

markförhållandena.  Utöver de utspridda borrhålen krävs också vid hammarborrning omfattande schakt på 

vardera sida om objektet som ska passeras.  

 

Arbetsområde, upp till 50 meter  

Schaktbotten, ca 6-7 meter  



 
 
 

 
73 

Miljökonsekvensbeskrivning – Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna 

Av denna anledning kan det bli svårt att passera med schaktfri metod, dels på grund av utrymmesbrist men 

det kan också medföra mer omfattande intrång än att tillfälligt schakta på dessa passager. I aktuellt skede har 

det inte klargjorts vilken metod som bedöms som mest lämplig vid passage av aktuella vattendrag och vägar 

på sträckorna med markkabel.  

Det är dock inte alltid mer lämpligt att använda schaktfria metoder, varför det kan bli aktuellt att passera 

vattendrag genom schaktning. Arbete pågår för att utreda mest lämplig metod, att undvika passage med 

aktuella objekt är inte möjligt då de sträcker sig genom landskapet och behöver passeras. Utifrån resultat av 

ytterligare studier som t.ex. geologiska undersökningar kommer samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken att ske 

med länsstyrelsen för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas vid passage av vattendrag. Även övriga 

erforderliga tillstånd som krävs om schaktarbeten skulle bli aktuellt i vattendrag kommer att sökas. För 

passage av vägar sker samråd med berörda väghållare för att säkerställa lämpliga åtgärder utifrån vald metod 

för korsningar.  

Om sprängning blir nödvändig görs detta med konventionell utrustning efter att berget avtäckts. 

Sprängmassor kommer att transporteras bort och återfyllning görs med organiska massor och grus.  

På sträckor där konflikter finns med andra ledningar kommer Sökanden i första hand att anpassa sig efter 

befintliga ledningars positioner. I de fall de planerade ledningarna kommer att stå i konflikt med befintliga 

ledningar kommer de nya kablarna att förläggas på ett större djup, alternativt kommer man att flytta på de 

befintliga ledningarna där så är möjligt. Samordning med berörda ledningsägare kommer att ske vid 

detaljprojektering och inför byggnation för att göra lämpliga anpassningar. 

Vid arbete i eller i anslutning till vattenskyddsområde kommer skadeförebyggande åtgärder och särskild 

hänsyn att vidtas för att undvika påverkan på grundvattnet. Tillstånd kommer att sökas enligt 

vattenskyddsföreskrifterna för att utföra schaktarbeten (ansökan om tillstånd enligt bilaga 7 hos Gävle 

kommun)3. Uppställning av arbetsmaskiner, arbetsfordon och bränsle kommer i möjligaste mån att ske utanför 

vattenskyddsområdet och skulle det inte vara möjligt fullt ut krävs tillstånd enligt föreskrifterna (ansökan om 

tillstånd enligt bilaga 9 hos Gävle kommun)4. Detsamma gäller om det erfordras anläggande av arbetsvägar 

inom vattenskyddsområdet, även om grundtanken är att i möjligaste mån använda befintliga vägar. 

4.3.3 Markbehov 
Ovanför ledningarna krävs en byggnads- och anläggningsfri zon, som också ska vara fritt från större 

växtlighet. Ett område ovanför markkablarna på ca 10 meter för en ledning, ca 13 meter för två ledningar och 

ca 16 meter för tre ledningar kommer att krävas i form av ledningsrätt. Vid särskilda förhållanden kan detta 

område justeras i utbredning i enlighet med rådande förhållanden på specifika platser.  

4.4 Drift och underhåll 

4.4.1 Luftledning 
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av underhåll av luftledningar. I enlighet med 

föreskrifterna besiktas luftledningar en gång per år genom en så kallad driftsbesiktning 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.  

Det skogliga underhållet för luftledningar omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) 

samt avverkning av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens 

 
3 https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/305 
4 https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/307 
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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 växa inom säkerhetsavståndet från 

faslinorna innan kommande röjning sker, röjs bort.  

 

Figur 37. Skiss på hur farliga kantträd definieras. 

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

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

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

och metoder till gällande förutsättningar. Exempelvis kan det ske motormanuellt.  

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.  

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

ofta tyngre fordon.  

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

den befintliga ledningsgatan som transportväg.  

I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer den 

sökande att samråda med berörda länsstyrelser kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive 2 

kap. 10 § kulturmiljölagen. 

4.4.2 Markkabel 
För markkablar krävs en skogsgata ovanför ledningarna fri från grövre vegetation med rötter som skulle kunna 

medföra skador på kablarna. Avverkning av kantträd är inte aktuellt på samma sätt som för luftledningar utan 
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huvudsaklig avverkning sker i samband med etablering av ledningarna. Röjning av skogsgatan sker normalt 

motormanuellt.  

 

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

ofta tyngre fordon.  

I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer den 

sökande att samråda med berörda länsstyrelser kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive 2 

kap. 10 § kulturmiljölagen. 

4.5 Avveckling och rivning 
Om behovet av ledningarna upphör kommer aktuella ledningar tas ur drift och ledningarna monteras ner eller 

grävas upp. Inför avveckling ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

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

återställningsåtgärder.  

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

på platsen. 

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

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. Om det finns föroreningar kommer 

provtagning att ske och hantering av jordmassor baseras på resultat av provtagning. 

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

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 

 

Allt material som rivs eller tas upp ur mark, i samband med rasering/avveckling, sorteras och återvinns i den 

mån det är möjligt. Om återvinning inte är möjlig skickas materialet till deponi till behörig mottagare. Material 

som blir aktuellt att hantera vid raseringen utgörs av metaller (koppar, varmförzinkat stål och aluminium), 

impregnerat trä, glas, porslin samt små mängder plast. 
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5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV 
En MKB ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att 

uppfylla syftet enligt 6 kapitlet MB. Det innebär att en MKB ska identifiera och beskriva de direkta och 

indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på människor, djur, växter, 

mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.   

5.1 Metodik och grund för konsekvensbedömning 

5.1.1 Beskrivning 
I kommande avsnitt beskrivs förordat alternativs bedömda påverkan på berörda intressen, vilka 

skadeförebyggande åtgärder som kommer att vidtas för att minimera miljöpåverkan, samt en bedömning av 

konsekvenser för de berörda intressena. 

Miljökonsekvenserna för de aspekter som tas upp i MKB:n kan innefatta både positiva och negativa 

konsekvenser, se Tabell 1 och Tabell 2. Positiva konsekvenser graderas inte utan konstateras bara som 

positiva enligt Tabell 1 nedan. Negativa konsekvenser graderas utifrån skalan obetydliga – små – måttliga – 

stora enligt Tabell 2 nedan. I vissa fall kan en verksamhet medföra både positiva och negativa konsekvenser 

för berörda intressen. 

Tabell 1. Definition för bedömning av positiva miljökonsekvenser. 

Positiva konsekvenser 

Värdefulla områden eller områdenas samlade värden stärks, alternativt att pågående verksamhet påverkas 
positivt av den planerade verksamheten. 

 

Tabell 2. Definition för bedömning av negativa miljökonsekvenser. 

Negativa konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 

Små negativa 

konsekvenser 

Måttliga negativa 

konsekvenser 

Stora negativa 

konsekvenser 

Värdefulla områden 

störs inte och 

områdenas samlade 

värden kvarstår, 

alternativt att pågående 

verksamhet kan pågå 

som tidigare. 

Enstaka värdefulla 

områden störs i liten 

utsträckning och 

områdenas samlade 

värden kvarstår 

huvudsakligen, 

alternativt att pågående 

verksamhet till viss del 

störs men att 

verksamheten i stort sett 

kan pågå som tidigare. 

Enstaka värdefulla 

områden störs i sådan 

grad att dess värden 

delvis minskar, 

alternativt att pågående 

verksamhet försvåras till 

så stor del inom vissa 

områden att del av 

verksamheten måste 

flyttas/avbrytas. 

Den planerade 

verksamheten stör i hög 

grad värdefulla områden 

och förstör områdets 

karaktär eller 

värdekärnor, alternativt 

omöjliggör pågående 

verksamhet. 

 

5.1.2 Kunskapsunderlag 
Information om berörda intressen som t.ex. GIS-material har hämtats från bland annat Länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet (FMIS) och Naturvårdsverket. Information om gällande planer har 
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inhämtats från berörda kommunen. Information om berörda områden samt dess intressen och värden har 

också inhämtats från berörda parter i genomförda samråd.  

Vidare har identifierade svåra passager undersökts i samband med fältbesök. Naturvärdesinventeringar och 

fågelinventeringar har genomförts för planerade ledningssträckningar, tillsammans med en 

artskyddsutredning för att säkerställa ledningarnas förenlighet med Artskyddsförordningen. En 

kulturmiljöinventering, steg 1, har genomförts för aktuella sträckningar. Tekniska utredningar har genomförts 

för särskilt komplicerade passager, bland annat för anslutning till aktuella stationer men även i närområdet 

kring stationerna där det är många ledningar att ta hänsyn till och det är viktigt att säkerställa framkomligheten 

utifrån tillgängligt utrymme. Utredningar av ytterligare alternativ har också genomförts utifrån synpunkter som 

framkommit i samråd. 

Samtlig inhämtad information i form av öppna tillgängliga underlag, underlag från utredningar och 

inventeringar samt information som framkommit i genomförda samråd har legat till grund för den specifika 

miljöbedömningen och arbetet med föreliggande MKB.   

5.1.3 Uppföljning och säkerställande av miljöhänsyn i detaljprojektering och 

byggskede 
En miljöåtgärdsplan kommer att tas fram som en generell skadeförebyggande åtgärd inför detaljprojektering 

och genomförande av projektet. Åtgärderna som redovisas i MKB:n, såsom nedan nämnda skyddsåtgärder, 

bryts ned i konkreta åtgärder och förs in i planen. Detta gäller både för byggnation och underhåll av 

ledningarna. Miljöåtgärdsplanen kompletteras med eventuella krav och villkor som framkommer i 

koncessionsbeslut eller andra beslut. Miljöåtgärdsplanen kommer att förmedlas till berörda projektörer och 

entreprenörer inför ledningsbyggnation och till entreprenörer för ledningsunderhållet. 

5.2 Strömförsörjning och redundans 

5.2.1 Beskrivning 
I aktuell region pågår uppförandet av flertalet stora verksamhetsområden för elintensiva verksamheter, både i 

Gävle och Sandvikens kommuner. Kommunal planering har föregått uppförandet av verksamheterna och 

tillsammans med en ökad efterfrågan på el generellt i samhället har det lett till ett ökat behov av elförsörjning i 

området. Det innebär att nya kraftledningar behöver uppföras för att tillgodose de behov som finns.  

Då efterfrågan på el från planerat verksamhetsområde vid Tuna i Sandviken inte kan tillgodoses via det 

befintliga elnätet krävs nya regionnätsledningar. Sökanden är den aktör som innehar regionnätet i aktuellt 

område och som således har ansvar att ansluta kunder till elnätet (s.k. anslutningsplikt), enligt gällande 

lagstiftning. Sökanden ansvarar enbart för elnätsöverföring, utifrån gällande behov, och processerna för att 

möjliggöra detta. Sökanden är inte involverad i den kommunala planeringen eller prövning av verksamheters 

lämplighet. I aktuellt fall krävs tre separata 132 kV kraftledningar för att säkerställa krävd redundans i 

systemet och eliminera risken för avbrott. Anslutning till det överliggande transmissionsnätet görs vid stationer 

efter anvisning från Svenska kraftnät som ansvarar för transmissionsnätet. Aktuella ledningar ska ansluta till 

transmissionsnätet vid Stackbo och Ängsberg. Se även information om syfte och behov under avsnitt 1.2.    

5.2.2 Hänsynsåtgärder 
Inga hänsynsåtgärder är aktuella. 

5.2.3 Konsekvensbedömning 
Anläggandet av de nya ledningarna bidrar till samhällsnytta genom att möjliggöra för nya verksamheter i 

regionen. Elnätet förstärks och rustas för framtida elbehov, vilket är en positiv konsekvens för strömförsörjning 
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och redundans i elnätet. Utifrån strömförsörjning och redundans medför uppförandet av de nya ledningarna 

positiva konsekvenser för verksamhet i området. 

5.3 Resurshushållning 

5.3.1 Beskrivning 
De nya luftledningarna föreslås huvudsakligen byggas med portalstolpar i trä, komposit eller stål. Andra typer 

av stolpar på enstaka platser kan bli aktuellt, exempelvis vid vinkelpunkter och där särskilt långa spann och 

höjd erfordras. Beroende på förutsättningarna vid olika stolpplatser kan olika material – betong, trä, stål och 

plast (polyeten) – förekomma i stolpfundament. Trästolpar impregneras med kopparsaltlösningar för att 

behålla hållfastheten i kontakt med markfukt. Linorna som luftledningarna ska byggas är av aluminiumlegering 

och isolatorerna är av glas.  

Kablarna som kommer att användas vid delsträckor där markförläggning är aktuellt består av aluminium, 

koppar och plastmaterial. Vid förläggning av ledningarna kommer ett överskott av schaktmassor att uppstå, 

som behöver transporteras bort och användas till annat ändamål alternativt deponeras. Finkrossat material 

(stenmjöl), kommer att tillföras som kringfyllnad närmast runt kablarna för att skydda dem. I övergång mellan 

luftledning och markkabel sker kopplingen i kabelstolpar.  

Material för byggnation av luftledningar och markförläggning av kablar kommer att behöva transporteras in till 

området. Överblivet material kommer att transporteras ut ur området. 

Planerade ledningar berör på delsträckor vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen, se även avsnitt 5.6 

avseende vatten/hydrologi.  

Planerad ledning innebär att mark för produktionsskog ianspråktas och att avverkning av erforderlig 

skogsgata kring ledningarna sker, se även avsnitt 5.7 avseende markanvändning.  

De schaktarbeten som görs vid stolpplatserna för att förankra stolparna för luftledning är relativt små och 

bedöms inte medföra negativ påverkan på markgeologin eller på de hydrologiska förhållandena i marken. 

Direkt olämpliga platser för stolpplacering väljs bort med avseende på markförhållanden. Eventuella 

överblivna massor fördelas jämnt kring stolpar och marken jämnas till efter att stolparna har rests.  

Sträckorna med markförlagd kabel förläggs i ca 1,5 m djupa schakt (schaktfri metod kan bli aktuellt vid 

korsning med vägar och vattendrag). Erforderliga schakt bedöms lokalt och tillfälligt kunna påverka 

hydrologin, men när arbetena är slutförda bedöms det inte medföra några konsekvenser för hydrologin med 

angivna hänsynsåtgärder där dialog förs med berörda parter och tillstånd/dispenser kommer att sökas. Då 

kringfyllningen runt kablarna kommer att bestå av finkrossat stenmaterial (stenmjöl) kommer det att bli ett 

överskott av massor som inte kan återanvändas. Eventuella överblivna massor transporteras till deponi, i det 

fall de inte kan nyttjas till byggvägar och liknande i projektet, alternativt användas i andra projekt.  

Materialvalet i stolparna görs enligt hänsynsreglerna i MB kap 2, i första hand utgår man ifrån vilken typ av 

stolpar som krävs av konstruktionen, vid likvärdiga alternativ väljs det med minst miljöpåverkan. Vad gäller val 

av material finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Trä bedöms ofta som ett förnyelsebart material, utan 

påtagliga klimateffekter vid produktion. Skog binder i viss mån koldioxid medan produktion av stål och 

komposit bidrar till utsläpp i miljön. Trä är ett mindre kostsamt alternativ men har begränsningar i hur mycket 

laster det klarar av (för många, alternativt för grova faslinor, innebär att andra stolpar måste användas för att 

klara av vikterna). Trästolpar behöver impregneras för att de ska hålla länge trots markfukt, vilket kan leda till 

lokala föroreningar intill stolpplatser. I normalfallet innebär detta inte några risker för omgivande miljö men 

impregnerade stolpar eller syllar till fundament används inte inom 50m från dricksvattenbrunnar. 

Kompositstolpar används inom vattenskyddsområden om dess föreskrifter ej tillåter impregnerade stolpar.  
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Träportalstolpar vilka kommer vara aktuella för användning i projektet, impregneras med kopparsalt. 

Sökandes förhållningssätt utgår från den europeiska kemikalieförordningen REACH samt de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kapitlet i Miljöbalken, främst utifrån Försiktighetsprincipen och kravet på bästa möjliga 

teknik (2 kap. 3 § MB) samt utifrån produktvalsprincipen (2 kap. 4 § MB). Historiskt har kraftledningsstolpar 

impregnerats med kreosot, en effektiv impregnering som medför lång livslängd för stolparna men som 

framförallt medför hälsorisker för människor som arbetar med impregnering och hantering av stolparna. 

Impregnering med kopparsalt och olja har samma aktiva ämne (koppar) som det tryckimpregnerade virke som 

saluförs i den allmänna bygghandeln, men med en kompletterande impregnering av olja för att ge träet bättre 

vattenavvisande egenskaper. För närvarande pågår fördjupad analys och utvärdering av 

impregneringsmetoden för att säkerställa att denna optimeras för det aktuella användningsområdet. Dock 

finns en stor osäkerhet kring livslängden av stolpar med kopparsulfatimpregnering.  

För aktuella ledningar kommer trästolpar i portalutförande att användas där det är lämpligt. Huvudsakligen 

bedöms det i dagsläget som det bästa alternativet utifrån resurshushållning. Andra stolptyper/stolpmaterial 

kan bli aktuella om det i detaljprojekteringen visar sig att det är mer lämpligt, utifrån gällande förutsättningar. 

Oavsett val av alternativ bedöms den stolptyp som slutligen väljs vara lämplig utifrån resurshushållning då 

ledningarna behövs och valet kommer att göras utifrån det som krävs och är mest lämpligt utifrån 

förutsättningarna. På specifika platser kan det oavsett val av huvudsaklig stolptyp och huvudsakligt val av 

material bli aktuellt med andra stolpar, exempelvis vid vinkelpunkter och långa spann där det är särskilda 

förutsättningar. 

5.3.2 Hänsynsåtgärder 
En övergripande åtgärd för att minimera behovet av material, resurser, ianspråktagande av mark mm. är alltid 

att välja en så kort sträckning som möjligt, vägt mot övriga intressen i berört område.  

Schaktmassor, som blir över vid markförläggningen av delsträckor med kabel, återanvänds så långt det är 

möjligt inom projektet. Massor som inte kan användas inom projektet transporteras bort och återanvänds på 

annan plats om det är möjligt och transporteras annars till kontrollerade deponier. Överblivet material och 

annat avfall transporteras till upplagsplatser vid farbar väg där materialet sorteras för att därefter omhändertas 

enligt gällande lagar och förordningar. Utgångspunkten för överblivet material är att använda detta i andra 

projekt om det är möjligt.  

Som kringfyllnad till kablarna kommer stenmjöl att användas för att undvika behovet av natursand som är en 

ändlig naturresurs. Sökanden kommer att säkerställa att fyllnadsmassor inte påverkar grundvattnet inom 

vattenskyddsområde genom dialog med Gästrike Vatten, kommunen och länsstyrelsen samt genom de 

tillstånd/dispenser som krävs för erforderliga arbeten. Erforderliga åtgärder kommer att vidtas för att arbetena 

ska utföras på lämpligt sätt och för att inga konsekvenser ska uppstå på grundvattnet när kablarna är på plats. 

Anpassning av stolpplaceringar kan göras för att undvika specifika platser och således påverkan på geologi 

och hydrologi. 

Om ledningarna i framtiden tas ur drift är målsättningen att ledningarna i sin helhet monteras ned och att 

materialet återvinns.  

Under anläggningsarbete ska tankning och service av maskiner i största möjliga mån ske på plats särskilt 

avsedd för ändamålet och kommer inte att placeras inom vattenskyddsområde. Vid tankning utanför 

anpassade tankningsområden ska tankning ske med slutet system. Saneringsutrustning för oljeläckage ska 

finnas i alla arbetsmaskiner och fordon samt vid förvaringsställen och tankningsplats. Drivmedelscisterner ska 

vara besiktigade och typgodkända. Utrymmen för förvaring och hantering av kemikalier ska placeras utanför 

vattenskyddsområdet och vara försedda med tak och ha golv av ogenomsläppligt material, sakna golvbrunnar 

och vara invallade. Tankning, uppställning och service ska i möjligaste mån ske utanför vattenskyddsområde. 
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Uppställningsplatser ska planeras med hänsyn till den omgivande miljön. Uppställning av fordon och maskiner 

kommer i möjligaste mån inte ske inom vattenskyddsområde. För arbeten inom vattenskyddsområdet söks 

tillstånd alternativt dispens enligt vattenskyddsföreskrifterna och särskilda hänsynsåtgärder kommer att 

föreslås för att säkerställa skydd av grundvattnet (se även avsnitt 5.6 avseende markanvändning). 

5.3.3 Konsekvensbedömning 
Omfattningen av icke-förnyelsebara naturresurser som behöver tas i anspråk för ledningarna bedöms som 

förhållandevis liten. Ledningarna syftar till att säkerställa en hållbar eldistribution och Sökanden har enligt 

gällande lagstiftning ett ansvar att ansluta kunder till elnätet och säkerställa leverans av el, Sökandens ansvar 

är således att välja det alternativ som sammantaget bedöms som mest lämpligt, vilket också är utfallet i 

aktuellt projekt.  

Utsläppen vid förbränning av de fossila bränslen som används vid transporter och i arbetsmaskiner i 

anläggningsarbetet för luftledningsdelar i projektet är relativt små, i storleksordningen av vanlig fordonstrafik, 

exempelvis skogsbruk. För delsträckor med markkabel blir det betydligt mer omfattande tillfälliga effekter då 

det blir fråga om omfattande transporter av material och massor.  

Sammantaget bedöms projektet medföra små negativa konsekvenser för hushållning med resurser.  

5.4 Miljömål 
Riksdagen antog år 1999 16 nationella miljömål. Målen syftar till att främja en ekologisk och långsiktigt hållbar 

samhällsbyggnadsutveckling och beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.  

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har rollen att samordna det regionala arbetet med miljömålen. De arbetar 

tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få 

genomslag i länet och för att miljön ska bli bättre. En viktig del i arbetet är att stödja kommunerna i deras 

lokala arbete med miljömål. De ansvarar också för uppföljning av arbetet på regional nivå. Det finns inte några 

specifika miljömål på regional nivå framtagna. 

Gävle kommun har 2005 beslutat om lokala miljömål, utifrån nationella och regionala mål. Huvudsakligen har 

de nationella miljömålen antagits men då dessa inte beaktar lokala förhållanden har ambitionsnivån och 

delmål anpassats för att det ska vara rimligt och relevant för kommunen.  

Sandvikens kommuns miljöarbete präglas av ”Vision 2025” som på ett övergripande plan fastställer 

kommunens vision kopplat till bland annat miljö, antaget av kommunfullmäktige 2009. En av visionerna är 

”Vår miljö – vårt ansvar” som fastställer att: I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka 

inom naturens ramar. Vi arbetar för långsiktig hållbar utveckling”. Utifrån ”Vision 2025” har kommunen 

tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram en överenskommelse om åtgärder, bland annat kopplat till miljömål. 

Tidplanen för genomförande av åtgärderna har varit år 2015-2020.  

Sökandens verksamhet utgör inte kommunal verksamhet utan är en del i elnätet som är mer övergripande. 

Således bedöms planerade ledningar inte koppla an till lokala åtaganden och mål i sig, utan mer på 

övergripande nationell nivå. Sökanden har därför utgått från de nationella miljömålen för bedömning av den 

påverkan som planerade ledningar medför, men utifrån de lokala förutsättningar som råder i de områden som 

påverkas.  

De nationella miljömål som bedöms vara relevanta för detta projekt beskrivs i Tabell 3 nedan. I tabellen 

redovisas också bedömda konsekvenser för de miljömål som bedömt skulle kunna påverkas av planerad 

verksamhet. Slutligen görs en bedömning av om verksamheten påverkar möjligheten att uppfylla miljömålen.  
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Tabell 3. Nationella miljömål som bedöms kunna påverkas av planerade ledningar och konsekvensbedömning av dessa. 

Miljömål Beskrivning Konsekvensbedömning 

Generationsmålet Generationsmålet är ett 

övergripande mål. 

Tillsammans med de 16 

miljömålen är det ett löfte 

till framtida generationer 

om frisk luft, hälsosamma 

miljöer och rika 

miljöupplevelser. 

Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna 

över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka 

ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. 

Kraftledningar är en viktig del i omställningen av 

samhället till mer hållbart samt för att möjliggöra 

omställningen till att använda förnyelsebar energi. 

Samtidigt medför kraftledningar påverkan och 

konsekvenser för närmiljön där de uppförs.  

Sökanden har ett ansvar enligt ellagen att ansluta 

energiproduktion till elnätet samt kunder som erfordrar el, 

exempelvis bostäder och verksamheter. Vid uppförande 

av nya ledningar är en viktig del att utreda möjliga 

alternativ och komma fram till den lösning som 

sammantaget bedöms som mest lämplig, när alla 

aspekter vägs samman.  

Lokalt påverkas naturmiljön när skogsmark öppnas upp 

för kraftledningsgator, vilket missgynnar vissa arter och 

gynnar andra. I vissa fall bidrar ledningsgator till att skapa 

värdefulla biotoper när marker öppnas upp, vilket är 

positivt i takt med att andelen hävdade betesmarker i 

landskapet minskar. I vissa fall medför uppförande av 

kraftledningar negativa konsekvenser där äldre värdefull 

skog behöver avverkas.  

I produktionsskog är det bortfall av förnyelsebar 

naturresurs (en typ av ekosystemtjänst) som är den 

främsta konsekvensen till följd av kraftledningar. 

Produktionsskog hyser dock sällan höga värden för 

biologisk mångfald och ekosystem som finns i äldre och 

mer variationsrika skogsmiljöer. Skogar med höga 

naturvärden har ett större bevarandevärde jämfört med 

produktionsskog varför konsekvenserna bedöms som 

mindre vid avverkning av produktionsskog.   

Kraftledningar som luftledningar medför visuell påverkan 

på omgivande områden vilket får konsekvenser för 

landskapsbilden samt i vissa fall rekreation och 

kulturmiljö. De kan bidra till industriell känsla lokalt i 

omgivningar som tidigare präglats av andra värden, vilket 

är negativt för helhetsupplevelsen.   

Sökanden arbetar aktivt för att bidra till ett samhälle som 

värnar om miljön för framtida generationer. Planerade 

ledningar medför lokala konsekvenser för närmiljön men 

utifrån de utredningar som gjorts bedöms föreslaget 

sträckningsalternativ vara det som medför minst 

olägenheter. Kraftledningarna bedöms bidra till vissa 
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negativa konsekvenser lokalt men bedöms i stort inte 

påverka möjligheterna att uppfylla generationsmålet.  

Begränsad 

klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska i enlighet 

med FN:s ramkonvention 

för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå 

som innebär att 

människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir 

farlig. Målet ska uppnås 

på ett sådant sätt och i en 

sådan takt att den 

biologiska mångfalden 

bevaras, 

livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål 

för hållbar utveckling inte 

äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra 

länder ett ansvar för att 

det globala målet kan 

uppnås. 

Sökanden arbetar systematiskt för att minimera 

klimatpåverkan, bland annat genom att ansluta 

förnyelsebar energi till elnätet och minska behovet av 

fossil energiprodukten.  

Kraftledningar byggs för att överföra el. 

Regionnätsinnehavare har en skyldighet enligt ellagen att 

överföra den el som krävs för säkerställande av att 

producerad el förs över till elnätet samt för att ansluta 

kunder som behöver el.  

Ledningar i sig är inte en verksamhet som har en 

omfattande påverkan på klimatet. I viss mån är 

kraftledningar och överföring av el en förutsättning för en 

omställning till att minska utsläppen nationellt och globalt. 

I aktuellt fall ansluter ledningarna ett verksamhetsområde, 

vilket i sin tur kan bidra till klimatpåverkan. Sökanden har 

dock inte möjlighet att påverka verksamheterna utan 

ansvarar för själva elanslutningen. 

Den alternativutredning och bedömning av 

miljökonsekvenser som utförs i den specifika 

miljöbedömningen och som beskrivs i MKB, för att 

komma fram till mest lämpliga sträckning för planerade 

ledningar, är en viktig del i att minimera påverkan på 

aspekter som även inverkar på klimatet.  

Sammantaget bedöms planerade ledningar inte medföra 
påverkan på möjligheten att uppnå miljömålet.   

Grundvatten av 

god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en 

säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning 

samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur 

i sjöar och vattendrag. 

Planerade ledningar kommer huvudsakligen att uppföras i 

mark där påverkan på grundvattnet blir obetydlig. 

Delsträckan närmast Stackbo och Ängsberg kommer att 

passera genom utpekat vattenskyddsområde Valboåsen. 

Inom området kommer byggnationsarbeten för planerade 

ledningar att anpassas för att säkerställa att påverkan på 

grundvatten inte uppstår (se även avsnitt avseende 

markanvändning under 5.6). Dialog kommer att föras med 

berörda parter för att säkerställa lämpliga åtgärder. 

Tillstånd/dispenser kommer att sökas för aktuella arbeten 

inom vattenskyddsområdet. 

Planerade ledningar bedöms inte medföra påverkan på 

möjligheten att uppnå miljömålet. 

Rikt 

odlingslandskap 

Odlingslandskapets och 

jordbruksmarkens värde 

för biologisk produktion 

och livsmedelsproduktion 

Planerade ledningar kommer huvudsakligen att uppföras i 

skogsmark/produktionsskog med vissa delsträckor i 
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ska skyddas samtidigt 

som den biologiska 

mångfalden och 

kulturmiljövärdena 

bevaras och stärks. 

betes- eller odlingslandskap (se även avsnitt avseende 

markanvändning under 5.6).  

Sträckningen har där det varit möjligt anpassats för att 

samlokaliseras med annan infrastruktur eller för att 

uppföras inom skogsmark framför odlingsmark. Lokal 

påverkan kommer att uppstå tillfälligt under byggnation av 

markkabelsträckor, men efter byggnation återgår marken 

till att vara brukningsbar. För luftledningssträckor blir 

påverkan under byggnation koncentrerad till stolpplatser 

och således mindre omfattande än för markkablar, men 

istället blir det bestående intrång med visst bortfall av 

odlingsbar mark så länge ledningarna står kvar. 

Stolpplaceringar kan i viss mån anpassas utifrån 

markägares önskemål för att minimera intrånget i 

odlingslandskapet. Ledningarna i sig påverkar inte 

möjligheterna att nyttja odlingsmark, bortsett från just vid 

stolpplaceringar. Intrånget till följd av kraftledningsstolpar 

är reversibelt vilket innebär att om ledningarna inte längre 

behövs kan de tas bort och marken kan återställas till 

odlingsmark, detta i kontrast till om man helt förändrar 

markanvändning till bebyggelse eller liknande.   

Ledningarnas påverkan på odlingslandskapet bedöms 

som liten lokalt. Sammantaget bedöms ledningarna inte 

medföra påverkan på möjligheten att uppnå miljömålet. 

Säker strålmiljö Människors hälsa och den 

biologiska mångfalden ska 

skyddas mot skadliga 

effekter av strålning. 

Ledningarna kommer att uppföras på sådant avstånd till 

boendemiljöer och miljöer där människor vistas 

stadigvarande att det inte kommer att ge upphov till 

förhöjda magnetfältsnivåer, se även avsnitt 5.10 

avseende Boendemiljö, hälsa och säkerhet (elektiska och 

magnetiska fält under avsnitt 5.10.1). Fälten som alstras 

är inte av sådan art att den biologiska mångfalden 

påverkas. 

Konsekvenserna med avseende på magnetfält bedöms 

som obetydliga för aktuellt projekt. 

Sökanden bedömer att verksamheten inte påverkar 

möjligheten att uppfylla miljömålet. 

Myllrande 

våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska 

och vattenhushållande 

funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla 

våtmarker bevaras för 

framtiden. 

Föreslagen sträckning och lokalisering av planerade 

ledningar har valts med hänsyn till bland annat förekomst 

av våtmarker (se även avsnitt avseende naturmiljö under 

5.7). Sträckningen passerar ändå ett antal utpekade 

våtmarksområden, sumpskogar samt 

översvämningsområde intill Jädraån. Inom några av 

områdena har det vid genomförd naturvärdesinventering 

konstaterats påtagliga naturvärden. Planerade ledningar 
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kommer i viss mån påverka dessa lokala objekt, även om 

anpassningar gjorts i möjligaste mån vid utpekade objekt. 

Inom våtmarker och sumpskogsområden går det i viss 

mån att minimera påverkan genom anpassad 

stolpplacering. Ledningarna bedöms inte medföra 

påverkan på möjligheten att uppfylla miljömålet. 

God bebyggd 

miljö 

Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra 

en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till 

en god regional och global 

miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. 

Byggnader och 

anläggningar ska 

lokaliseras och utformas 

på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt 

god hushållning med 

mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

Huvudsakligen är det kommunen som planerar och styr 

utveckling och bebyggelse av miljön, genom 

översiktsplaner och mer specifikt i detaljplanering. I 

samband med att områden bebyggs och exploateras 

krävs kraftledningar för att säkerställa elförsörjningen. 

Byggnation av regionnätsledningar styrs av ellagen och 

miljöbalken, där det ställs krav på att man ska utreda 

mest lämpliga alternativ, genom specifik miljöbedömning 

och upprättande av MKB. För projektet har en 

alternativutredning genomförts som del i den specifika 

miljöbedömningen, se avsnitt 3. Områden/sträckningar 

lämpliga för kraftledningar och elförsörjning pekas sällan 

ut i planeringsunderlag varför dessa utredningar i sin 

helhet behöver hanteras inom process och prövning för 

just ledningarna. 

Byggnationen av de nya ledningarna bedöms i viss mån 

medföra påverkan på möjligheten att exploatera områden 

enligt visioner i Sandvikens översiktsplan. Föreslagen 

sträckning utgör den sträckning som i minst mån påverkar 

omgivande intressen, vid sammanvägning av samtliga 

aspekter. Andra sträckningar har bedömts medför större 

påverkan på omgivningar och således leda till sämre 

uppfyllande av god bebyggd miljö. Det bedöms som 

positivt att ledningarna byggs för att möjliggöra planerad 

verksamhet i kommunen. 

Planerade ledningar bedöms inte medför påverkan på 

möjligheterna att uppfylla miljömålet. 

Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i 

miljön som har skapats i 

eller utvunnits av 

samhället ska inte hota 

människors hälsa eller 

den biologiska 

mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras 

påverkan på människors 

hälsa och ekosystemen är 

försumbar. Halterna av 

naturligt förekommande 

Planerade ledningar föreslås i första hand uppföras i 

portalstolpar i trä, som kräver impregnering för att ha en 

lång livslängd. Historiskt har kreosot använts för 

impregnering av kraftledningsstolpar men Sökanden har 

pga dess hälsorisker (för människor som arbetar med 

hantering av impregnering och stolpar) valt att istället gå 

över till användning av kopparsaltimpregnering. 

Impregneringen har samma aktiva ämne (koppar) som 

det tryckimpregnerade virke som saluförs i den allmänna 

bygghandeln, men med en kompletterande impregnering 

av olja för att ge träet bättre vattenavvisande egenskaper.  

Den impregnering som används är godkänd för aktuellt 

ändamål och Sökanden strävar ständigt efter att använda 
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ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

bästa möjliga alternativ för att minimera påverkan på 

miljön, samtidigt som lång livslängd erhålls. Detta för att 

undvika onödigt täta intervall för förnyelse av stolpar. 

Den möjliga spridning av impregneringsmedel som 

planerade stolpar kan medföra är väldigt lokal och 

bedöms inte medföra några konsekvenser för människors 

hälsa eller för miljön. Den bedöms som mindre än för 

exempelvis en trätrall byggd i impregnerat virke på en 

villatomt. I nära anslutning till brunnar och inom 

vattenskyddsområden kan andra material på stolpar 

användas vid behov för att undvika risk för spridning i 

vatten. 

I övrigt kommer det vid byggnation och framtida underhåll 

att finnas en potentiell risk för läckage av oljor och 

drivmedel från arbetsmaskiner. Risken bedöms dock som 

mycket liten givet de krav som ställs för hantering följs. 

Risken motsvarar den som förekommer i samband med 

exempelvis mekaniserat skogsbruk eller motorsport som 

förekommer längs med ledningen.  

Sammantaget bedöms planerade ledningar inte medför 

påverkan på möjligheterna att uppnå målet för giftfri miljö 

i stort. 

Levande sjöar 

och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska 

vara ekologiskt hållbara 

och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. 

Naturlig 

produktionsförmåga, 

biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska 

och vattenhushållande 

funktion ska bevaras, 

samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv 

värnas. 

Föreslagen sträckning för planerade ledningar passerar 

över eller i närheten av några vattendrag och sjöar. För 

luftledningar är det möjligt att anpassa stolpplaceringar 

för att undvika påverkan på vattendragen. Avverkning 

erfordras dock, vilket i viss mån förändrar närmiljön invid 

vattendragen lokalt (se även avsnitt avseende naturmiljö 

under 5.7). Närmast vattendragen kommer lågväxande 

vegetation att sparas där det är möjligt, dock med hänsyn 

till säkerheten för ledningen.  

Vid förläggning av markkablar vid passage av vattendrag 

kan det bli aktuellt med schaktfri metod eller genom att 

man tillfälligt gräver av vattendraget. Tillfälligt schakt 

medför tillfälliga effekter direkt på vattendraget medan 

schaktfri metod istället påverkar ett mycket större område 

(då de nio kabelförbanden behöver separeras och borras 

separat) och kantzonerna till vattendragen. Det är i 

dagsläget inte klargjort vilken metod som kommer att bli 

aktuell då tekniska utredningar pågår för att kunna 

klargöra förutsättningarna. Det är dock inte möjligt att 

undvika korsningarna med vattendragen och på aktuella 

sträckor är det inte möjligt att uppföra ledningarna som 

luftledningar, vilket hade varit mer fördelaktigt för 

vattendragen. Samråd kommer att ske med länsstyrelsen 
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kring slutlig metod för korsning med vattendragen för att 

säkerställa att erforderliga hänsynsåtgärder vidtas vid 

förläggningsarbeten. Även anmälan om vattenverksamhet 

kommer att göras i det fall det krävs. Efter byggnation 

bedöms inte någon påverkan kvarstå på vattendragen till 

följd av ledningarna.  

Vid byggnationsarbeten vidtas särskild försiktighet i 

anslutning till vattendrag och sjöar för att minimera 

påverkan. Ledningarna kan medföra en liten lokal 

påverkan på områden kring vattendrag men 

sammantaget påverkas inte möjligheterna att uppfylla 

miljömålet för de enskilda vattendragen eller för 

vattenmiljön i stort. 

Levande skogar Skogens och 

skogsmarkens värde för 

biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som 

den biologiska 

mångfalden bevaras samt 

kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas. 

Planerade ledningar kommer att innebära avverkning av 

skog för att göra plats för ledningarna. Det är 

huvudsakligen fråga om produktionsskog med 

begränsade naturvärden men med värden som 

förnyelsebar råvara (se även avsnitt för markanvändning 

under 5.6 och naturmiljö under 5.7). Anpassningar har i 

möjligaste mån gjorts för att undvika intrång i naturvärden 

samt för att minimera sträckningens längd och således 

arealen produktionsskog som påverkas. Avverkningen 

innebär att vissa arter missgynnas medan andra gynnas 

av att marken öppnas upp. Lokalt blir det en påverkan på 

markanvändning och naturmiljö i området. Sammantaget 

bedöms ledningarna dock, med de val och anpassningar 

som gjorts, inte medföra en sådan påverkan att det i stort 

påverkar möjligheten att uppfylla miljömålet.  

Rikt växt- och 

djurliv 

Den biologiska 
mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras 
funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska 
ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. 

Planerade ledningar medför påverkan på växt- och djurliv 

lokalt (se även avsnitt avseende naturmiljö under 5.8). 

Erforderlig avverkning medför att vissa arter missgynnas 

medan andra arter gynnas av att marken öppnas upp och 

underhålls regelbundet. I anslutning till bevarandevärt 

odlingslandskap samt betesmarker (gamla och 

nuvarande) kan ledningsgator medföra att ytterligare 

öppen mark får en positiv effekt för arter och biologisk 

mångfald som gynnas av hävd. En 

naturvärdesinventering har genomförts för aktuellt projekt 

för att studera och säkerställa lämpligheten med 

avseende på växt- och djurliv, samt för att kunna göra 

anpassningar. Hänsynsåtgärder har föreslagits där det 

bedömts som relevant. Lokalt blir det en förändring och 

påverkan på naturmiljö. Sammantaget bedöms projektet 

dock inte påverka växter och djur i sådan omfattning att 

det bedöms påverka möjligheten att uppfylla miljömålet. 
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Inga specifika hänsynsåtgärder har bedömts som nödvändiga för att säkerställa att påverkan på miljömålen i 

stort undviks. Sammantaget bedöms planerade ledningar kunna medföra viss lokal påverkan på specifika 

miljöer, det bedöms dock inte medföra påverkan på möjligheterna att uppnå de berörda miljömålen. 

Konsekvenserna för miljömål bedöms bli obetydliga. 

5.5 Planer 

5.5.1 Beskrivning 
Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken gäller större områden med stora natur- och kulturvärden och värden för 

friluftslivet. Dessa områden anges direkt i lagen, men kan behöva avgränsas mer i detalj på 

kommunalnivå. Sträckningarna undviker helt riksintressen upptagna i kap 4 miljöbalken. Sträckningen korsar 

däremot Gävle-Valboåsen som pekas ut som riksintresse för dricksvattenförsörjning (se avsnitt 5.6) Vidare 

korsar också sträckningen. Riksintressen för kommunikation och infrastruktur i form av järnväg, väg och 

planerad väg (se vidare avsnitt 5.13).  

De ansökta sträckningarna sträcker sig genom två kommuner med två olika översiktsplaner. Nedan följer en 

beskrivning av planförhållandena uppdelat på respektive kommun. 

Gävle kommun 

Gävle kommuns gällande översiktsplan ”Översiktsplan Gävle kommun år 2030” antogs 11 december 2017. 

Översiktsplanen behandlar bland annat befintliga och planerade verksamhetsområden. För utveckling av 

befintliga verksamhetsområden beskrivs Ersbo, Gävle hamn och Tolvforsskogen som lämpliga, men även 

möjligheten att etablera större industrier i Stackbo, tack vare den goda tillgången på elkraft.  

Planerade ledningar vid Stackbo passerar strax utanför detaljplanerat område för 

verksamhetsområdet/etablering vid Stackbo ”VALBO-ÖN 5:3, (DEL AV) M.FL., STACKBO”, som även 

omfattar område för stationsanläggning (Öby) och kraftledningar i Stackbo. I övrigt passerar ledningarna i 

nära anslutning till områdesbestämmelser för Forsbacka avfallsanläggning nordväst om Gavleån. Området 

berörs inte men har varit styrande för val av sträckning för ledningarna. 

Före detta Gävle Flygplats omnämns i Översiktsplanen. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten på 

Gävle Flygplats AB ska upphöra. Även om verksamheten vid Gävle flygplats inte kommer att drivas vidare av 

Gävle kommun så kan det komma andra aktörer. Vid byggnation i närheten av flygplatsen är det därmed 

viktigt att beakta eventuella tillstånd för flygplatsen. Efter flera kontakter med Gävle kommun har de meddelat 

att flygverksamhet inte är aktuell längre och att några tillstånd förknippade med flygverksamhet inte krävs. 

Norr om Valbovägen passerar sträckningen genom/nära ett ”utredningsområde bostäder” i Gävle kommuns 

översiktsplan, benämnt Vid Gavle ån (F.B.10) tillika LIS5-områden (6.4 och 6.5). Aspekter att beakta för dessa 

områden innan etablering är aktuell är följande: detaljplan krävs, rekreationsstråk ska skapas längs ån, 

infrastruktur med koppling till Forsbacka, höga naturvärden, översvämningsrisk, fornlämningar, vatten- och 

avloppskapacitet behöver utredas. Dessa aspekter är i dagsläget inte utredda. 

Området kring Gavleån har i kommunens översiktsplan pekats ut som en Grön kil (se även avsnitt 5.11) och 

värdefullt område för friluftslivet.  

I Figur 38 nedan finns karta för områden som omnämns i kommunala planer i Gävle kommun. 

 
5 Landskapsutveckling i strandnära läge 
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Utöver kommunala planer korsar också ledningssträckningen en planerad Fjärrvärmeledning mellan Gävle 

och Sandviken. Kraftledningarna i form av luftledning korsar fjärrvärmeledningen strax söder om riksväg E16.  

 
Figur 38. Karta med planerade 132 kV kraftledningar mellan Stackbo/Ängsberg och Tuna samt planer i Gävle kommun. 

Sandvikens kommun 

Sandvikens kommuns gällande översiktsplan ”Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030” antogs 19 

november 2018. Sträckningen för planerade ledningar berör delar av utvecklingsområden i översiktsplanen 

och ett område mellan Sandviken, Jäderfors och Högbo där orterna på sikt föreslås växa ihop. Väster om väg 

272 passerar sträckningen genom ett område (H.B.10) som utgör utredningsområde för småhus i 

Översiktsplanen; Byrängesvägen. Längre österut passerar sträckningen norr om Område utmed 

Högtorpsvägen – Östanbyn, som är ett utredningsområde för ytterligare småhusbebyggelse. Området är ett 

LIS-område, d.v.s. viktigt för landsbygdsutveckling (S.B.2 i Sandvikens översiktsplan). I anslutning till befintlig 

bebyggelse i Östanbyn passerar sträckningen norr om Företvägen – Östanbyn (S.B.1), ett utredningsområde 

för komplettering av befintlig småhusbebyggelse. Längs väg 272 föreslås en utredning av ny gång- och 

cykelväg.  

Sydöst om den planerade stationen vid Tuna finns en gällande detaljplan för Tuna handelsområde från 2018, 

Detaljplan för del av fastigheten Tuna 3:1 samt Tuna 3:3 i Sandviken (2181K-P2018/9). Väster om denna 

finns ett utpekat område för pågående detaljplanering Detaljplan för Södra Tuna 3:1, Etapp 1, som ligger 

precis söder om planerad station. Området föreslås som verksamhetsområde för industri, verksamheter, 

kontor och handel.  
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Norr om stationen återfinns två gällande detaljplaner; Detaljplan för Industriområde i Tuna, norra delen 

(2181K-p98/1) från 1998 samt Detaljplan för Tuna 3:5 och del av Tuna 3:4 och Tuna 3:1 (2181K-P2019-11), 

från 2019. Den sistnämnda avser verksamhetsområde för datacenter. Samtliga sträckningar går utanför 

detaljplanelagt område. Stationsplaceringen för Tuna berör delvis detaljplanen för industriområde. 

I övrigt finns några gamla avstyckningsplaner från 30-talet söder om planerade ledningar i Östanbyn; ett 

område för utvidgning av stadsplan intill väg 272 från 1983 samt en områdesbestämmelse från 1992 för ett 

område med fritidsbebyggelse intill Jädraån, norr om sträckningen vid Sunnanäng. Samtliga dessa finns på 

ett avstånd om minst 200 m från föreslagna ledningar och berörs därmed inte av planerade ledningar. 

Planerade ledningar i luftledningsutförande passerar över tre markavvattningsföretag inom Sandvikens 

kommun, samtliga kopplade till jordbruksmark (ett torrläggningsföretag, ett dikningsföretag och ett invallnings- 

och torrläggningsföretag).  

I Figur 39 nedan finns karta med utpekade intressen för markanvändning, bebyggelse och planer i 

Sandvikens kommun. 

 
Figur 39. Karta med planerade 132 kV kraftledningar mellan Stackbo/Ängsberg och Tuna samt kommunala planer i ledningarnas närhet.  

5.5.2 Hänsynsåtgärder 
Föreslagen sträckning har i den mån det varit möjligt anpassats för att det ska bli så korta ledningar som 

möjligt men med hänsyn till omgivande intressen och säkerställd framkomlighet.  
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Sökanden har beaktat gällande planer i så stor utsträckning som möjligt. Ledningarna har inte fullt ut kunnat 

anpassas för att helt undvika visioner i Gävle och Sandvikens Översiktsplaner men i stort har anpassningar 

gjorts för att minimera påverkan.  

Stolpplaceringen anpassas till planerad fjärrvämeledning.  

5.5.3 Konsekvensbedömning 
Byggnationen av de nya ledningarna bedöms i viss mån medföra påverkan på möjligheten att exploatera 

områden enligt visioner i Gävle och Sandvikens Översiktsplan. Översiktsplanen är ett övergripande och 

vägledande dokument för mer detaljerad planering i en kommun. Då det vid framtagandet av en översiktsplan 

inte är möjligt att ta höjd för samtliga kommande behov och förändringar är dokumentet inte bindande på 

samma sätt som detaljplaner. Det är detaljplanerna som slutligen fastställer var och hur områden faktiskt ska 

utformas. Kraftledningar och elförsörjning är sällan med i den översiktliga planeringen då det kan vara svårt 

att förutse var denna typ av anläggningar erfordras. Regionnätet utgör en sammanhängande struktur för 

större områden och behöver även planeras utifrån det nationellt övergripande stamnätet, därför kan planering 

inte ske enbart utifrån ett kommunalt perspektiv.  

I Gävle kommun kommer ledningarna att passera genom ett föreslaget utredningsområde för bebyggelse 

(F.B.10 tillika LIS-område 6.4 och 6.5). Exploatering i dessa områden ligger dock långt fram i tiden enligt 

Gävle kommun. Fastighetsägaren har dock meddelat Sökanden att de har avsikter att påbörja expolatering av 

området, men inga förberedande åtgärder har påbörjats som krävs före det kan påbörjas, som t.ex. 

upprättande av detaljplan, nyanläggning av rekreationsstråk, infrastruktur med koppling till Forsbacka, 

utredning av höga naturvärden. Dessutom behöver översvämningsrisk, fornlämningar, vatten- och 

avloppskapacitet utredas. Sökanden har eftersträvat att undvika sådana områden där framtida exploatering 

planeras oavsett om det finns med i översiktsplanen eller inte, men då det finns planer på 

bebyggelse/exploatering över väldigt stora ytor har det inte varit möjligt, och istället har Sökanden valt den 

sträckning som är bäst ur tekniska aspekter, när denne inte fått tydligare vägledning av fastighetsägaren. 

Ledningarna kommer innebära att en yta motsvarande ledningsgatans bredd och längd inte kan bebyggas 

inom de planerade eventuella exploateringarna. Vid bostäder eller lokaler avsedda för barn att stadigvarande 

vistas i behövs också försiktighetsprincipen följas, vilket innebär att sådana lokaler inte ska byggs så nära att 

magnetfältsnivåerna blir förhöjda. Interna försiktighetsprinciper reglerar hur nära byggnader får uppföras till 

ledningarna, det rör sig om ca 20m, för att undvika risker med t.ex. jordfel. Men i ett större perspektiv är det 

förenligt med kraftledningar både i närheten av/igenom bostadsområden och verksamhetsområden. 

Kraftledningarna bedöms därför förenliga med både planerade bostadsbebyggelse och verksamheter. 

I Sandvikens kommun kommer ledningarna att passera genom ett föreslaget utredningsområde för 

bebyggelse av småhus (H.B.10). Sökanden har gjort vad som är möjligt för att anpassa utifrån 

Översiktsplanen men det är inte möjligt att helt följa visionerna. Sökanden har i första hand utgått från att 

undvika befintlig bebyggelse och i andra hand anpassat efter planerad bebyggelse där det varit möjligt. 

Aktuell passage kring väg 272 har varit en av utmaningarna på sträckan, där Sandvikens tätort och 

omkringliggande bebyggelse begränsar i söder och bebyggelse och Högbo begränsar framkomligheten 

norrut. Därav har det inte varit möjligt att undvika påverkan på område H.B.10. Planerade ledningar kommer 

inte att stå i konflikt med några detaljplaner och de är förenliga med Sandviken kommuns Översiktsplan. 

Stationsplacering för Tuna är belägen inom gällande detaljplaneområde. Både station och ledningarna är 

förenliga med planen. Sammantaget bedöms planerade ledningar medföra små negativa konsekvenser för 

kommunal planering i Sandviken, i övrigt obetydliga konsekvenser. Det bedöms som positivt att ledningarna 

byggs för att möjliggöra planerad verksamhet i både Gävle och Sandvikens  

Ingen påverkan bedöms uppstå på planerad fjärrvärmeledning orsakat av aktuella kraftledningar.  
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Ansökta ledningar strider varken mot detaljplan eller områdesbestämmelse. Sammantaget bedöms planerade 

ledningar medföra små negativa konsekvenser för planer. 

5.6 Vatten/hydrologi 

5.6.1 Beskrivning 
Större vattenspeglar som luftledningarna korsar är Gavleån, Jädraån (tre gånger) samt i utkanten av 

Tunasjön. Utöver detta korsas även mindre vattendrag och diken. Ut från Stackbo korsar markkablarna 

Valsjöbäcken och Spikåsbäcken. Samtliga nämnda vattendrag omfattas av miljökvalitetsnormer, se vidare 

avsnitt 5.6.1.1. Både luftledningar och markkablar berör också ett vattenskyddsområde, se vidare 5.6.1.2. 

5.6.1.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att varaktigt skydda och avhjälpa skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön genom föreskrifter om kvaliteten på luft, buller eller vatten. (De planerade ledningarna bedöms inte 

påverka några miljökvalitetsnormer för luftkvalitet eller buller, då verksamheten inte är av den art som alstrar 

denna typ av störning i sådan omfattning att det påverkar normerna.)  

Föreslagen sträckning berör fem vattendrag som omfattas av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer samt 

fyra grundvattenområden med beslutade miljökvalitetsnormer, se Tabell 4 och karta i 38 nedan.  

Tabell 4. Vatten som omfattas av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. 

Namn/ benämning i 
karta 

ID-nummer Ekologisk 
status kvalitets-
krav 

Kemisk status 
kvalitetskrav 

Tekniskt 
utförande 

Vattendrag 

Kungsbäcken/ 
Valsjöbäcken 

SE672488-
156628 

God status 2027 God ytvatten-
status 

Markkabel 

Spikåsbäcken SE671912-
156300 

God status 2027 God ytvatten-
status 

Markkabel 

Gavleån (nr 1) SE672498-
156136 

God status 2021 God ytvatten-
status 

Luftledning 

Gavelån (nr 2) 
Jädraån 

SE672455-
155483 

God status 2027 God 
ytvattenstatus 

Luftledning  

Gavelån (nr 3) 
Jädraån 

SE672995-
154602 

God status 2027 God ytvatten-
status 

Luftledning 

Grundvatten 

Valboåsen SE672544-
156524 

God kvantitativ 
status 

God status Markkabel 

Gävle-Sandviken 
(överlappar utpekat 
område för Valbo 
och Järbo-Jäderfors) 

SE673104-
157612 

God kvantitativ 
status 

God status Markkabel 
och 
luftledning 

Högbo SE672720-
155431 

God kvantitativ 
status 

God status Luftledning 

Järbo-Jäderfors SE733731-
154319 

God kvantitativ 
status 

God status 
(undantag/tidsfr
ist för 
bekämpnings-
medel till 2027) 

Luftledning 
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Figur 40. Karta med miljökvalitetsnormer som berörs längs aktuella nya kraftledningar.  

5.6.1.2 Vattenskyddsområde 

Planerade kraftledningar, i både luftlednings- och markkabelutförande, kommer att beröra 

vattenskyddsområdet Valboåsen (Gävle kommun), utpekat av länsstyrelsen (se Figur 40). En kortare sträcka 

av markkabelsträckningen berör den primära skyddszonen. Avgränsning av primära och sekundära 

skyddszoner inom området är för närvarande under översyn av Gästrike Vatren men Sökanden har utgått från 

den uppdelning som finns idag. 

Jordarterna längs med planerad sträckning närmast vattenskyddsområdet består främst av isälvssediment, 

postglacial sand och sandig morän. Det förekommer ställvis inslag av glacial lera och silt. Vid områden där 

isälvsavlagringar och postglacial sand förekommer i dagen är genomsläppligheten hög. Jorddjupet i området 

för planerat arbete varierar mellan 6 och 13 meter under befintlig markyta. Grundvattennivåer inom samma 

område varierar på samma sätt mellan 5-10 meter under befintlig markytan.  

Inom både primär och sekundärskyddszon krävs tillstånd för t.ex. schaktningsarbeten (t ex i samband med 

anläggningsarbeten), sprängning av berg, pålning, tippning av massor, borrningar eller liknande 

undersökningsarbeten. Även tillstånd för uppställning för arbetsmaskiner krävs och risken för oljespill ska då 

beaktas.  

5.6.2 Hänsynsåtgärder 
Generellt är luftledningsutförande att föredra avseende anpassningar till sjöar, vattendrag och vattenområden 

eftersom utformningen medför möjlighet till anpassning av stolpplaceringar och således påverkan från 

schaktarbeten.  
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Vid schaktning finns risk för att behöva länspumpa schakten. I första hand kommer länsvattnet ledas om till 

omgivande mark för att infiltreras. Länsvatten ska undvikas att släppas direkt ut i vattendrag eller diken. Skulle 

det inte vara möjligt att uppnå kommer grumling undvikas genom att använda temporär sedimentfälla, t.ex. 

geot.ex.tilduk. Grumling förebyggs på samma sätt om schaktning blir aktuellt vid vattendrag.  

5.6.2.1 Miljökvalitetsnormer 

För delsträckor med luftledning som berör utpekade områden med miljökvalitetsnormer för grundvatten och 

passerar över vattendrag med miljökvalitetsnormer kommer stolpplaceringar att kunna anpassas för att 

undvika påverkan.  

För delsträckor där luftledning inte bedömts som möjligt tekniskt utförande ska ledningarna byggas som 

markkablar. Vid schakt genom eller intill vattendrag med miljökvalitetsnormer kommer grumlingsförebyggande 

åtgärder att vidtas vid anläggningsarbeten för att säkerställa skydd av berörda vatten och såldes 

miljökvalitetsnormer. Möjligheter att passera vattendrag med styrd borrning kommer avgöras i samband med 

detaljprojekteringen. Dialog kommer att föras med berörda parter och tillstånd som krävs kommer att sökas.  

5.6.2.2 Vattenskyddsområde 

Inför byggnation av planerade kraftledningar inom vattenskyddsområdet Valboåsen kommer dialog att föras 

med Gästrike Vatten, kommunen och länsstyrelsen för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas som skydd 

vid schaktarbeten mm. för att minimera tillfällig påverkan. Tillstånd/dispenser kommer att sökas för arbeten 

inom området, där erforderliga arbeten och åtgärder beskrivs i detalj. Eftersom detaljprojektering inte är klar är 

det i dagsläget inte möjligt att fastställa exakt lösning. Slutligt val av metodik ska sträva efter att minimera 

tillfälliga effekter på grundvattnet. 

För att kunna vidta rätt hänsynsåtgärder behöver grundvattenytans läge klargöras före schaktning.  

Skulle schaktning krävas under grundvattenytan krävs tätning kring öppna schakt. Vid schaktning i 

strömningsförande lager nära grundvattenytan kan tät spont utföras för att förhindra inläckage av grundvatten. 

Uppställningsplatser och bränsletankar får inte placeras inom vattenskyddsområdet utan tillstånd. Beredskap 

ska finnas i varje fordon för att omhänderta ett eventuellt utsläpp eller läckage.  

Valboåsen innefattar ett 22km2 stort område och schakt som krävs för markkablar och stolpplatser som berör 

åsen är av storleksordningen en hektar (0,01 km2). Större delen av uppgrävt material kommer läggas tillbaka i 

schaktet varför utskiftning av naturligt material är mycket litet och bedöms därför inte medföra att 

grundvattnets kvantitet och kvalitet försämras.  

För att inte de längsgående schakten ska skapa nya vägar för grundvattnet inom vattenskyddsområdet 

kommer risken för detta utredas samt i så fall hur det kan förhindras, genom att styra vilken typ av massor 

som schaktet fylls med samt om det kan behövas tvärgående barriärer. Genomsläppligheten är dock redan 

god idag.  

Inom vattenskyddsområdet kommer kompositstolpar användas istället för impregnerade trästolpar för att inte 

riskera eventuell påverkan på grundvattnet.  

Om yt- och dagvatten rinner ner i schaktgropar, kan vattnet behöva renas innan det leds vidare till omgivande 

mark eller vattendrag. 

5.6.3 Konsekvensbedömning 
Eftersom planerade luftledningar kommer att detaljprojekteras för att undvika stolpplaceringar och 

schaktarbeten i nära anslutning till vattendrag bedöms de schaktarbeten som erfordras för stolpplatser inte 
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vara av sådan omfattning att det får konsekvenser som påverkar hydrologin och grundvattnet mer än lokalt 

och tillfälligt.  

Tillfällig grundvattenavsänkning i samband med schaktning kan innebära att det finns behov av 

grundvattenbortledning vilket kräver tillstånd från Mark-och Miljödomstolen, såvida det inte är uppenbart att 

skada inte sker. 

5.6.3.1 Miljökvalitetsnormer 

I vattenförvaltningsförordningens 4 kap 2 § finns icke-försämrings-principen som innebär att kvalitetskraven 

för en vattenförekomst ska sättas så att tillståndet i den inte försämras. Åtgärder för att uppnå de satta 

miljökvalitetsnormerna baseras dels på icke-försämrings-principen, dels på att jobba mot målsättningen i 

miljökvalitetsnormen. Avseende miljökvalitetsnormer för vatten är det mycket sällan som en kraftledning 

medför sådana effekter så att en vattenförekomsts status sjunker eller att möjligheten att nå 

miljökvalitetsnormen försvåras. Det kräver långvarig och omfattande påverkan.  

På planerade sträckor med markkabel kommer tillfällig påverkan att kunna uppstå vid byggnation, då 

schaktarbeten utförs inom vattenskyddsområde för grundvatten och vid eventuella passager av vattendrag 

genom schakt (Valsjöbäcken/Kungsbäcken och Spikåsbäcken). Dialog kommer att föras med berörda parter 

för lämpliga metoder vid schakt och förläggning och erforderliga tillstånd/dispenser kommer att sökas. Då det 

är fråga om tillfälliga effekter på utpekade vattenförekomster kommer det oavsett inte att leda till långsiktiga 

konsekvenser på vattenförekomsterna och dess miljökvalitetsnormer.  

Planerade ledningar bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för grundvatten (se även avsnitt avseende 

markanvändning under 5.7 för en mer övergripande bedömning av påverkan på vattenskyddsområdet 

Valboåsen). 

Projektet bedöms inte innebära någon påverkan på vattendragens miljökvalitetsnormer, vare sig gällande 

ekologisk status eller kemisk ytvattenstatus (se även avsnitt avseende naturmiljö under 5.8 för en mer 

övergripande påverkan på berörda vattendrag). 

5.6.3.2 Vattenskyddsområde 

Planerade ledningar kommer att medföra schaktarbeten mm. inom vattenskyddsområdet Valboåsen i 

samband med byggnation vilket kan innebära en tillfällig lokal påverkan. Schaktarbete för stolpar innebär en 

liten negativ påverkan förutsatt att hänsynsåtgärder följs. För markkabelschakten blir risken större då 

schaktarbetet är mer omfattande.  

Området är ett riksintresse för dricksvattenförsörjning genom att följa hänsynsåtgärderna bedöms inte 

schaktning innebära någon grundvattensänkning eller mer än liten påverkan på grundvattenkvalitén. Åtgärden 

bedöms därför medföra en liten negativ effekt. 

 

5.7 Markanvändning 

5.7.1 Beskrivning 
Nedan beskrivs pågående markanvändning i aktuellt område som berörs av planerade ledningar. 

Beskrivningen har delats upp och beskrivs för Gävle kommun och Sandvikens kommun separat. 

Gävle kommun 

Inom Gävle kommun utgörs berört område huvudsakligen av skogsmark med aktivt skogsbruk med inslag av 

mindre åker- och betesmarker i lantliga områden med spridd bebyggelse, i många fall gårdar och hus kopplat 
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till omkringliggande marker. Ledningarna planeras söder och väster om Valbo som utgör närmaste mer 

sammanhållna tätare bebyggelse (se Figur 41nedan). 

Området kring Ängsberg och Stackbo präglas av befintliga stationer för region-/ och transmissionsnätet samt 

kraftledningar. Där finns motorstation, gammal grustäkt och ett nytt verksamhetsområde som håller på att 

etableras vid Stackbo. Söder och norr om station Stackbo finns lantlig bostadsbebyggelse. Sträckningen 

passerar öppen mark i form av betes- eller åkermark samt genom mindre skogsskiften.  

I sydväst korsas tidigare Gävle flygplats, där Gävle kommun tillika markägare planerar nya verksamheter på 

sikt. Kommunen tog beslut år 2016 att upphöra flygverksamheten och istället upplåta marken för andra 

ändamål. En detaljplan togs fram för en energiintensiv verksamhet, men som sedan avvisades efter 

överklagande. Området används idag bl.a. som brandövningsplats och av en trafikskola. Flygfältet nyttjas 

också utan rättigheter av lokala flygklubbar.  

Planerad markkabelsträckning korsar ett markavvattningsföretag. Den avser markavvattning för ”Malmmyran, 

Ön m.fl. byar 1905” och omfattar en sträcka på Valsjöbäcken/Kungsbäcken som passerar förbi station 

Stackbo. Vidare passerar luftledningssträckningen ett markavvattningsföretag ”Trolltjärn, tegelbruk m fl 1895” 

för Spikåsbäcken öster om fd Gävle flygplats.  

Intill Gavleån finns mark med förutsättning för skred i finkorniga jordar enligt kartunderlag från SGU. Vid 

Gavleån råder också översvämningsrisk. Vid ett 100-års flöde breder vatten ut sig dels vid Nedre Säljet där 

luftledningarna planeras ett hundratal meter från ån. Samt där ledningarna korsar Gavleån.  
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Figur 41. Karta med planerade 132 kV kraftledningar mellan Stackbo/Ängsberg och Tuna samt intressen för markanvändning, 
bebyggelse och planer i Gävle kommun 

Sandvikens kommun 

Sträckningen viker av västerut precis vid kommungränsen där ledningarna föreslås fortsätta in i Sandvikens 

kommun. Sträckningen fortsätter genom skogsmark med inslag av öppna partier med betes- eller åkermark. 

Sträckningen passerar sedan söder om Högbo och Högbo Bruk samt norr om Sandvikens tätort och 

Östanbyn som utgör utkanten av den sammanhållna bebyggelsen för Sandviken, med dess nära läge till 

tätorten samt Högbo Bruk. Högbo Bruk är ett viktigt friluftsområde för kommuninvånarna och som besöksmål 

för turister. Området hyser höga värden för rekreation samt kultur- och naturmiljö med motionsspår för 

löpning, MTB och skidåkning, samt med golfbana som sträcker sig söderut och passeras av planerade 

ledningar. Själva bruksområdet och huvudverksamheten för Högbo Bruk är beläget ca 1,5-2 km norr om 

planerad sträckning för ledningarna. (Beskrivning av friluftsliv och rekreation, kulturmiljö, naturmiljö och 

landskapsbild beskrivs och bedöms i separata avsnitt nedan). Markerna vid Överbyn, väster om väg 272 är 

uppmärksammat som odlingsmark värt att bevara med sin anknytning till den gamla bruksmijlön. 

Sträckningen för ledningarna föreslås passera över södra delen av golfbanan i syfte att upprätthålla ett så 

stort avstånd som möjligt till bostadsbebyggelsen i Östanbyn samt bostadshus norr om ledningarna mot 

Högbo. Ledningarna föreslås på att avstånd om minst 350 m från närmaste bostadshus i området vid den mer 

öppna passagen över Stånggångsvägen, Jädraån och väg 272 med omgivande åkermark (se visualisering i 

Figur 42) från gång- och cykelväg söderifrån, ungefär där närmaste bostadshus i Östanbyn är beläget).  
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Figur 42. Visualisering med planerade ledningar på håll söderifrån från gång- och cykelväg, ungefär där närmaste bostadshus i Östanbyn 
är beläget. (Visualisering upprättad av Rejlers).  

Sträckningen fortsätter västerut över skogsmark varvat med öppen betes- eller åkermark, söder om Jädraån. 

Spridd bebyggelse finns i landskapet, främst norr om ån samt söderut kring Norrsidavägen. Sträckningen 

korsar åter Jädraån och passerar åkermark som används för ekologisk odling. Vidare passeras norra delen av 

Tunasjön, söder om Sunnanängs kulturgård. Sträckningen fortsätter över skogsmark, korsar Järbovägen och 

viker sedan av söderut genom skogsmarken fram till transformatorstation vid verksamhetsområdet vid Tuna.   

Planerade ledningar i luftledningsutförande passerar över tre markavvattningsföretag inom Sandvikens 

kommun, samtliga kopplade till jordbruksmark (ett torrläggningsföretag, ett dikningsföretag och ett invallnings- 

och torrläggningsföretag).  

Jädraån är ett meandrande vattendrag i jordbruksmark. Enligt kartunderlag finns det intill ån förutsättning för 

skred i finkornig jordar enligt kartunderlag från SGU. Även vid norra delen av Tunasjön finns ett mindre sådant 

område.  

Vid ett beräknat 100-års flöde svämmas Jädraån över. Luftledningarna berör detta område i ett antal kilometer 

och kan komma att stå i vatten vid översvämning. 

Delar av Högbo omfattas av bevarandeplan för odlingslandskapet, utpekat av länsstyrelsen (Överbyn – 

odlingsbygd i Ådal, bruksmiljö). Området berörs främst väster om väg 272 och således inte själva bruksmiljön 
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vid Högbo Bruk, Planerade ledningar kommer att passera genom södra delen av utpekat område, söder om 

Jädraån.  

 

I Figur 43 nedan finns karta med utpekade intressen för markanvändning i Sandvikens kommun. 

 
Figur 43. Karta med planerade 132 kV kraftledningar mellan Stackbo/Ängsberg och Tuna samt intressen för markanvändning, 
bebyggelse och planer i Sandvikens kommun. 

5.7.1.1 Markföroreningar 

De mest centrala delarna vid terminalbyggnaden på fd Gävle flygplats används sedan ca 2008 som 

brandövningsplats. I samband miljötekniska markundersökningar inför den tidigare detaljplanen på flygfältet 

har förekomst av markföroreningar av typen PFAS/PFOS (Perfluorerade alkylsubstanser) påträffats. Poly- och 

perflourerade alkylsubstanser (PFAS) eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska 

ämnen som är syntetiskt framställda kemikalier. Sedan 1950-talet har de använts i bland annat 

brandsläckskum, rengöringsmedel, skidvallor, bekämpningsmedel och impregneringsmedel för kläder och 

t.ex.tilier. Ämnena har identifierats farliga för både hälsa och miljö. Samtliga analyserade jord- och 

sedimentprover har PFOS-halter under SGIs riktvärde för jord. Däremot visar analysen av grundvatten att 

SGIs riktvärde överskrids vid två punkter, varav den ena i södra delen av flygplatsen, ca 300m från var 

planerad ledning planeras att uppföras.  

Provtagning av asfalt inom Rörbergs flygplats, har utförts för att undersöka halt av sk ”Tjärasfalt” (PAH-16). 

Inga prover har påvisat några halter av PAH-16 som överskrider Trafikverkets riktvärden för återanvändning 

av asfalt. Asfalten kan därmed hanteras utan vidare restriktioner med avseende på föroreningsinnehåll. 
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Övriga platser med potentiellt förorenade områden finns i ledningens närhet väster om Stackbo som utgörs av 

avfallsdeponier, samt vid en upplagsplats vid Valbovägen med oljegrus/asfaltsverk. I Sandvikens kommun 

finns inga potentiellt förorenade områden i ledningarnas närhet.  

5.7.2 Hänsynsåtgärder 
Föreslagen sträckning har i den mån det varit möjligt anpassats för att det ska bli så korta ledningar som 

möjligt men med hänsyn till omgivande intressen och säkerställd framkomlighet. Samlokalisering med 

befintliga kraftledningar har eftersträvats, men ej bedömts som möjligt. Ledningarna följer fastighetsgränser 

där det inte inneburit väsentliga försämringar för drift och ekonomi för att undvika fragmentering av 

skogsskiften samt för att minimera behovet av avverkning och ianspråktagande av mark. I åkermark kommer 

stolpplaceringar där det är möjligt att anpassas till t.ex. bryn mellan åker- och skogsmark för att minimera 

påverkan och konsekvenser för möjligheten att bruka marken. Ersättning utgår till berörda markägare för 

tillfälliga intrång och skador samt för permanenta intrång som medför att marken blir obrukbar.  

För att minska påverkan vid anläggningsarbeten för markkablar på åkermark kan den översta jorden sorteras 

åt sidan och vid återställande lägga den överst. 

För att undvika påverkan på omgivande bebyggelse har Sökanden anpassat sträckningen till att upprätthålla 

så långt avstånd som möjligt till byggnader, i synnerhet bostadsbebyggelse. Spridd bebyggelse finns i hela 

området så det är inte möjligt att hitta en sträckning mellan anslutningspunkterna som helt undviker närhet till 

bebyggda områden. Vald sträckning upprätthåller i stor utsträckning gott avstånd till boendemiljöer, samtidigt 

som övriga aspekter vägs in. I möjligaste mån har sträckningen utformats för att kunna spara skogsridåer 

mellan planerade ledningar och bebyggelse.  

Passage av markavvattningsföretag på markkabelsträckor kan innebära tillfällig påverkan på funktionen. 

Samråd kommer att ske med berörda företag inför utförande för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas vid 

passage. Långsiktigt innebär det inte någon påverkan eller ändring av företagen. På sträckor med luftledning 

kommer stolpplaceringar att anpassas för att undvika påverkan på företagen.    

Stolpplacering undviks där det är möjligt i mark med förutsättning för skred i finkornig jordar. Där luftledningar 

planeras inom översvämningshotade områden är det viktigt att stolpar förankras på ett sådant sätt att vatten 

inte påverkar stolparnas förankring i marken.  

5.7.2.1 Markföroreningar 

Senast inför byggnation ska markföroreningar utredas vidare där luftledningen passerar södra delarna av 

flygplatsen. Visar det sig finnas höga halter av PFAS/PFOS ska särskild hänsyn tas till att förhindra att PFAS-

föroreningar sprider sig genom finforniga jordlager som lera, vidare ner i sandiga jordlagren som är i kontakt 

med grundvattenmagasin. Exempel på åtgärder är att anpasa stolplacering till platser med djupt lerlager, 

sanering eller att schakter utförs inom tätskärm och att schaktningsarbete utförs så att flödesvägar inte 

skapas genom lerlagret. 

För att säkerställa att eventuella vidtagna riskreducerande åtgärder resulterar i önskad riskreduktion 

rekommenderas även att ett långsiktigt kontrollprogram för haltövervakning i grundvatten och ytvatten 

upprättas. Det långsiktiga kontrollprogrammet bör omfatta provtagning av Spikåsbäcken samt provtagning av 

grundvatten i brunnar/rör nedströms flygplatsen. Kontrollprogrammet bör starta i god tid före schaktarbete 

påbörjas så att ett utgångsläge kan fastställas. 

Stolpar med fundament ska undvikas där det råder risk för föroreningar för att minimera behovet av 

schaktning.  
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5.7.3 Konsekvensbedömning 
Nya kraftledningar medför oundvikligen viss påverkan på markanvändning. Normalt innebär minimerad 

sträcka från punkt A till punkt B även att man begränsar påverkan och konsekvenser, i synnerhet för 

markanvändning. För aktuella ledningar finns några svårframkomliga sträckor till följd av omgivningarna. Dels 

är det sträckan ut från stationerna vid Stackbo och Ängsberg där det är ont om utrymme på grund av annan 

infrastruktur samt spridd bebyggelse. Dels är det passage över Jädraån och väg 272 där bebyggelsen i 

utkanten av Sandvikens tätort samt bebyggelse och friluftsområde kring Högbo Bruk begränsar 

framkomligheten. Föreslagen sträckning utgör den kortast möjliga samtidigt som den i minst mån påverkar 

omgivande intressen, vid sammanvägning av samtliga aspekter.  

Kraftledningar, både i luftledningsutförande och som markkablar, innebär att mark i viss mån måste tas i 

anspråk. Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får ”brukningsvärd jordbruksmark enbart tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Elnät och 

kraftledningar är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och visst intrång är ofrånkomligt för att uppnå 

den elöverföring som Sökanden enligt lag är skyldig att tillgodose. Genom att minimera sträckningens längd, 

samtidigt som övriga värden och intressen (som t.ex. jordbruksmark) beaktas, minimeras behovet av 

ianspråktagande av jordbruksmark. Lokala konsekvenser uppstår men stolpplaceringar kommer att anpassas 

så långt det är möjligt utifrån markägares önskemål för att minimera intrång. Ledningarna i sig påverkar inte 

möjligheterna att nyttja jordbruksmark, bortsett från just stolpplaceringar som utgör brukningshinder. Intrånget 

till följd av kraftledningsstolpar är reversibelt vilket innebär att om ledningarna inte längre behövs kan de tas 

bort och marken kan återställas till jordbruksmark, detta i kontrast till om man helt förändrar markanvändning 

till bebyggelse eller liknande. Sammantaget bedöms de åtgärder som vidtagits för att minimera påverkan vara 

tillräckliga och de konsekvenser som kommer att uppstå bedöms som rimliga.    

Även skogsmark ska ”så långt det är möjlig skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar rationellt 

skogsbruk”, enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Sökanden har i den mån det varit möjligt följt fastighetsgränser och 

utrett möjligheten att samlokalisera med befintliga ledningar, detta med hänsyn taget till samtliga övriga 

intressen och aspekter som behöver beaktas. I övrigt är det främst att minimera sträckningens längd som 

innebär minst konsekvenser för skogsbruket, då det minimerar den areal som behöver tas i anspråk. 

Sökanden har bedömt att valt alternativ är det alternativ som minimerar påverkan på skogsmarken, samtidigt 

som övriga aspekter beaktas.  

I skogsmark innebär kraftledningarna i luftledningsutförande att en skogsgata tas i anspråk och 

konsekvenserna blir att skogsbruk inte kan fortgå under och i nära anslutning till ledningarna. För sträckor 

med markabel krävs också en skogsgata men den är inte lika omfattande och innebär mindre andel 

ianspråktagen mark. En grov uppskattning har gjorts av intrång i skogsmark där det är räknat på att 17,5 km 

av ledningen uppförs i skogsmark. Beräkningen utgår från en totalt 90 m bred ledningsgata, för både 

delsträckor med markkabel och luftledning, vilket är en överskattning av det faktiska intrånget. Totalt skulle 

denna grova uppskattning innebära ett intrång i skogsmark/skogsbruk på ca 160 ha.  Ersättning utgår enligt 

gällande regler och praxis till berörda markägare. Ledningarna i sig innebär också att åtgärder med 

skogsbruksmaskiner behöver göras med försiktighet i ledningarnas närhet, då kontakt mellan ledning och 

maskin skulle innebära en stor fara. Faslinor byggs på ett sådant avstånd över mark att maskiner kan passera 

under, men kräver aktsamhet. Sammantaget bedöms konsekvenserna lokalt för enskilda markägare bli 

måttlig till stor medan effekterna och konsekvenserna för skogsbruket i stort bedöms bli liten. 

I betes- och åkermark innebär luftledningar permanenta intrång vid stolpplaceringar, så länge ledningarna 

finns på platsen. I övrigt kan markerna huvudsakligen brukas som tidigare med vissa begränsningar eftersom 

traktorer måste hålla avstånd till stolpar/stag och faslinor. Grovt uppskattat är det i aktuellt fall ca 1,5 km 

betes- och åkermark som berörs av luftledningar. Väl tilltaget innebär varje stolpplacering att det blir en rad 
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med 6 stolpben, vilket innebär att 5 m x 50 m ianspråktas för stolpar och stag. Räknat på att det blir en 

stolpplacering var 200:e meter blir det totalt 8 stolpplatser inom betes- och åkermark. Sammantaget blir det 

permanenta intrånget ca 0,5 ha (250 m2 x 8 = 2000 m2).  Anpassning av stolpplaceringar inom och i 

anslutning till berörda betes- och åkermarker kommer att vara möjlig vilket gör att intrånget minimeras, den 

uppskattning som är gjord är därför i överkant. Under byggskedet kommer tillfälliga intrång och viss påverkan 

att uppstå utöver själva stolpintrången. Dessa störningar och intrång är övergående och arbeten kan i viss 

mån anpassas efter markägares önskemål (tidpunkt osv).  

Uppskattningsvis är det ca 300 m jordbruksmark som kommer att beröras av markkablar för aktuella 

ledningar, väster om Stackbo. För markkablar är det främst tillfällig påverkan som uppstår under 

anläggningsskedet. Den tillfälliga påverkan blir dock omfattande och kan dröja kvar en längre tid om t.ex. 

dräneringssystem påverkas. När ledningarna väl är på plats kan marken huvudsakligen brukas som tidigare. 

Både tillfälliga och permanenta intrång och skador som uppkommer till följd av arbeten med kraftledningarna 

ersätts enligt gällande regler och praxis till berörda markägare. Sammantaget bedöms konsekvenserna lokalt 

för enskilda markägare bli måttlig till stor under byggnation och liten när ledningarna är på plats i betes- och 

jordbruksmark. Effekterna och konsekvenserna för betes- och jordbruksmark i stort bedöms bli liten. 

Inga effekter eller konsekvenser bedöms uppstå på de markavvattningsföretag som berörs av 

luftledningssträckning. De markavvattningsföretag som berörs av markkabelsträckor kan komma att påverkas 

tillfälligt vid schaktarbeten. Genom dialog och anpassning av arbeten minimeras den tillfälliga påverkan och 

effekterna. När ledningarna är på plats kommer funktion att säkerställas för företagen och inga långsiktiga 

konsekvenser eller ändringarar av företagen kommer att uppstå.   

Kraftledningarna bedöms inte innebära någon säkerhetsrisk vid eventuella omfattande översvämningar. 

Stolpar är konstruerade enligt säkerhetsföreskrifter som säkerställer att de inte ska rasa eller vara 

strömförande vid kontakt med vatten.  

Sammantaget bedöms planerade ledningar medföra små till måttliga negativa konsekvenser för 

markanvändning. 

5.7.3.1 Markföroreningar 

Skulle föroreningar påträffas vid vidare undersökning kommer uppgrävda massor deponeras som farligt avfall. 

Schakt som krävs för träportalstolpar är mycket begränsade till ytan, varför byggnation av ledningen inte 

bedöms medföra ökade risker för att markföroreningar sprids.  

5.8 Naturmiljö 

5.8.1 Beskrivning 

5.8.1.1 Allmänt 

Planerade ledningar kommer huvudsakligen att uppföras inom brukad skogsmark med begränsade värden för 

naturmiljön. På vissa delsträckor berörs dock områden med utpekade naturvärden av olika slag. Inga 

skyddade naturområden som naturreservat, Natura 2000-områden eller områden med biotopskydd eller 

naturvårdsavtal förekommer längs med föreslagen sträckning. Inte heller områden av riksintresse för 

naturvård (se figur 19, i avsnitt 3.6.4 för de närmaste skyddade områdena i förhållande till förordad 

sträckning). Närmaste Natura 2000-området (SE0630023 Myrar öster om Öjaren) är beläget 4 km nordost om 

sträckningen i Sandvikens kommun. Karaktärsområdet för detta Natura-område har till syfte att skydda ett 

relativt ostört myrområde och dess hydrologi. Områdets värden ligger framför allt i storleken och variationen 

av myrkomplex, samt förekomsten av en skyddsvärd fågelfauna. På detta avstånd har ledningen ingen 

påverkan på hydrologi, avståndet är också för stort för att störa den rika fågelfaunan.  
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Förutom tillgängligt underlag som inhämtats från myndigheter och i samråd har en naturvärdesinventering och 

en fågelinventering genomförts för den ursprungliga sträckningen, se bilaga 3 och 5.  

Naturvärdesinventeringar har utförts i olika skeden för alternativa sträckningar framförallt i Gävle kommun. För 

senast tillkommande delsträcka i den östra delen har ytterligare naturvärdesinventeringar genomförts, se 

bilaga 4. Utöver detta har även en avgränsning av område med mosippor genomförts för att mer i detalj kunna 

anpassa sträckningen vid denna förekomst. En separat artskyddsutredning för hela sträckan med förslag på 

skydds- och försiktighetsåtgärder genomfördes 2021, se bilaga 8.Utöver detta har efter information från 

samrådet utförts en inventering av ugglor (bilaga 7). Aktuell sträckning för planerade ledningar berör ett antal 

områden med utpekade naturvärden som är kända sedan tidigare samt ytterligare några objekt som 

identifierats i naturvärdesinventeringar.  

Gävle kommun 

På södra delsträckan ut från ny transformatorstation Ängsberg mot Rörbergs flygplats finns öppna 

sandområden i ett tidigare täktområde, delvis terrängkörningsområde, som har bedömts hysa vissa 

naturvärden. Det finns inga specifika kända artförekomster inom täktområdet som föranleder särskilda 

skyddsåtgärder vid ledningsbyggandet. De mer ovanliga arter som lever i sandmiljöer, till exempel bibagge, är 

generellt gynnade av störningar och de åtgärder som är nödvändiga vid ledningsbyggandet kommer att vara 

positiva. Efter sandområdet korsas Spikåsbäcken. Bäcken har i naturvärdesinventeringen bedömts hysa 

påtagligt naturvärde, klass 3, (NVI 2). Vid passage över Rörbergs flygfält finns öppna och halvöppna 

sandområden som i naturvärdesinventeringen bedömts ha påtagligt naturvärde, klass 3, (NVI 3). Här finns 

förekomster av rödlistade arter som är beroende av den skötsel och de störningar som finns inom 

flygfältsområdet. Ledningen passerar därefter utkanten av ett våtmarksområde (VMI 1).  

På norra delsträckan ut från Stackbo med markkablar, där två av de planerade ledningarna ska ansluta, 

passerar ledningarna Valsjöbäcken/Kungsbäcken som hyser påtagligt naturvärde, klass 3, (NVI 1). Vidare 

återfinns ett utpekat område med högt naturvärde, öppen mark i anslutning till befintlig ledningsgata, med hög 

förekomst av arten mosippa. Ledningsstråket vid mosippelokalen har anpassats med en nordligare sträckning 

för att undvika påverkan på mosipporna vid anläggningsarbetena. Markkablarna korsar vidare Spikåsbäcken. 

Bäcken och omgivande område ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram klass 2 (NVP 1) och har i 

naturvärdesinventeringen bedömts hysa påtagligt naturvärde, klass 3, (NVI 2).  

Vidare norrut går markkablarna upp i luft och sammanstrålar med luftledningen från Ängsberg. Där fortsätter 

sträckningen genom brukad skogsmark och över Gavleån i luftledningsutförande. Området kring Gavleån 

omfattas av länsstyrelsens naturvårdsprogram klass 2 (NVP 2) och i naturvärdesinventeringen har två 

områden med blandskog, till stor del översvämningspåverkat, som bedömts ha påtagliga naturvärden, klass 3 

(NVI 4 och 5). Efter sträckningsjusteringar berörs inte dessa objekt. Vid Gavleån tangeras ett VMI-objekt (VMI 

2) med vissa naturvärden, Stormossen, våtmarkernas hydrologi bedöms inte att påverkas av 

ledningsåtgärderna. Området har också vid naturvärdesinventering bedömts hysa påtagliga naturvården (NVI 

6).  

I anslutning till Rörbergs flygplats finns ett rikligt bestånd av blomsterlupin som är klassificerad som invasiv.   

Samtliga naturmiljöobjekt i Gävle kommun är utpekade på karta i Figur 44 nedan och listas med beskrivningar 

i tabell 5. 



 
 
 

 
103 

Miljökonsekvensbeskrivning – Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna 

 

Figur 44. Karta med utpekade naturmiljövärden längs med föreslagen sträckning för planerade nya 132 kV ledningar Stackbo/Ängsberg-
Tuna inom Gävle kommun. 
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Tabell 5. Utpekade naturmiljöer i anslutning till föreslagen sträckning för planerade ledningar inom Gävle kommun.  

Benämning  
MKB 

Naturvärdes-
klass 

Benämning i 
NVI  

Beskrivning 

NVI 1 3 NVO 1 
Bilaga 4 

Objektet utgörs av en bäck, biflöde till Gavleån, med 
omgivande blandskog. Valsjöbäcken är en egen 
vattenförekomst (Kungsbäcken) som har bedömts ha 
måttlig ekologisk status på grund av brister i 
konnektiviteten och morfologiska förändringar. 
Nedströms rinner bäcken genom stora områden med 
öppen åkermark och det finns en damm som är ett 
vandringshinder för fisk. Strandskogen inom 
utredningsområdet består av en smal zon med örtrik 
blandskog. Längs med bäckens mer lugnflytande 
partier växer bl a vass och gul näckros. 

NVP 1 2 - Naturvårdsprogram länsstyrelsen (nr 93 Gävle); 
Spikåsbäcken. Meandrande vattendrag i botten av 
ravinsystem, omgiven av åkermark. Delar av ravinen 
betas av kor, utgör kultiverad betesmark. 
Ängsvegetation i brantare sluttningar, främst i norra 
och södra delen. Ovanligt högt värde genom ovanlig 
landskapstyp i länet (betat ravinlandskap), förekomst 
av välutvecklas ängshavretorräng och en artrik flora. 
Värdet begränsas något av gödselpåverkan och 
störande kraftledning. Betydande geologiska värden 
genom välutvecklad meanderbildning och det 
nedskurna ravinsystemet. 

NVI 2 3 NVO 2 
Bilaga 4 

Objektet utgörs av en större bäck med omgivande 
lövskog som passerar utredningsområdet på två 
ställen. Bäcken är ett biflöde till Gavleån och en egen 
vattenförekomst som har bedömts ha måttlig 
ekologisk status pga brister i konnektiviteten och 
morfologiska förändringar. Nedströms rinner bäcken 
genom stora områden med åkermark och en damm i 
Gavleån är ett vandringshinder för havsvandrande 
fisk. Enligt elfiskeregistret finns det harr, stensimpa 
och abborre en bit nedströms utredningsområdet. 
Strandskogen består av en smal zon med örtrik löv 
och blandskog. Ingår länsstyrelsens 
naturvårdsprogram (nr 93 Gävle); Betydande 
geologiska värden genom välutvecklad 
meanderbildning och det nedskurna ravinsystemet. 

NVI 3 3 NVO 3 
Bilaga 4 

Objektet består av lågvuxen ängsvegetation och 
buskmarker i anslutning till flygfältets södra del. 
Rörbergs flygfält är också en känd lokal för den 
ovanliga väddnätfjärilen. Den invasiva arten 
blomsterlupin förekommer allmänt i området. 
Fågelinventerat 2019 och det finns även flera 
fågeluppgifter rapporterade till Artportalen som visar 
på att hela flygfältsområdet med omgivande 
igenväxningsmarker har en rik fågelfauna. 

VMI 1 3 (Vissa 
naturvärden 
enligt VMI) 

- Våtmarksinventering (VMI – X13H4C03) FD 
Sörtärnan 9 km OSO Sandviken 
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NVI 4 3 NVO 4 
Bilaga 4 

Objektet utgörs av ett låglänt blandskogsområde som 
ligger nära Gavleån. Glasbjörk och gran dominerar 
men det finns även gråal, hägg, asp, sälg och klibbal 
samt mer enstaka även tall och rönn. Det saknas 
dock riktigt gamla träd och det är en måttlig förekomst 
av död ved. Fältskiktet domineras av högörter, starr 
och gräs.  

NVI 5 3 NVO 5 
Bilaga 4 

Objektet utgörs av ett låglänt blandskogsområde som 
ligger nära Gavleån. Glasbjörk dominerar men det 
finns även gråal, hägg, asp, gran, sälg samt mer 
enstaka även klibbal, rönn och hassel. Det saknas 
dock riktigt gamla träd och det är en måttlig förekomst 
av död ved. Fältskiktet domineras av högörter, starr 
och gräs.  

NVI 6 3 NVO 19 
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Lugnflytande sträcka av 
Gavleån mellan dammarna vid Mackmyra och 
Forsbacka. Ån omges av våtmarker som tidvis är 
överdämda. Genom förekomst av triviala arter 
bedöms objektet håla visst naturvärde. Trots 
förekomst av dammar och vandringshinder bedöms 
objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

NVP 2 2 - Naturvårdsprogram länsstyrelsen (nr 79 Gävle); 
Gavleån. Bra fiskevatten mm. Reglerad vid Forsbacka 
och Mackmyra, däremellan lugnflytande med stor 
utbredning omgiven av våtmarker. Tidigare rikt 
bestånd av flodkräfta. Utsättning av fisk på grund av 
vandringshinder. Vatten- och strandvegetation bitvis 
rik. Visst intresse som fågellokal. Stort intresse för 
friluftslivet, som fiskevatten och strövområde. 

VMI 2 3 (Vissa 
naturvärden 
enligt VMI) 

- Våtmarksinventering (VMI – X13H4C01); Stormossen 
8 km ost-nord-ost om Sandviken. 

 

Sandvikens kommun 

Där ledningarna viker av västerut från Gävle kommun in i Sandvikens kommun har fem mindre skogsområden 

med påtagliga naturvärden identifierats i genomförd naturvärdesinventering (NVI 7-11). Områdena ligger 

relativt nära varandra och utgör i huvudsak kärr och sumpskogar, huvudsakligen med påtagliga biotopvärden 

(död ved och naturlig hydrologi) som gör att de bedöms som värdefulla.  

Vidare västerut berörs ett område i ett äldre naturvårdsprogram klass 2 (NVP 3), huvudsakligen utpekat för 

områdets värden för friluftsliv kring Högbo Bruk med omgivande motionsspår och leder (se även avsnitt 5.117 

avseende friluftsliv och rekreation). Söder om planerade ledningar har några generella biotopskydd 

identifierats, öppna diken, som dock inte berörs av föreslagen sträckning. NVI 11 är en liten betesmark med 

äldre tallar som har bedömts ha påtagligt naturvärde.  

Planerad ledning passerar sedan Jädraån på tre platser (NVI 13, 16 och 17), ett meandrande vattendrag med 

branta slänter och omgivande sedimentmark. Visst artvärde finns då förekomst av öring och harr finns i ån 

och biotopvärdet bedöms som påtagligt. Kring delar av Jädraån, vid Kvarnströmmen, finns område utpekat i 

länsstyrelsens naturvårdsprogram (NVP 4). Ån rinner här genom delvis öppet landskap och ån har här skurit 
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genom moränkulle och skapat djup ravin på en delsträcka. Inom området finns artvärde i form av 

fågelförekomster, bland annat kungsfiskare, och förekomst av harr. Området hyser värden för fiske och 

friluftsliv.  

Väster om Jädraån finns ytterligare två områden med naturvärden utpekade i genomförd 

naturvärdesinventering, i anslutning till Tunasjön (NVI 17 och 18). NVI 17 utgör område med gransumpskog 

med stort inslag av björk. Förekomsten av riklig mängd död ved gör att biotopvärdet bedöms vara påtagligt. 

NVI 18 utgör Tunasjöns norra ände med värden kopplade till sjön och strandzonen. Området har lågt artvärde 

men påtagligt biotopvärde då sjön utgör insjö med till synes opåverkad hydrologi. Ett större område runt sjöns 

norra del är i våtmarksinventeringen bedömt som ett område med vissa naturvärden.  

Naturmiljöobjekten i Sandvikens kommun är avgränsade i Figur 45 nedan och listas med beskrivningar i tabell 

Fel! Hittar inte referenskälla.6. 

 
Figur 45. Karta med utpekade naturmiljövärden längs med föreslagen sträckning för planerade nya 132 kV ledningar Stackbo/Ängsberg-
Tuna inom Sandvikens kommun. 
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Tabell 6. Utpekade naturmiljöer i anslutning till föreslagen sträckning för planerade ledningar inom Sandvikens kommun. 

Benämning 
MKB 

Naturvärdes-
klass 

Benämning i NVI Beskrivning 

NVI 7 3 NVO 10 
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Kärr med äldre tallar ca 80-
150 år, finns även förekomst av klibbal och björk. 
Enstaka död ved, inga naturvårdsarter.  Förekomst 
av enstaka död ved och naturlig hydrologi gör att 
objektet bedöms ha påtagligt biotopvärde.  

NVI 8 3 NVO 9  
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Sumpskog med gran, klibbal, 
björk och tall. Ålder från 50-100 år, enstaka tallar 
150 år. Förekomst av enstaka död ved och naturlig 
hydrologi gör att objektet bedöms ha påtagligt 
biotopvärde. 

NVI 9 3 NVO 8  
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Kärr med dominans av 
bladvass. Trädskikt av tall, klibbal och björk samt 
enstaka granar. Ålder 80-150 år. Enstaka död ved 
förekommer. Kärret har till synes opåverkad 
hydrologi. Lågt artvärde, förekomst av enstaka död 
ved och naturlig hydrologi gör att objektet bedöms 
hålla påtagligt biotopvärde. 

NVI 10 3 NVO 6  
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Tallmosse bevuxen med klena 
krumma tallar. Ålder på äldre tallar över 150 år, 
vissa möjligen över 200 år. Skogen är lågvuxen och 
jämförelsevis tätvuxen och välskiktad. Ingen 
hydrologisk påverkan. Genom förekomst av järpe 
bedöms objektet ha påtagligt artvärde. Låg 
påverkansgrad och naturlig struktur gör att 
biotopvärdet bedöms påtagligt. Ligger inom VMI-
objekt Skogsbacksmuren (X13H5B05) med vissa 
naturvärden.  

NVI 11 3 NVO 7  
Bilaga 3 
 

Påtagligt naturvärde. Tallmosse med inslag av björk 
och i kanterna viden. Död ved förekommer som 
stående döda tallar. Ålder runt 100-120 år. 
Våtmarken tycks vara opåverkad av dikning. Visst 
artvärde, låg påverkansgrad och naturlig struktur 
bedöms objektet ha påtagligt biotopvärde. Ligger 
inom VMI-objekt Skogsbacksmuren (X13H5B05) 
med vissa naturvärden. 

NVP 3   - Naturvårdsprogram länsstyrelsen (nr 22 
Sandviken); Öjaren-Högbo. Fritidsområde kring 
Högbo Bruk. Sandvikens viktigaste fritidsområde 
med spår, leder, golfbana, bad, bastu, servering etc. 
I Högbo Bruk utgör centrum för fritidsområdet.  

VMI 3 Vissa 
naturvärden 

- Grundinventering våtmarksinventering; 
Skogsbackmuren 17 km väst-syd-väst om Gävle. 

NVI 12 3 NVO 5 
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Sumpskog med gran, klibbal, 
björk och tall. Ålder från 40-70 år. Ställvis allmänt 
med död ved av gran och klibbal. Stubbar efter 
röjning och plockhuggning förekommer. Genom 
förekomst av kungsfågel bedöms objektet ha visst 
artvärde. Genom förekomst av klibbal och död ved 
bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

NVI 13 3 NVO 3  
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Jädraån omges till stor del 
omgiven av åkermark. Trädskiktet i strandzonen 
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består av asp, björk, klibbal och rönn.  Meandrande 
vattendrag med konnektivitet till Storsjön och 
Gavleån. Visst artvärde till följd av förekomst av 
öring och harr. Förekomst av relativt få 
dikningsföretag men med dammar och omgivande 
jordbruksmark bedöms objektet hålla påtagligt 
biotopvärde. 

NVP 4  3 - Naturvårdsprogram länsstyrelsen (nr 25 
Sandviken); Kvarnströmmen. Vid Kvarnströmmen 
har Jädraån skurit genom moränkulle och skapat 
djup ravin och en ca 50 m lång forssträcka. Både 
kungsfiskare och strömstare har observerats vid 
forsen där drillsnäppa också häckar. I strömmen 
finns harr. Jädraån vid Kvarnströmmen är ett 
omtyckt utflyktsmål och fiskevatten. 

NVI 14 3 NVO 4  
Bilaga 3 

Objektet utgörs av en betad torrbacke med gamla 
tallar med en uppskattad ålder av 100-150 år. Visst 
örtinslag i gräsmarken med några 
ängsmarksindikatorer. Genom förekomst av gamla 
tallar bedöms objektet hålla visst artvärde och 
genom förekomst av betad mark bedöms objektet 
hålla visst biotopvärde. En samlad bedömning av 
biotop- och artvärde motiverar att objektet bedöms 
hålla påtagligt naturvärde. 

NVI 15 3 NVO 3 
Bilaga 3 

Se NVI 13 ovan 

NVI 16 3 NVO 3 
Bilaga 3 

Se NVI 13 ovan 

NVI 17 3 NVO 3 
Bilaga 3 

Se NVI 13 ovan 

NVI 18 3 NVO 2  
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Gransumpskog med stort 
inslag av björk. Rikligt med död ved, lågor och 
stående död ved. Genom förekomst av triviala arter 
men tickor i rikliga mängder bedöms objektet hålla 
visst artvärde. Förekomst av rikliga mängder död 
ved bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. 

NVI 19 3 NVO 1  
Bilaga 3 

Påtagligt naturvärde. Tunasjöns norra ände. 
Strandzonen består av pors, bladvass, trådstarr, 
sjöfräken, kärrsilja, tranbär och kråkklöver. Den 
omgivande skogen består av medelålders 
produktionsskog av tall, gran och björk. Förekomst 
av triviala arter ger lågt artvärde. Förekomst av insjö 
med till synes opåverkad hydrologi bedöms objektet 
hålla påtagligt biotopvärde. Ingår som en del i VMI-
objektet Bredmossen (X13H4A01) med vissa 
naturvärden). 

VMI 4 3 (Vissa 
naturvärden 
enligt VMI) 

- Våtmarksinventeringen (VMI - X13H4A01); 
Bredmossen 2 km nord-väst om Sandviken. 
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5.8.1.2 Fåglar 

Förekomster av fåglar har utgått från de underlag som finns tillgängliga; naturvärdesinventering och 

fågelinventering som genomfördes 2019 för den ursprungliga sträckningen (relevant för förordad sträckning är 

från Gavleån och västerut), uppgifter (inkl skyddsklassade uppgifter) för hela den förordade sträckningen från 

Artportalen från de senaste 10 åren (2011-2021). Samt kontakt med lokal ornitologiförening 

För den östra delen, mellan Stackbo och Gavleån har information inhämtats via en revirkartering av fågel vid 

Rörbergs flygplats med omgivande landskap som gjordes 2019, samt uppgifter från den 

naturvärdesinventering som genomfördes för denna del av förordad sträckning sensommaren 2021. Ingen 

ytterligare separat fågelinventering har genomförts i fält, då det inte bedömts tillföra mer information.  

En separat artskyddsutredning har klarlagt om det finns risk för påverkan på arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen inom det planerade kraftledningstråket. Artskyddsutredningen utgår från riktlinjerna i 

Naturvårdsverkets artskyddshandbok. Mer specifikt har ett tiotal fågelarter (i vissa fall artgrupper) utretts för 

att bedöma påverkan på arternas bevarandestatus lokalt och nationellt.  

Vid analys av underlag framkommer särskilt tre delområden som viktiga: 

1. Gräsmarker, skog, våtmarker och vattenmiljöer vid Jädraån och Högbo golfbana 

2. Översvämningsmarker, vattenområden och skog vid Gavleån 

3. Gräsmarker, sandmarker, buskmarker och lövskog vid Rörbergs flygfält samt den närliggande 

näringsrika Valsjön 
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Figur 46. Karta över viktiga fågelområden. 

Inom de tre identifierade områdena förekommer flera olika fågelarter. Rovfåglarna blå kärrhök, brun kärrhök, 

duvhök, fiskgjuse, havsörn och kungsörn förekommer inom vissa delar av de tre fågelområdena. Inom 

fågelområde nr 1 uppehåller sig en del större fågelarter med dålig manövreringsförmåga tex sångsvan, 

sädgås och trana.  Vid fågelområde nr 2 vid Gavleån rör det sig också mycket fågel som födosöker vid 

återvinningsanläggningen 1 km väster om ledningssträckningarna.      

Skogslevande arter som bygger bon i träd och buskar riskerar att påverkas av att skog avverkas och ersätts 

med öppen mark. Sådana förekommande arter längs sträckningen är mindre hackspett och spillkråka samt 

skogslevande tättingar, grönsångare, talltita, sävsparv m fl. I samrådet inkom uppgifter om lappuggla och 

slaguggla, varför vidare studier genomfördes för att validera förekomsten av ugglorna. Vid inspelning under en 

vecka konstaterades att två par av den vanligare kattugglan troligen häckar i ledningens närhet, vilket då 

skulle innebära att uppgifterna om slaguggla och lappuggla är mindre troliga, informationen om dessa 

saknade också validering i Artportalen. Länsstyrelsen har i samråd yttrat sig om förekomst av havsörn i 

området kring Rörberg. Dialog har förts med den biolog som varit delaktig i länsstyrelsens yttrande, varvid 

förekomsten konstaterats befinna sig på ett stort avstånd till planerad ledning och hänsynsåtgärder inte anses 

nödvändiga.           

På delsträckor med luftledning är det dels de tillfälliga störningarna som uppkommer vid avverkning och 

byggnation som kan påverka fåglar negativt, dels det beständiga intrånget som ledningarna medför där det för 

denna typ av ledningar kan finnas en risk för kollision för vissa arter. På delsträckor med markkabel är det 

huvudsakligen tillfällig störning vid avverkning och byggnation som kan påverka fågellivet negativt  
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5.8.1.3 Övriga skyddsvärda arter 

Vid naturvärdesinventeringarna och utifrån trovärdiga uppgifter från Artportalen (även skyddsklassade 

uppgifter) har ett antal skyddsvärda arter bedömts beröras av planerade kraftledningar.  Det rör sig om 

rödlistade arter och arter som omfattas av fridlysningsbestämmelser. 

Validerade uppgifter om väddnätfjäril (VU) fridlyst enligt 6 § Artskyddsförodningen 2007:845 finns från 

Rörbergs flygfält och nära ledningsstråkets västra ände. Väddnätfjärilens värdväxt är ängsvädd som är en 

tämligen allmän växt i denna del av Gästrikland.  

I södra änden av Rörbergs flygfält finns fynd av månlåsbräken (NT) och höstlåsbräken (NT och fridlyst enligt 8 

§ Artskyddsförodningen 2007:845).  

Även om det finns lämplig mark inom utredningsområdet så ligger de kända lokalerna för mosippa (rödlistad 

som Starkt hotad och fridlyst enligt 8 § Artskyddsförodningen 2007:845) helt utanför området och några nya 

förekomster har inte påträffats under naturvärdesinventeringen.  

Endast validerade fynd har beaktats i utredningen. Under projektets gång har arter i hög grad registrerats, 

särskilt i södra området av Högbo bruk. Flera av de inrapporterade observationerna bedöms oseriösa, t.ex. 

Hjorttryffel, som troligen är knuten till hassel. Arten är mycket sällsynt i Sverige och starkt hotad, uppgiften är 

undersökt men kan inte valideras. Även grönfläckig padda har rapporterats vilken är en osannolik uppgift 

enligt sökandens anlitade biolog då arten enbart är känd från de allra sydligaste länen i Sverige.  

5.8.2 Hänsynsåtgärder 

5.8.2.1 Allmänt 

I första hand har sträckningen i möjligaste mån anpassats för att undvika de mest värdefulla tidigare utpekade 

naturmiljöerna samt områden med höga naturvärden som identifierats i genomförd inventering. Genom 

känsliga naturområden kan det vara möjligt att göra anpassningar för att minimera arbetsområdet. Upplag och 

uppställningsplatser undviks inom och i anslutning till värdefulla naturmiljöer och körning med terränggående 

fordon sker med särskild hänsyn där naturvärden är kopplade till markvegetation. I vissa fall kan körskador 

gynna markfloran men tidpunkten för arbetena är då kritisk och arbeten ska planeras där det är möjligt för att 

inte störa markflora/fauna vid specifika tidpunkter (vid blomning eller när insekter är aktiva). Där avverkning 

behöver ske inom områden med utpekade naturvärden kan det vara aktuellt att göra högstubbar och/eller 

lämna kvar död ved där det bedöms som lämpligt, i samråd med berörd markägare. 

Placering av stolpar och stag kommer inte ske i eller direkt anslutning till större vattendrag. För mindre 

vattendrag kan det ibland inte undvikas då det är många förankringsplatser inklusive stag totalt sett. I de fall 

det inte är möjligt kommer åtgärden samrådas vidare i form av strandskyddsdispens. Överfarter över 

vattendrag och diken kommer att planeras väl. I första hand kommer befintligt vägnät och ledningsgator att 

nyttjas, men vid eventuell överfart över vattendrag kommer tillfälliga eller permanenta broar användas, 

alternativt kommer vattendraget vara fruset och goda isförhållanden råda så att vattendraget kan korsas.  

Vid vattendrag och våtmarker kommer vegetation närmast vattendragen att lämnas kvar, där det inte utgör 

risk för ledningarna. På så vis minimeras förändringen och skuggning bibehålls.  

Inom blötare marker anpassas, om möjligt, arbetena till att genomföras under tidpunkt på året då markerna är 

torrare. Alternativt används maskiner med lågt marktryck i dessa områden eller läggs man ut stockmattor eller 

liknande konstruktioner ut för att undvika markskador och påverkan på markhydrologi.  Om körskador uppstår 

i mark ska marken återställas i samband med avslutat arbete.  

Där planerad markkabelsträckning korsar vattendragen Valsjöbäcken/Kungsbäcken samt Spikåsbäcken är 

det i detta skede, innan detaljprojekteringen genomförts, oklart hur korsning med vattendragen kommer att 
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kunna ske. Då det är många kablar som ska förläggas innebär de metoder som finns tillgängliga olika typer av 

intrång och påverkan. Antingen behöver tillfälligt schakt göras i vattendraget, alternativt krävs schaktfri metod 

som då kommer att omfatta ett mycket brett område, ca 40 meter (för att de sex kabelförbanden ska kunna 

separeras) som kräver omfattande schakt för start och slutgrop på båda sidor om vattendragen. Det är inte 

möjligt att för planerade ledningar undvika korsningar med aktuella vattendrag eftersom de är längsgående i 

landskapet. För att säkerställa att korsningar sker på lämpligt sätt, med lämpliga hänsyns- och 

skyddsåtgärder, kommer samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken att genomföras inför 

förläggningsarbeten.     

Spridning av invasiva arter som blomsterlupin undviks genom att växtrester inte får läggas på deponi, utan 

ska brännas. Massor där blomsterlupin har växt får endast återanvändas på samma plats de kom ifrån.  

Eventuella tillfälliga byggvägar kommer att kunna fastställas först vid detaljprojektering av ledningarna. 

Byggvägarna kommer att vara föremål för samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.  

För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid underhåll och eventuell framtida 

reparation av ledningen utförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan 

underhållsåtgärder som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön påbörjas. Vid detta samråd föreslås lämpliga 

försiktighetsåtgärder för att undvika att skada uppstår 

5.8.2.2 Fåglar 

För att undvika störning för fåglar under häckningsperioden kommer avverkningar inför entreprenadarbetena 

inte utföras under perioden april till juli och mer specifikt mars till juli inom fågelområde 1 (se kartan i Figur 46 

vid Tunasjön). Där sökt ledning passerar Jädraån bör en ridå av träd och buskar lämnas i syfte att minimera 

risken för att lämpliga livsmiljöer för fåglar försvinner. 

Genom att sätta upp fågelvarnare/markering på faslinorna i känsliga avsnitt kan risken för kollision motverkas. 

I utförd artskyddsutredning föreslås lämpliga placeringar. En dialog kommer att föras vidare med länsstyrelsen 

gällande mer exakta placeringar och utformningar. Där det bedöms som nödvändigt kommer fågelvarnare att 

monteras på ledningarna 

Skulle hålträd behöva avverkas där förekomst av ugglor konstaterats, kommer dessa om de inte är för höga 

att om möjligt sparas. Utöver det föreslås att holkar sätts upp i närområdet (inom 500-1000 m) för att styra 

ugglorna till dessa och kompensera för det bortfall av skog och möjliga boträd som behöver avverkas. 

5.8.2.3 Övriga skyddsvärda arter 

Området med mosippor har helt kunnat undvikas genom anpassad sträckning.  

En skyddsåtgärd är att se till att eventuella upplagsytor i samband med montering av stolpar, fundament och 

stagförankringar inte placeras inom närområdet till den f.d. landningsbanan för att undvika påverkan på 

månlåsbräken, höstlåsbräken och väddnätfjäril.    

 

5.8.3 Konsekvensbedömning 

5.8.3.1 Allmänt 

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

ledningarna, vilket leder till att naturtypen förändras lokalt till följd av ökad ljusinstrålning och ändrade 

hydrologiska förhållanden. Skogsgatan vidmakthålls genom regelbunden röjning av vegetation, främst på 

delsträckor med luftledning men i viss mån även ovanför markkablar. Dessutom avverkas kantträd kring 

luftledningar utanför den inlösta skogsgatan, där kantträden är så högväxande att de riskerar att falla på och 
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skada ledningen. När skog avverkas för att ge plats åt ledningarna förändras livsbetingelserna för djur och 

växter lokalt. Vissa tidigare etablerade arter försvinner och nya arter tillkommer. I en i övrigt sluten skogsmark 

kan skogsgatan verka som reträttmöjlighet för ljuskrävande arter som har sin naturliga hemvist i ängs- och 

hagmarker eller skogsgläntor och bryn. Även störningståliga, hävdgynnade arter som tidigare var vanliga i 

odlingslandskapet kan finna en lämplig livsmiljö i skogsgatan till följd av den återkommande röjningen. 

Valsjöbäcken (NVI 1) samt norra passagen av Spikåsbäcken (NVI 2) görs med markkablar. Hur detta ska 

genomföras kommer att utredas närmare för mest lämplig metod för att korsa vattendraget. Det är inte möjligt 

att undvika korsning med dessa vattendrag. Vid Valsjöbäcken är det ont om plats i förhållande till andra 

ledningar och bebyggelse norr om området, varför schaktfri metod kan behöva uteslutas då det kräver mycket 

utrymme. Alternativet är att tillfälligt schakta genom diket vilket kräver särskilda åtgärder för att inte långsiktigt 

medföra påverkan på vattendraget. Sökanden kommer inför korsning att samråda med länsstyrelsen enligt 12 

kap 6 § miljöbalken för att kunna vidta lämpliga åtgärder vid vald metod för korsning, om det inte är möjligt att 

nyttja schaktfri metod kommer en anmälan om vattenverksamhet att göras enligt 11 kap. MB. Oavsett 

kommer viss tillfällig påverkan att bli aktuellt kring vattendraget då det krävs schakt genom vattendraget eller i 

sidoområdena om det blir aktuellt med schaktfri korsning. De tillfälliga konsekvenserna bedöms kunna bli 

måttliga. Korsningen bedöms kunna ske så att åtgärderna inte medför långsiktiga konsekvenser, genom 

anpassningar. När ledningarna är i drift bedöms således konsekvenserna för vattendraget bli obetydliga till 

små. 

Där ledningen korsar över fd Rörbergs flygplats gör det i form av en luftledning. De naturvärden som finns där 

är knutna till öppna och ängslikna miljöer, vilket vidmakthålls närmast ledningen. Konsekvenserna som 

ledningen orsakar för naturvärdena där blir därför små under anläggningen och obetydliga under drift. 

Korsning över Galveån sker i luftledningsutförande vilket innebär att det kommer att bli aktuellt med 

avverkning av vegetation i området för utpekat naturvårdsprogram som omger ån och utpekat område i 

genomförd naturvärdesinventering (NVI 6). Kring ån är det delvis våtmarksområden där vegetation normalt är 

något lägre men viss avverkning bedöms ändå bli nödvändigt. Genom anpassning av stolpplacering och 

höjden på stolparna på vardera sida om ån, kan behovet av avverkning minimeras. Inga direkta effekter på 

vattendraget bedöms uppstå till följd av ledningarna och sammantaget bedöms konsekvenserna för 

naturmiljön i ån bli obetydliga och i närområdet bedöms de bli små. 

När ledningarna viker av in i Sandvikens kommun passerar de söder om tre utpekade naturvärden från 

genomförd inventering (NVI 7-9). Sträckningen har anpassats för att hamna söder om dessa objekt men det 

kan bli aktuellt med avverkning av enstaka träd i utkanten av dessa kärr- och sumpskogsområden. Om det 

bedöms lämpligt kan död ved lämnas i områdena. Sammantaget bedöms konsekvenserna för områdena bli 

obetydliga om det är möjligt att helt undvika dem men små om det blir aktuellt med viss avverkning. 

Avgränsat naturvårdsprogram (NVP 3) är främst utpekat med avseende på friluftsvärdena i området, där 

naturmiljön dock utgör en viktig parameter. Det är ett stort område kring Högbo Bruk, Öjaren och Lundbosjön i 

norr och planerade ledningar passerar i utkanten av södra delen. Konsekvenserna för naturvårdsprogrammet 

lokalt bedöms bli små medan konsekvenserna för det större området i sin helhet bedöms bli obetydliga. 

Inom området för naturvårdsprogrammet enligt ovan korsar ledningarna över våtmarksområde (VMI 3) inom 

vilket två områden med påtagligt naturvärde pekats ut, två relativt opåverkade tallmossar (NVI 10-11). 

Sträckningen har anpassats för att huvudsakligen kunna komma fram mellan dessa områden med tallmossar. 

Viss avverkning kommer att behöva ske i utkanten av områdena men de bedöms i stort kunna undvikas. 

Särskild försiktighet kommer att vidtas vid arbeten intill områdena och inom våtmarken i stort. Stolpplaceringar 

anpassas och minimeras i blöta marker. Död ved kan om det bedöms som lämpligt lämnas inom utpekade 

tallmosseområden. Sammantaget bedöms konsekvenserna för våtmarksområdet och de utpekade 

naturvärdena bli små till måttliga. 
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Utpekat naturvärde västerut (NVI 12) bedöms inte påverkas av de nya ledningarna och ledningsgatan då 

sträckningen passerar söder om objektet. Inga konsekvenser bedöms uppstå.  

Planerade ledningar passerar över Jädraån i luftledningsutförande på tre platser och söder om åsträcka med 

utpekade värden (NVI 13, 14, 16, 17). Delar av området kring ån är också utpekat som naturvärdsprogram av 

länsstyrelsen, kopplat till just värdena i och kring ån (NVP 4). Då det huvudsakligen är fråga om passage av 

åsträckor inom öppen jordbruksmark är det inte fråga om några direkta effekter eftersom ingen avverkning 

behöver ske. Där det finns mer högväxande vegetation eller skog intill ån medför de nya ledningarna att 

avverkning behöver ske. Lågväxande vegetation sparas dock där det inte utgör fara för ledningarna och 

stolpplaceringar kan anpassas för att undvika närhet till vattendraget. Sammantaget bedöms konsekvenserna 

för vattendraget och naturvärdena kopplade till det bli obetydliga till små. 

Utpekat naturvärde i form av betad torrbacke med gamla tallar (NVI 14) bedöms inte påverkas av de nya 

ledningarna då slutlig sträckning passerar norr om objektet. Inga konsekvenser bedöms uppstå. 

Utpekat område med gransumpskog med påtagligt naturvärde (NVI 18) berörs inte av den slutliga 

sträckningen. Inga konsekvenser bedöms uppstå. 

Ledningarna kommer att passera norr om Tunasjön som vid inventering bedömts hysa påtagligt naturvärde 

(NVI 19). Området kring sjön är också utpekat som våtmark och sumpskogar. Värdena för utpekat område är 

kopplade till lågväxande vegetation i strandzonen och att det är en insjö med till synes opåverkad hydrologi. 

Omgivande skog hyser i sig inte några höga värden. Genom anpassning av stolpplaceringar för att undvika 

närhet till sjön och de omgivande blöta markerna i så stor utsträckning som möjligt samt genom att spara 

lågväxande vegetation i strandzonen bedöms konsekvenserna för sjön och dess naturvärden bli små. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön till följd av de nya ledningarna bli små till måttliga 

under byggnation och små när ledningarna är på plats.  

5.8.3.2 Fåglar 

Skogslevande arter, enligt förteckning artskyddsutredningen, som bygger bon i träd och buskar riskerar att 

påverkas av att skog avverkas och ersätts med öppen mark. Dessa är kattuggla, mindre hackspett och 

spillkråka samt skogslevande tättingar, grönsångare, talltita, sävsparv m fl.  Även lappuggla och slaguggla 

fanns inledningsvis med i utredningen men efter vidare studier förekommer dessa mest troligt inte i området. . 

De habitatförluster som uppstår är mycket begränsade då det är fråga om brukad skogsmark utan höga 

naturvärden och i olika typer av öppen mark kommer markanvändningen att kunna fortgå som vanligt även 

om en ledning byggs. Ledningarna kommer således inte påverka den kontinuerliga ekologiska funktionen för 

arter.    

Enligt syntesrapporten om kraftledningars påverkan på fåglar av Ottvall & Green från 20206, är större fåglar 

med sämre manövreringsförmåga mer utsatta för kollisioner, dessa är: hönsfåglar, svanar, gäss, storkar och 

tranor. Rovfåglar med bra syn och som är goda flygare har bättre manövreringsförmåga och kan därför också 

undvika kollisioner med ledningar. Vad gäller eldöd är det främst fåglar i kroppsstorlek av kråka och större 

som kan drabbas. Rovfåglar, stora ugglor, kråkfåglar och storkar är fågelgrupper som oftast rapporterats som 

eldödade. Antalet ringmärkta döda fåglar som hittats vid ledningar har stadigt minskat sedan 1990-talet vilket 

kopplas till ombyggnation av lokalnätet som med en äldre utformning utgjort en ökad risk för eldöd.    

Risken för att fåglar som rör sig i luftrummet kan kollidera med ledningar ökar där ledningar korsar öppna 

områden såsom öppna fält, myrar eller vattendrag. Överslag kan orsakas när fåglarna sätter sig på 

ledningarna. För att ett överslag ska uppstå måste en fågel nå två faser samtidigt med sina vingar. Planerade 

 
6 Ottvall & Green, 2020. Kraftledningars påverkan på fåglar – en syntesrapport. Rapport, Lund universitet. 
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ledningar har en storlek och utformning som innebär att risk för strömgenomföring för fåglar som sätter sig på 

ledningarna i princip inte är möjlig på grund av faslinornas inbördes avstånd. I Sverige förekommande 

fågelarter finns inga med tillräcklig vingbredd att nå två faser samtidigt. Därav bedöms risken vara låg för 

rovfåglar och berguv som eventuellt häckar i omgivande landskap. Kraftledningsstolpar nyttjas ofta som 

spaningsplatser för större rovfåglar därmed kan planerade ledningar möjligen gynna dessa arter.  

 

   

 
Konsekvenserna för fåglar längs med ledningen bedöms bli små. Ledningarna kommer vara förenliga med 
artskyddsförordningen.  
 

5.8.3.3 Övriga skyddsvärda arter 

En begränsad påverkan under byggtiden i anslutning till fjärilslokalerna för väddnätsfjäril bedöms inte påverka 

artens lokala bevarandestatus då de planerade ledningsstråken ligger strax utanför de kända 

reproduktionsområdena.   

I södra änden av Rörbergs flygfält finns fynd av månlåsbräken (rödlistad som Nära hotad) och hötslåsbräken 

(Rödlistad som Nära hotad och fridlyst enligt 8 § ASF). Båda arterna är störningsgynnade och begränsade 

störningar under byggtiden med terrängkörning bedöms inte påverka förutsättningarna för arternas fortlevnad. 

De planerade nya kraftledningarna som ligger nära mosippeförekomsterna kommer att bli nya lämpliga lokaler 

för mosippa och innebära en positiv konsekvens.  

Konsekvenserna för skyddsvärda arter bedöms bli obefintliga eller positiva då samtliga är av det slag att de 

gynnas av hävd.  Ledningarna kommer vara förenliga med artskyddsförordningen. 

 

5.9 Kulturmiljö 

5.9.1 Beskrivning 
Gävleborgs län består av en lång kuststräcka med en levande historia av fiske och intensiv sjöfart. Här växte 

bruk och industrier fram. I länet finns stora skogsområden som i alla tider varit viktiga för människors 

försörjning. I städerna finns anrika byggda miljöer med stark karaktär. I länet finns öppna odlingsmarker som 

människor lade grunden till redan på järnåldern. I Gästrikland finns bruksmiljöerna – ”Järnriket” – med 

bergsmansgårdar, gruvor, industrimiljöer och arkitektur av världsklass. 

Den planerade kraftledningsgatan går till största del genom småkuperad skogsmark. Marken utgörs av morän 

som bitvis är blockrik och har inslag av myrar. I söder vidtar mer flack och sandig mark i anslutning till 

Valboåsen. Kring Jädraåns dalgång passeras sträckor som utgör åkermark och f.d. åkermark. Även vid 

Överhärde/Valbo sker övergångar genom brukade åkermarker. 

De berörda skogsområdena har i historisk tid varit utmark till omgivande byar samt, inte minst, varit viktiga för 

kolproduktion till järnbruken. De närliggande Högbo bruk och Mackmyra bruk har båda anor från 1600-talet 

talet och producerade järn fram till slutet av 1800-talet. Detta har satt avtryck i ett stort antal registrerade 

kolbottnar. Förutom kolning har fäboddriften från intilliggande byar varit betydande på skogsmarken längs 

hela utredningsområdet. Fäbodarna är synliga i såväl ortnamn som fornlämningar och kvarvarande 

fäbodmiljöer. Insprängt i skogsmarken närmast byarna ligger också mindre partier åker- och ängsmark som i 

flera fall har brukats in i modern tid. 
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Även under järnåldern var utredningsområdet utmark och här bedrevs till exempel järnframställning och 

kolning i grop. Detta är särskilt tydligt i södra delen, kring Stackbo. Flera kolningsgropar i närområdet har 

undersökts och fått vendeltida och vikingatida dateringar, 600-1000 e.Kr. medan en järnframställningsplats 

intill utredningsområdet daterats till 300-400 tal vilket visar att järnhanteringen pågått under en betydande del 

av järnåldern. 

Höjden över havet är i huvudsak mellan 55 och 85 meter vilket innebär att området låg vid den dåvarande 

kusten 4000- 6000 år före Kristus. Det förekommer flera registrerade stenåldersboplatser i och intill 

utredningsområdet. En koncentration av boplatser finns där utredningsområdet passerar Gavleån. I det 

området låg åns utlopp i havet under mellanstenåldern. 

Sträckningen för planerade ledningar berör inte några utpekade områden av riksintresse för kulturmiljövård. 

Sträckningen berör ett antal forn- och kulturlämningar och passerar intill områden utpekade som värdefulla för 

kulturmiljön, se ytterligare information och beskrivningar i separata avsnitt för Gävle och Sandvikens kommun 

nedan.  

En arkeologisk utredning har genomförts efter beslut av Länsstyrelsen Gävleborg i enlighet med 

kulturmiljölagen (2 kap.11§) samt länsstyrelsens synpunkter i samråd. Utifrån fältinventeringen i steg 1 har 

platser med potential till fornlämningar under markytan tagits vidare för arkeologisk utredning steg 2. Denna 

har bestått i provgropsgrävning och maskindragna sökschakt. 

Samtliga tidigare kända forn- och kulturlämningar som berörs samt de som identifierats i genomförd 

utredning, redovisas i tabeller och kartor i kommande avsnitt. 

 

Gävle kommun 

I Gävle kommun finns många fornlämningar och de berättar att området har varit befolkat under lång tid. 

Fornlämningarna finns framför allt i jordbruksbygder och inom Gävle stads äldsta delar men även i områden 

som idag inte är bebyggda. Gävle har olika bebyggelsetyper i staden, på landet, i de mindre tätorterna samt 

vid kusten och insjöarna. Det som utmärker Gävle är byggnader och samhällen knutna till industri- och 

järnhantering, sommarvillor och fiskelägen, samt stadsbebyggelsen i Gävle. Jord- och skogsbruket har skapat 

en speciell flora och fauna. I de stora byarna, exempelvis Valbo, har stora sammanhängande öppna landskap 

skapats.  

 

Gävle kommun har pekat ut så kallade karaktärsområden, vilket är deras egen bedömning av större landskap 

med strukturer av tydliga historiska spår. Ofta är det relationen mellan bebyggda och obebyggda områden 

som tillsammans med vägnätet visar på en särskild typ av struktur. Gävle kommun vill stärka och vårda sina 

karaktärsområden. De flesta utgörs av jordbruksbygder där en fortsatt jordbruksnäring med odling och 

djurbete är en förutsättning för vård av kulturmiljön. Förändring och utveckling inom karaktärsområdena kan 

ske med utgångspunkt från pågående markanvändning om den anpassas till områdets kulturvärden. Gävle 

kommun har satt upp mål för hur karaktärsområden ska bevaras. Gävle kommun vill samordna 

karaktärsområden med länsstyrelsens utpekade ”odlingslandskap med natur- och kulturvärden” där de 

sammanfaller. Mackmyra är ett område som är utpekat av Gävle kommun som karaktärsområde och som 

finns i nära anslutning till planerade ledningar. (se Figur 47. nedan).  
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Figur 47. Närliggande kulturmiljöintressen i anslutning till planerade kraftledningar i Gävle kommun. Större karta med RAÄ ID finns i 
bilaga 12. 

Förordad sträckning berör 26 lämningar forn- och kulturlämningar i Gävle kommun, främst 

kolningsanläggningar i olika former, men också boplatser av stenålderskaraktär. 11 av dessa var tidigare 

kända. I den arkeologiska utredningen har ytterligare 15 lämningar identifierats i och i direkt anslutning till den 

planerade kraftledningen (se Figur 47.47 ovan och Tabell 7 nedan).  

Tabell 7. Fornlämningar som skulle kunna beröras av ledningsgatan längs planerade kraftledningar inom Gävle kommun. Se bilaga 12 för 
kartor med RAÄ nr.  

RAÄ nr/ID Fornlämningstyp Antikvarisk bedömning 

L1948:3969 Boplats Fornlämning 

L1948:2421 Boplats Fornlämning 

L1949:2317 Husgrund, historisk tid Ingen antikvarisk bedömning 

L1948:2420 Boplats Fornlämning 

L1948:2427 Kolningsanläggning, resmila Övrig kulturhistorisk lämning 

L1948:2662 Kolningsanläggning, liggmila Fornlämning 

L1948:2630 Boplats Fornlämning 

L1948:2629 Boplats Fornlämning 

L1948:2421 Boplats Fornlämning 
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L2022:202 Område med skogsbrukslämningar 
Kolbotten, resmila + koja 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:481 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

L1948:3988 Boplats Fornlämning 

L1949:3298 Område med skogsbrukslämningar 
Kolbotten, resmila + koja 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:455 Fossil åker Övrig Kulturhistorisk lämning 

L2022:477 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:194 Kolningsanläggning, resmila Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:478 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:479 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:205 Hägnad, stenmur Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:203 Hägnad, stenmur Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:193 Kolningsanläggning, resmila Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:6342 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:188 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

L2018:292 Område med skogsbrukslämningar    
2 Kolbotten, resmila + koja 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L949:721 Kolningsanläggning, liggmila Fornlämning 

L1949:580 Hägnad, stenmur Övrig kulturhistorisk lämning 

L1948:7908 Kolningsanläggning, liggmila Fornlämning 

L1948:7909 Kolningsanläggning, resmila Ingen antikvarisk bedömning 

L2020:7014 Kolningsanläggning, resmila  Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:182 Kolningsanläggning, Kolningsgrop Fornlämning 

L2022:181 Kolningsanläggning, Kolningsgrop Fornlämning 

L1949:1970 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

L1948:3912 Boplats Fornlämning  

L2022:177 Kolningsgrop Fornlämning 

L2022:169 Kolningsgrop Fornlämning 

 

 

 

Sandviken kommun 

Sandviken har olika bebyggelsetyper i centralorten, på landet, i de mindre tätorterna och vid sjöarna. Det som 

utmärker Sandviken är byggnaderna knutna till industri- och järnbrukssamhällen, sommarhusen samt 

stadsbebyggelsen. Stadens bebyggelse kännetecknas av att Sandviken är ett ungt samhälle med en 

utveckling som har varit starkt knuten till företaget Sandvik AB. Bebyggelse och vägnät har sin grund i den 

arbetarstad som växte upp kring järnverket i slutet av 1800-talet och framåt.  

De berörda skogsområdena har i historisk tid varit utmark till omgivande byar samt, inte mint, varit viktiga för 

kolproduktion till järnbruken, t.ex. Järnbruket Högbo och Mackmyra som båda har anor från 1600-talet och 

producerade järn fram till slutet av 1800-talet, Detta har satt avtryck i ett stort antal registrerade kolbottnar. 

Förutom kolning har fäboddriften från intilliggande byar varit betydande på skogsmarken längs hela 

utredningsområdet. Fäbodarna är synliga i såväl ortnamn som fornlämningar och kvarvarande fäbodmiljöer. 

Insprängt i skogsmarken närmast byarna ligger också mindre partier åker- och ängsmark som i flera fall har 

brukats in i modern tid. 

 

Sandvikens kommun tog över Högbo på 1940-talet och i samband med det upphörde jordbruket. Högbo bruk 

har två herrgårdar. Den äldre herrgården fick sin nuvarande form vid en ombyggnad under 1700-talets sista 

decennium. Den nya herrgården byggdes omkring 1915. Herrgårdarna, smedstugorna, kvarnen, hammaren 

och bruksdammen ger idag Högbo dess karaktär. På bruket finns även hantverkare som jobbar med hudvård 
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och parfym, glasblåseri, keramik och smide. Sandvikens kommun har pekat ut så kallade karaktärsområden, 

vilket är deras egen bedömning av större landskap med strukturer av tydliga historiska spår. Ofta är det 

relationen mellan bebyggda och obebyggda områden som tillsammans med vägnätet visar på en särskild typ 

av struktur. Sandvikens kommun vill skydda och bevara sina karaktärsområden. De flesta utgörs av 

jordbruksbygder där en fortsatt jordbruksnäring med odling och djurbete är en förutsättning för vård av 

kulturmiljön. Förändring och utveckling inom karaktärsområdena kan ske med utgångspunkt från pågående 

markanvändning om den anpassas till områdets kulturvärden. Högbo (se ovan) är ett av de områden som 

pekas ut som karaktärsområde i Översiktsplanen med sin kulturhistoriskt välbevarade bruksmiljö. 

Ledningarna planeras att uppföras drygt 1km söder om den sammanhängande bruksmiljön. 

 

 

Ledningarna kommer att passera bebyggelse och boendemiljöer norr om Östanbyn och Västanbyn, i utkanten 

av Sandvikens tätort. Områdena har högt bevarandevärde och utgörs av gamla bondbyar som förtätats med 

villabebyggelse. I Östanbyn är den agrara karaktären mer bevarad. 

 

 
Figur 48. Närliggande kulturmiljöintressen i anslutning till planerade kraftledningar i Sandvikens kommun. Större karta med RAÄ ID finns i 
bilaga 12. 

 

Förordad sträckning berör 10 tidigare kända forn- och kulturlämningar i Sandvikens kommun; i huvudsak i 

form av övriga kulturhistoriska lämningar kopplade till utmarker. I genomförd inventering har ytterligare 6 

stycken Övrig kulturhistorisk lämning identifierats i Sandvikens kommun (se  Figur 48.48 ovan och Tabell 8 

nedan).  Sedan tidigare finns en känd boplats vid Jädraån (L1948:2455), på en höjd på 85m över havet. Vilket 
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tyder på att det varit en stenåldersboplats. Lämningarna efter boplatser av stenålderskaraktär har inga synliga 

spår ovan mark utan utgörs av fynd av slagen kvarts, brända ben, skärvsten o.s.v. Det är viktigt att påpeka att 

boplatser är osäkert avgränsade och kan ha en större utbredning än den geometri som redovisats i kartan. 

 
Tabell 8. Fornlämningar som skulle kunna beröras av ledningsgatan längs planerade kraftledningar inom Sandvikens kommun. Se bilaga 
12 för kartor med RAÄ nr.  

Lämningsnummer Fornlämningstyp Antikvarisk bedömning 

L1950:2967 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:7395 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:7396 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:7757 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:7695 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:7429 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

L2021:338 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L2021:351 Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:7427 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L1950:7617 Område med fossil åkermark Övrig kulturhistorisk lämning 

L2021:337  Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 

L2021:336 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L1948:2455 Boplats Fornlämning 

L2021:365 Område med skogsbrukslämningar Övrig kulturhistorisk lämning 

L2021:334 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

L1948:5157 Område med skogsbrukslämningar Övrig kulturhistorisk lämning 

 

5.9.2 Hänsynsåtgärder 
Genom anpassning av stolpplatser på lufteldningssträckor kan påverkan på forn- och kulturlämningar 

undvikas. Vid projektering kommer stolpar och stag i möjligaste mån inte placeras närmare än 50 meter från 

närmaste fornlämning eller 10 meter från närmaste Övrig kulturhistoriska lämning. Där detta avstånd inte kan 

hållas kommer samråd hållas med länsstyrelsen gällande vilka åtgärder som vidare behöver vidtas.   

Inför avverkning, röjning och vid byggnation ska lämningarna märkas ut i fält för att säkerställa hänsyn och 

undvika att lämningarna skadas vid körning eller täcks över med ved och sly.  

5.9.3 Konsekvensbedömning 
Ledningarna passerar på avstånd från värdefulla kulturmiljöområden som Mackmyra och Högbo Bruk. 

Ledningarna påverkar inte dessa kulturmiljöer då de varken är synliga eller förändrar markanvändningen 

direkt intill dessa. Konsekvenser som orsakas av ledningarna kan vara att landskapet på avstånd kan 

uppfattas med industrialiserat och därmed uppstår små negativa konsekvenser.   

Anläggandet av aktuella luftledningar och underhåll av ledningsgatan bedöms kunna genomföras utan direkt 

fysisk påverkan på de flesta av berörda lämningar, genom föreslagna hänsynsåtgärder.  

Sammantaget bedöms luftledningarna i Sandviken och Gävle medföra obetydliga konsekvenser för 

kulturmiljön. 

5.10 Landskapsbild 

5.10.1 Beskrivning 
Föreslagen sträckning för planerade ledningar går huvudsakligen i luftledningsutförande genom 

skogslandskap som bryts av med öppningar av betes- eller jordbruksmarker, vattendrag/sjöar, våtmarker 



 
 
 

 
121 

Miljökonsekvensbeskrivning – Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna 

samt golfbana vid Högbo. Landskapet är flackt och har formats av istidens bearbetning och en tidigare högre 

havsnivå.  

Skogsmarken utgörs huvudsakligen av brukad skogsmark med begränsade värden för landskapsbilden, där 

den omgivande skogen i viss mån utgör barriär och minimerar synintrycket av ledningar ur ett större 

perspektiv. Vissa av de mer öppna områdena har värden kopplade till landskapsbild och där kommer 

ledningarna att medföra ett visuellt inslag i den omgivande miljön. Bebyggelse är huvudsakligen lokaliserad 

längs de större vägarna i området, i anslutning till mindre öppna marker. Mer tät bebyggelse finns i 

närområdet vid passage mellan Östanbyn och Högbo, norr om Sandvikens tätort.  

Området närmast Stackbo och Ängsberg är idag redan präglat av befintliga kraftledningar samt 

elnätsanläggningar. Det planeras också för ytterligare ledningar i området i parallella projekt. Sträckningen ut 

från Stackbo kommer de två ledningarna att anläggas som markkabel, för att passera den spridda 

bebyggelsen. Medan den ledning som utgår från Ängsberg planeras att uppföras som en markkabel första 

300metrarna och sedan som luftledning. Luftledningen korsar öppna ytor på fd Gävle flygplats, vilket blir en 

påtaglig påverkan lokalt. Ledningen kan dock ses som ett första steg att exploatera ytan, varför påverkan av 

ledningen på landskapet kan bli tillfällig.  

Vid passage över Gavleån kommer planerade luftledningar (3st) att medföra ett påtagligt visuellt intrång i 

landskapsbilden kring ån. Omgivande skogsmark begränsar omfattningen av området som exponeras men 

lokalt kommer det att bli ett helt nytt intrång i den omgivande miljön. Höga stolpar krävs på vardera sida om ån 

för att få ett tillräckligt långt spann och stolparna blir då mer iögonfallande och syns på längre håll. Närmast ån 

kommer vegetation i den mån det är möjligt att sparas.  

Där ledningarna passerar söder om Högbo och norr om Östanbyn och Västanbyn i utkanten av Sandvikens 

tätort, uppförs ledningarna i luftledningsutförande i mer öppna marker, i närheten av bostadsbebyggelse samt 

över Högbo golfbana och de södra delarna av Högbo Bruks friluftsområde, med motionsspår och stigar. 

Högbo Bruk utgör inte något riksintresse men hyser stora värden för de som vistas i området och är i 

översiktsplanen utpekat som värdefullt område för kommunen. Värdena är kopplade till natur- och kulturmiljö 

men kanske främst friluftsliv och rekreation, där landskapsbilden är en viktig aspekt (se även avsnitt 5.111 

avseende friluftsliv och rekreation). I fotomontage i Figur 49. nedan visas illustration norrifrån gång- och 

cykelväg med Jädraån till höger i bild, bruksområdet för Högbo Bruk beläget cirka 1 km ”bakom” bilden och 

bebyggelse i Östanbyn finns bortom ledningarna och den spridda vegetationen.  
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Figur 49. Illustration norrifrån vid gång- och cykelväg med Jädraån till höger i bild, golfbanan till väster och bruksområdet för Högbo Bruk 
beläget ca 1 km ”bakom” bilden. Bebyggelse i Östanbyn är beläget bortom ledningarna och den spridda vegetationen. (Visualisering 
upprättat av Rejlers). 

Väster om väg 272 passerar ledningarna över Jädraån och intilliggande jordbruksmarker, där det visuella 

inslaget blir mer påtagligt i den omgivande miljön. Sträckningen passerar över öppen mark väster om väg 

272, område uppmärksammat som bevarandevärt odlingslandskap samt för förtätning av lantlig bebyggelse 

enligt översiktsplan för Sandviken (se även avsnitt 5.5). Ledningarna medför här ett visuellt inslag i den 

omgivande miljön och påverkar således landskapsbilden. I visualiseringar/illustrationer i Figur 50. och Figur 

51.51 nedan visas ledningarna i det öppna landskapet kring väg 272, norrifrån i 50 och söderifrån 51. 
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Figur 50. Visualisering över öppet landskap intill Högbovägen (väg 272) där planerade ledningar korsar genom landskapet. Illustration 
norrifrån. (Visualisering upprättat av Rejlers). 

 
Figur 51. Visualisering över öppet landskap intill Högbovägen (väg 272) där planerade ledningar korsar genom landskapet. Illustration 
söderifrån. (Visualisering upprättat av Rejlers). 

Ledningarna kommer att korsa Jädraån på tre platser och kommer där att synliggöras i landskapet och 

medföra visuellt inslag i den omgivande miljön och för landskapsbilden.  

Ledningarna passerar strax norr om Tunasjön, söder om kulturgården Sunnanäng. Kring sjön finns fina 

vandringsstråk. Här exponeras ledningarna i den lantliga miljön och påverkar landskapsbilden (se även avsnitt 

5.11 avseende friluftsliv och rekreation).    
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I området i stort finns flertalet vägar samt järnväg som utgör längsgående öppningar i landskapet. Där 

ledningarna korsar dessa vägar synliggörs ledningarna i omgivningen.  

Öppna marker sammanfaller också med välanvända flygstråk för fåglar, varför det kommer bli aktuellt med 

fågelavvisare på flera av dessa delsträckor, se avsnitt 5.8.2.2.  

5.10.2 Hänsynsåtgärder 
Sökanden har eftersträvat att lokalisera sträckningen för ledningarna i skogsmark och miljöer utan utpekade 

värden för landskapsbilden. Där ledningarna uppförs som luftledning i skogsmark kommer den omgivande 

skogen att bidra till att minimera synintrycket och påverkan på landskapsbilden. Utgångspunkten är att 

använda portalstolpar (mest sannolikt i trä) där det är möjligt, det är den stolpkonstruktion som är minst 

iögonfallande och bäst smälter in i den omgivande miljön.     

Värdefulla områden ur landskapssynpunkt och närhet till bebyggelse eller områden där människor vistas i stor 

utsträckning har i möjligaste mån undvikits, men har inte varit möjligt i full utsträckning. Sökanden har 

undersök möjligheten att samlokalisera med befintlig infrastruktur där det varit möjligt med hänsyn till övriga 

tekniska och miljömässiga aspekter, men inte funnit det som en bättre lösning.  

Sträckningen norr om Sandvikens tätort har så långt det varit möjligt anpassats för att hålla avstånd både till 

bebyggelse och till kärnområdet i Högbo Bruk. Utgångspunkten har varit att kunna ha kvar skogsridåer mot 

bebyggelse, där det inte är helt öppen mark redan idag.  

Dialog har förts och förs vidare med Högbo golfklubb samt Högbo Bruk för att kunna detaljanpassa 

sträckningen och stolpplaceringar för att minimera påverkan på verksamheten och möjliggöra att 

golfspelandet kan fortgå som tidigare.  

Vid val av fågelavvisare kommer också aspekten med påverkan på landskapsbilden att tas med. Det finns 

idag flera olika typer av märkningar.  

5.10.3 Konsekvensbedömning 
Där två ledningar planeras som markkablar ut från stationen krävs avverkning av skogsmark för erforderligt 

arbetsområde vilket tillfälligt påverkar landskapsbilden. De tillfälliga konsekvenserna innebär avverkad 

skogsmark, arbetsområden, upplagsplatser samt trafik och buller vid anläggningsarbeten. Detta medför lokala 

konsekvenser för landskapet i området. De tillfälliga konsekvenserna för landskapet bedöms som små för 

markkabelsträckningen, medan de bestående konsekvenserna bedöms bli obetydliga när ledningarna är på 

plats.  

För resterande sträckningar med luftledning i skogsmark, bedöms luftledningarna orsaka vissa lokala 

konsekvenser för landskapsbilden, då skogen tidigare varit oexploaterad. Dessa bedöms bli små, eftersom 

påverkan blir väldigt lokal och omgivande skog och det flacka landskapet begränsar synintrycket och den 

visuella effekten på håll.  

Vid passage av Gavleån kommer planerade luftledningar att medföra ett påtagligt visuellt intrång i 

landskapsbilden kring ån. I viss mån begränsas omfattningen av området som påverkas av omgivande 

skogsmark men det är ändå ett öppet tidigare opåverkat avsnitt där ledningarna kommer att exponeras för 

omgivningen (även om väg E16 korsar ån knappt 1 km söderut vilket i hög grad gör området påverkat). 

Konsekvenserna för landskapsbilden vid passage av ån bedöms bli måttliga.  

Planerade ledningar kommer inte att beröra det huvudsakliga bruksområdet för Högbo Bruk utan planeras i 

ytterkant av det större område som omfattar golfbana och södra delen av motionsspår, cirka 1 km söder om 

bruksområdet. Föreslagen sträckning är placerad så långt söderut som möjligt i området men även med 
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hänsyn till bebyggelsen i Östanbyn, där Sökanden eftersträvat att ha ett väl tilltaget avstånd till 

bostadsbebyggelsen (se Figur 42 i avsnitt 5 med illustrationer över ledningarna i området). Anpassningar till 

golfbanan och motionsspår har gjorts i möjligaste mån och fortsatt dialog förs med verksamhetsutövarna. 

Konsekvenserna lokalt i utkanten av omgivningarna till bruksområdet bedöms bli måttlig till följd av den 

visuella påverkan men för Höbgo Bruk i stort kommer ledningarna att medföra små konsekvenser för 

landskapsbilden. 

Vid passage över södra delen av Högbo golfbana, i utkanten av motionsspår från Högbo Bruk och norr om 

bostadsområde i Östanbyn kommer ledningarna att synliggöras i landskapet, även om trädridåer i viss mån 

bedöms kunna bibehållas mot bebyggelsen. Området är lantligt och präglas av fina rekreationsmiljöer och 

friluftsliv, där ledningarna medför negativ påverkan på landskapsbilden. Konsekvenserna blir en förändrad 

närmiljö, där känslan av ”orörda” marker i viss mån försvinner. Konsekvenserna för landskapsbilden i området 

bedöms bli måttlig.  

Vidare västerut passerar ledningarna över öppet landskap kring väg 272 och omkringliggande 

jordbruksmarker, genom utpekat område för bevarandevärt odlingslandskap. Jädraån korsas vid tre platser 

där ledningarna synliggörs i landskapet. Det omväxlande landskapet med både öppen mark och skogsskiften 

samt att det inte är några påtagliga höjdskillnader minimerar exponeringen av ledningarna för större områden. 

Sammantaget bedöms det dock bli ett omfattande intrång med tre ledningar i lantliga relativt öppna miljöer 

vilket gör att konsekvenserna lokalt i detta område bedöms bli stora medan de ur ett större perspektiv i 

området i stort bedöms bli måttliga.  

Ledningarna passerar över norra delen av Tunasjön och kommer att synliggöras i närområdet kring sjön och 

påverka landskapsbilden. Huvudsakligen är det omgivande skogsmark vilket begränsar exponeringen men 

ledningarna kan komma att synas från Sunnanängs kulturgård och övrig bebyggelse norr om sjön där det i 

viss mån är öppen mark mot sjön. Från kulturgården kan ledningarna också bli synliga vid passage över 

Jädraån och omgivande öppna marker. Lokalt bedöms de negativa konsekvenserna för närmaste bebyggelse 

bli måttliga rörandelandskapsbilden men i stort bedöms de negativa konsekvenserna vid passagen över sjön 

med omgivande skog bli små. 

Vid passage med annan infrastruktur, vägar och andra ledningar, kommer de nya ledningarna att medföra ett 

ökat intrång och att ytterligare riktningar i landskapet öppnas upp från korsningspunkter. Konsekvenserna för 

landskapsbilden i dessa punkter bedöms bli små. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna på landskapsbilden till följd av de planerade ledningarna bli måttlig. 

 

5.11 Friluftsliv och rekreation 

5.11.1 Beskrivning 
Större delen av berört område består av skogsmark med begränsade värden för friluftsliv och rekreation. 

Delar av skogsmarkerna nyttjas troligen för jakt samt bär- och svampplockning, samt vardagspromenader 

med och utan hund. På vissa delsträckor passerar ledningarna dock områden med höga värden kopplade till 

friluftsliv och rekreation.   

På första sträckan ut från stationen i Stackbo kommer ledningarna att markförläggas då det inte finns 

utrymme att ta sig fram med luftledningar. Markkabelträckningen går i närheten av boendemiljöer, ett 

skogsparti och åkermarker. När ledningarna är anlagda kommer inte dessa påverka friluftslivet nämnvärt. 

Under anläggningstiden uppstår dock tillfälliga störningar i mindre skogsområde som troligen används för 

vardagsrekreation. 
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Luftledningssträckningen ut från stationen Ängsberg går också i skogsområden, passerar en nedlagd grustäkt 

och sedan vidare över fd Gävle Flygplats. Flygplatsens landningsbana används idag för fritidsintressen som 

utövas av ideella flygklubbar.  

Sträckningen fortsätter sedan vidare i större skogsområden längre från bebyggelse och troligen av mindre 

betydelse för vardagsrekreation. Sträckan mellan Forsbacka och Mackmyra är mycket lite bebyggt och utgör 

ett stort sammanhängande område längs Gavleån som är oexploaterat. Detta gör det därför intressant för 

friluftslivet, både som fiskevatten och som strövområde med utvecklingspotential. Ån används även för 

paddling och för aktiviteter med andra mindre fritidsbåtar. Området kring Gavleån är av kommunen utpekat 

som friluftsområde utgör även en så kallad grön kil in mot bebyggelsen i Forsbacka. Sträckningen sträcker sig 

på flera hundra meters håll ängs med Nedre Säljet, som är en del av Gavleån, varför ledningarna inte blir 

synliga från ån.  

Vidare norrut passerar luftledningarna över Gavleån.  

På första sträckan in i Sandvikens kommun berörs mest produktionsskog utan utpekade värden för friluftsliv. 

Områdena används dock troligen i viss mån för aktiviteter som jakt samt bär och svampplockning.  

Delsträckan norr om Östanbyn och söder om Högbo, utgör gränsområde mot Högbo Bruks friluftsområde och 

är ett område som också nyttjas av boende. Högbo Bruk är en unik kombination av natur, aktiviteter och 

kulturhistoria. Bruket har utvecklats till ett av kommunens viktigaste besöksmål och är ett av de viktigaste 

strategiska utvecklingsområdena för turism och besöksnäringen. Här finns motionsspår för längdskidor och 

löpning, vandringsleder, mountainbike-leder, badplats, kanotuthyrning, äventyrsbanor, 27-håls golfbana, 

minigolf, lekplats, djurhagar, pulkabacke, fiske och service som hör därtill – hotell, vandrarhem, caféer, 

restauranger, kiosk och bastu. Sjön Öjaren, som utgör Sandvikens ytvattentäkt, regleras via en damm på 

Bruksområdet.  

Planerade ledningar kommer att korsa skidspår och mountainbikeleder som utgår från Högbo Bruk samt 

gång- och cykelväg som sträcker sig mellan Högbo Bruk och Sandvikens centrum. 

Planerade ledningar kommer att korsa södra delarna av Högbo Golfbana. I visualisering i Figur 52. finns 

illustration av där ledningarna föreslås korsa över golfbanan. 
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Figur 52. Visualisering där ledningarna passerar över södra delen av Högbo golfbana. Illustration söderifrån med Järboån till vänster. 
(Visualisering upprättat av Rejlers). 

Flera populära fiskevatten passeras av förordad sträckning för ledningarna, däribland Galveån och Jädraån. 

Cirka 350 meter väster om Jädraån finns Tunasjön som också passeras av sträckningen. Vid Tunasjön finns 

fina vägar för rekreation kring sjön och en grillplats som man kan nå via de stigar som finns i området.    

Längs sträckningen korsas också skoterspår. 

5.11.2 Hänsynsåtgärder 
Sökanden har eftersträvat att lokalisera sträckningen för ledningarna så att påverkan på områden med höga 

värden för friluftsliv minimeras. Värdefulla områden och närhet till områden där människor vistas i stor 

utsträckning har i möjligaste mån undvikits.  

Där ledningarna uppförs som luftledning i skogsmark kommer den omgivande skogen att bidra till att 

minimera synintrycket av ledningarna från omgivande områden. Utgångspunkten är att använda portalstolpar 

(mest sannolikt i trä) där det är möjligt, det är den stolpkonstruktion som är minst iögonfallande och bäst 

smälter in i den omgivande miljön. I samband med byggnation av luftledning kommer särskild hänsyn tas vid 

arbeten intill vägar, leder och stigar som används för rekreation. Större stigar och leder hålls fria från ris och 

avverkningsrester i så stor utsträckning som möjligt så att framkomlighet säkerställs. Likaså planeras upplag- 

och uppställningsplatser med hänsyn till landskapsbilden och friluftsliv, så att påverkan minimeras. Efter 

byggnation och efter underhåll kommer leder/stigar/vägar att hållas fria från ris och avverkningsrester.      

Genom att eftersträva att arbeta med delar av entreprenaden i taget minimeras tiden som markakbelschaktet 

hålls öppet och otillgängligt. 

Sträckningen norr om Sandvikens tätort har så långt det varit möjligt anpassats för att hålla avstånd både till 

bebyggelse och till kärnverksamheten i Högbo Bruk. Utgångspunkten har varit att kunna ha kvar skogsridåer 

mot bebyggelse i viss mån samtidigt som påverkan på omgivningarna kring Högbo Bruk minimeras.    
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Dialog har förts och förs vidare med Högbo golfklubb och Högbo Bruk för att kunna detaljanpassa 

sträckningen och stolpplaceringar för att minimera påverkan på verksamheten och möjliggöra fortsatt 

golfspelande. Fortsatt dialog kommer även fortlöpa inför byggnation för att diskutera tidpunkt för åtgärder och 

möjlig metodik. T.ex. kommer extra hänsyn behöva tas i anslutning till skidspår om åtgärderna måste utföras 

vintertid när skidspåren används. Intill skidspår kommer Sökanden i första hand att anpassa stolpplaceringar 

för att undvika konflikt, i andra hand kan sträckning för spår behöva dras om. Vid konflikt med 

mountainbikeleder kommer lederna sannolikt att dras om. Samtliga åtgärder görs i samråd med Högbo Bruk 

för att optimera lösningarna.  

För att minimera tillfällig påverkan för jaktlag och skoterklubben som verksamma i området kommer kontakt 

med dessa tas i god tid för att informera om byggnationen. Detta gäller även för framtida planerade 

underhållsarbeten. 

5.11.3 Konsekvensbedömning 
De tillfälliga effekterna innefattar avverkad skogsmark, förekomst av arbetsområden, 

upplagsplatser/uppställningsplatser och schakt samt trafik och buller som uppstår vid anläggningsarbeten. 

Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv består i att framkomligheten kan begränsas, och att området blir 

stört och inte tilltalande att vistas i. De tillfälliga konsekvenserna lokalt bedöms bli måttliga.  

De bestående konsekvenserna för friluftsliv/rekreation på öppen mark längs markkabelsträckningar bedöms 

bli obetydliga när ledningarna är på plats. I skogsmark kommer ledningarna att medföra att ett mindre område 

närmast kablarna kommer att hållas fritt från skogsmark/högre vegetation. För rekreation och friluftsliv blir 

konsekvenserna obetydliga till små till följd av att trädfria ”ledningsgator” öppnas upp längs 

markkabelsträckningen. Det kan också innebära positiva konsekvenser att smala ledningsgator öppnas upp 

då det kan främja framkomligheten i skogsområden. 

För delsträckor med luftledning genom skogsmark uppstår tillfälliga störningar under anläggningsfasen då 

skog avverkas och ledningarna byggs. Konsekvenserna består främst i störningar i närområdet och möjligen 

begränsad framkomlighet. Dessa tillfälliga konsekvenser bedöms bli små till måttliga för friluftsliv och 

rekreation. De bestående negativa konsekvenserna bedöms lokalt bli obetydliga till små för rekreation och 

friluftsliv, där skogsgator öppnas upp. Ledningsgatorna kan uppfattas som störande inslag i den omgivande 

miljön men begränsar inte möjligheterna till att nyttja områden för rekreation. I annars tät skog kan 

ledningsgator medföra positiva konsekvenser då de öppnar upp och främjar framkomligheten.  

Där ledningen korsar fd Gävle Flygplats blir konsekvenserna stora för lokala flygklubbar, då ledningen 

omöjliggör start och landning. Flygklubbarna har dock inget avtal att nyttja flygplatsen, samt att området 

planeras att exploateras, varför inte enkom uppförandet av Sökandes ledning försvårar för flygklubbar att 

använda den före detta flygplatsen.  

Luftledningarnas passage av Gavleån kommer att medföra ett påtagligt visuellt inslag i omgivningen, som i 

övrigt utgör relativt orörd terräng. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som viktigt för friluftslivet. I 

viss mån begränsas omfattningen av det visuella intrånget av omgivande skogsmark men det är ändå ett 

tidigare opåverkat avsnitt där ledningarna kommer att exponeras för omgivningen vid passage över ån. Lokalt 

påverkar det känslan av orörd natur, även om det inte begränsar möjligheterna att utöva friluftsliv. 

Konsekvenserna för friluftsliv och rekreation vid passage av ån bedöms bli måttliga.  

Vid passage över södra delen av Högbo golfbana, i utkanten av motionsspår från Högbo Bruk och norr om 

bostadsområde i Östanbyn kommer ledningarna att medföra ett visuellt inslag på grund av den nyupptagna 

skogsgatan samt kraftledningarna i den omgivande miljön. Området är lantligt och präglas av fina miljöer för 

rekreation och friluftsliv. Konsekvenserna blir en förändrad miljö lokalt, där begränsningar för golfbanan 

uppstår och känslan av ”orörd” mark i viss mån försvinner och blir mer industriellt präglad. Ledningarna 
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kommer att korsa över motionsspår och skogsområden där marken kommer att öppnas upp och ändra 

karaktär. Ledningarna bedöms inte hindra vidare utveckling av aktiviteter i området. Konsekvenserna för 

friluftsliv och rekreation i området bedöms bli måttliga. 

Vidare västerut passerar ledningarna över område med bevarandevärt odlingslandskap, över Jädraån vid tre 

platser samt i kanten av Tunasjön. Ledningarna medför ett visuellt inslag i omgivningen i dessa annars lantligt 

präglade miljöer med goda möjligheter till friluftsliv och rekreation. Konsekvenserna består främst i att känslan 

av lantliga områden byts ut mot mer industriell prägel, i övrigt begränsar ledningarna inte möjligheterna till att 

nyttja områdena för friluftsliv och rekreation. Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och 

rekreation lokalt i detta område bli måttliga. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna på friluftsliv och rekreation till följd av de planerade ledningarna bli 

måttliga. 

5.12 Boendemiljö och hälsa 

5.12.1 Beskrivning 
Generellt är området där aktuella ledningar planeras glest bebyggt med spridd bebyggelse, som samlas intill 

vägar. Mer tät bebyggelse finns i närheten där ledningarna passerar norr om Sandvikens tätort samt vid 

Stackbo och kring Valbovägen.   

I Stackbo by, samt vid Rörbergsvägen finns de närmsta bostadshusen intill planerade ledningar. De två 

närmaste bostadshusen (enligt fastighetskarta) är belägna inom 40-50 m från planerade ledningar. Totalt är 

det 14 bostadshus som kommer att vara belägna inom cirka 100 meter från ledningarna, 3 av dem passeras 

av en luftledning, övriga i form av två markkablar. Samtliga bostäder inom 100m från ledningen finns Gävle 

kommun. 

Övergången mellan markkabel och luftledning sker ca 80 meter från närmaste bostadshus. I övrigt finns inga 

bostadshus närmare än 100 meter där ledningarna uppförs som luftledningar inom Gävle kommun. 

I Sandvikens kommun finns inte några bostadshus inom 100 meter från planerade ledningar. Närmaste 

bostadshus är beläget vid Sunnanängs kulturgård, drygt 200 meter från ledningarna, samma fastighetsägare 

har även en övernattningsstuga på drygt 100 meters håll. I övrigt finns två bostadshus på knappt 200 meters 

avstånd, husen står norr om Jädraån (vid Kvarnströmmen) och ledningarna planeras söder om ån. Där 

ledningarna passerar norr om Östanbyn och Västanbyn (utkanten av Sandvikens tätort) samt söder om 

Högbo är avståndet till närmaste bostadshus mer än 350 meter. 

5.12.2 Elektriska och magnetiska 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 

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

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

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

denna MKB. 

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

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

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

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

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

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

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

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

finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

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

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

miljöeffekt. 

Vattenfall Eldistribution AB har 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).  

Magnetfältet kring planerade ledningar varierar, då även befintliga och andra planerade ledningar ger upphov 

till magnetfält. Magnetfälten från parallellgående ledningar samverkar vilket kan göra att magnetfälten i viss 

mån tar ut varandra men i vissa fall blir de också högre eftersom utbredningen av ledningar ökar. Beräkningar 

görs i första hand för de lägen där ledningarna kan ge upphov till förhöjda värden i miljöer där människor, 

främst barn, stadigvarande vistas (bostäder, skolor). I aktuellt fall har beräkningar gjorts schematiskt för tre 

olika varianter, utifrån luft- eller markkabel och olika parallellgångar med planerade och befintliga 

kraftledningar.   

Tre parallella luftledningar 

Tre parallella luftledningar i träportalstolpar. Denna beräkning gäller för större delen av ledningssträckningen. 

Från den plats nordost om fd Gävle Flygplats där samtliga tre ledningar går ihop i gemensam sträcka och 

västerut till Tuna, vilket innefattar hela sträckningen i Sandviken kommun.  

Närmaste hus finns i Sunnanäng i Sandviken kommun, huset uppges endast användas som 

övernattningsstuga och är beläget ca 140 m från mittfasen på den mittersta ledningen. Närmaste bostad 

utöver det ligger på cirka 200 meters avstånd. Då detaljprojektering inte är fastlagd kan det dock innebära att 

avståndet mellan övernattningshuset och ledningarna blir ner till ca 100 meter. Magnetfältet på 100 meters 

avstånd beräknas vara lägre än 0,1 µT. Ledningarna i detta utförande innebär därför inte något ökat 

magnetfält.  
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Figur 53. Diagram för magnetfältsberäkning för tre parallella luftledningar. 

 

En luftledning i portalstolpar 

En enkel luftledning på sträckan från station Ängsberg längs hela sträckningen till den plats nordväst om fd 

Gävle flygplats där denna ledning går samman med de två luftledningarna från Stackbo. Längs 

Rörbergsvägen och Gräsrandsvägen finns de tre mest närbelägna bostadshusen till luftledningen. Dessa 

finns på 60-100 meters håll från ledningens mittfas. På det avståndet avger inte ledningarna något ökat 

magnetfält, redan på 40 meters avstånd är beräknat magnetfält lägre än 0,1µT.  
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Figur 54. Diagram för magnetfältsberäkning för en luftledning. 

 

Två parallella markkablar 

Beräkningen nedan visar två parallella markkablar i gemensamt schakt, vilket motsvara sträckan från Stackbo 

till att markkablarna går upp i luft väster om Spikåsbäcken. De två närmaste bostadshusen längs 

markkabelsträckningen i Stackbo by finns på ett avstånd om cirka 40-50 meter från planerade ledningar. På 

det avståndet avger inte ledningarna något magnetfält, redan på 8 meters avstånd är beräknat magnetfält 

lägre än 0,1µT.  
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Figur 55. Diagram för magnetfältsberäkning för två parallella markförlagda ledningar. 

5.12.3 Hänsynsåtgärder 
Vid val av ledningssträckning är en av utgångspunkterna att hålla så långt avstånd som det är möjligt till 

bostadsbebyggelse, vägt mot samtliga övriga aspekter som måste beaktas.  

Vid anläggningsarbeten av ledningen kommer upplag, uppställningsplatser samt transporter och körning med 

fordon att anpassas för att undvika störning i så stor utsträckning som möjligt för närboende. 

Framkomligheten på vägar kommer att säkerställas och vid användning av enskilda vägar skrivs avtal med 

väghållare avseende användning, återställning mm. 

Där det är möjligt kommer en skogsridå att sparas mellan bostäder och ledning.  

5.12.4 Konsekvensbedömning 
Planerade ledningar kommer att uppförs på sådana avstånd från boendemiljöer och miljöer där barn 

stadigvarande vistas att det inte kommer att innebära några direkta konsekvenser för boendemiljön. Inga 

förhöjda magnetfält kommer att uppstå i sådana miljöer till följd av de nya planerade ledningarna.   

Vid byggnation av ledningarna kan tillfälliga störningar för närboende förekomma till följd av avverkning, 

schaktarbeten, transporter av arbetsfordon och material. Vissa begränsningar i framkomlighet kan uppkomma 

tillfälligt. Genom föreslagna anpassningar och dialog med berörda boende bedöms de tillfälliga 

konsekvenserna för närboende bli små till måttliga lokalt medan det ur ett större perspektiv för hela sträcka 

bedöms bli små konsekvenser. 

Där ledningarna uppförs som luftledningar kommer de att medföra ett visuellt inslag i den omgivande miljön, 

särskilt i öppen mark. De närmaste bostadshusen finns på ca 60 - 100 meters avstånd, längs den delsträcka 

där det bara uppförs en kraftledning och på mark som idag är skog. Ledningen blir där inte särskilt synlig från 

bostäderna så länge en omgivande skogsridå spara.  

Där markerna är öppna och det är mer tät bebyggelse är avståndet minst 350 meter till bostadshus, här 

planeras tre ledningar i bredd. På detta avstånd bedöms ledningarna inte utgöra en direkt påverkan på 
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boendemiljön, det är istället en förändring av närområdet. Konsekvenserna för den direkta boendemiljön 

bedöms bli obetydlig. Däremot kan känslan i närområdet komma att förändras från lantlig till mer industriell 

karaktär vilket medför små konsekvenser för närmiljön i stor i de mer öppna lantliga områdena norr om 

Sandvikens tätort och söder om Högbo.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för boendemiljö, hälsa och säkerhet bli små till måttliga under 

byggskedet och små i driftskedet. 

 

5.13 Infrastruktur 

5.13.1 Beskrivning 
Gävle kommun 

Planerade ledningar kommer att korsa ett antal större och mindre vägar samt järnväg (se Figur 56.56), varav 

europaväg 16 (E16) och riksväg 56 är riksintresse för kommunikation, liksom Markkabelsträckan från 

Stackbo, med två ledningar, korsar de statliga vägarna Laggarbovägen (väg 531) samt Hedesundavägen (väg 

56) och sedan den enskilda vägen Rörbergsvägen och Västervägen. Luftledningen från Ängsberg korsar en 

enskild väg (benämnd Laggarbovägen), sedan riksväg 56 (Hedesundavägen). Ledningen korsar vidare de 

enskilda vägarna Rörbergsvägen, Gräsandsvägen och Västervägen. När tre luftledningar byggs parallellt 

korsar de statliga Valbovägen (väg 559) och sedan europaväg E16. Nordväst om Gavleån korsas några 

mindre skogsbilvägar samt en järnväg.  

Markkablarna från Stackbo passerar under tre parallella stamnätsledningar, medan markkabeln från 

Ängsberg passerar under två stamnätsledningar. Norr om väg E16 korsar de tre planerade luftledningarna två 

regionnätsledningar som tillhör Sökandes nät. Ytterligare norrut korsas ytterligare en regionnätsledning samt 

järnväg som är av riksintresse för kommunikation. Samtliga större vägar och järnväg som korsas inom Gävle 

kommun framgår av Figur 56.. 

Ytterligare lokalnätledningar samt underjordiska fiber-/bredbandsledningar kan korsas på enstaka platser. 

Ledningarna kommer att korsa planerad sträckning för en fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken 

söder om väg E16. Sträckningen för denna är dock inte slutligt fastställd men byggnation planeras påbörjas 

under 2022, således innan aktuella ledningar kommer att kunna uppföras. 
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Figur 56. Karta med utpekade större infrastrukturobjekt som berörs eller finns i närheten av planerade ledningar inom Gävle kommun. 

Sandvikens kommun 

Ledningarna viker av västerut in i Sandvikens kommun och korsar några mindre skogsbilvägar samt statliga 

Högtorpsvägen (väg 551). Vidare västerut korsas Stånggångvägen (gång- och cykelväg mellan Sandvikens 

tätort och Högbo Bruk), följt av statliga Högbovägen (väg 272) och enskilda Byrängesvägen. Vidare västerut 

korsar sträckningen för ledningarna enskild väg Norrsidavägen. Vidare västerut korsas statliga Järbovägen 

(väg 541) innan sträckningen viker av i sydlig riktning och korsar de enskilda vägarna Nya Tunavägen och 

Gamla Tunavägen. Samtliga större vägar finns utmärkta i Figur 57. 

Inom Sandvikens kommun berörs inte några stamnäts- eller regionnätsledningar av korsningar eller 

parallellgång. Den nya stationen vid Tuna uppförs i anslutning till två regionnätsledningar, i övrigt är det enbart 

luftledningar i lokalnätet som berörs. Ytterligare underjordiska lokalnätsledningar eller fiber-

/bredbandsledningar kan korsas på enstaka platser. 

Loklanätsledningar finns också i området med spänningsnivåer på 10-20 kV och kan behöva korsas på 

enstaka platser. Dessa förvaltas av Sandviken Energi.  
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Figur 57. Karta med utpekade större infrastrukturobjekt som berörs eller finns i närheten av planerade ledningar inom Gävle kommun. 

5.13.2 Hänsynsåtgärder 
Vid byggnation av ledningarna kan tillfällig påverkan uppstå på annan infrastruktur vid korsningar. Där 

ledningarna korsar mindre vägar i utförandet markkabel kommer korsning troligen ske genom schaktning. 

Arbetena anpassas för att säkerställa framkomlighet, i dialog med berörda väghållare och fastighetsägare 

som påverkas. Exempelvis kan körplåtar läggas ut tillfälligt. Även större vägar kan komma att schaktas av på 

markkabelsträckan, där det bedöms som lämpligt. Schaktarbeten anpassas då så att exempelvis ett körfält i 

taget stängs av alternativt genom tillfällig omledning på närliggande vägar. Där det inte är möjligt att schakta 

av vägar kan det bli aktuellt med schaktfri metod. Val av metod vid korsning av större vägar kommer att ske i 

samråd med Trafikverket samt kommunen och länsstyrelsen där det är relevant för att göra erforderliga 

anpassningar.  

Under vägar i förläggs oftast kablarna i rör för att det vid eventuella framtida fel ska vara möjligt att byta ut 

delar av ledningarna utan att behöva schakta av vägarna. 

På delsträckor med luftledning anpassas stolpplaceringar, höjd på ledningarna osv. utifrån befintlig 

infrastruktur som väga, järnvägar och kraftledningar.  

Sökanden kommer att förhålla sig till gällande lagar, riktlinjer och rekommendationer avseende avstånd till 

annan infrastruktur, både vid korsningar och parallellgång. Dialog kommer att föras med väghållare och andra 

ledningsägare för att säkerställa lämplighet. Avtal tecknas med Trafikverket och andra berörda parter i de fall 

det krävs och tillstånd söks där det erfordras. Eventuella åtgärder på annan infrastruktur, exempelvis 
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lokalnätsledningar, undviks i första hand och i annat fall görs åtgärder i samråd med berörd part. Sökanden 

står för eventuella kostnader som uppstår.  

5.13.3 Konsekvensbedömning 
För planerade ledningarna är det främst tillfälliga konsekvenser som kan uppstå på annan infrastruktur vid 

byggnation av ledningarna. När ledningarna är på plats bedöms de inte medföra negativa konsekvenser för 

annan infrastruktur. 

De tillfälliga konsekvenserna utgörs för markkablar av att vägar behöver grävas av och tillfälliga lösningar eller 

om ledningar kan bli aktuella, vilket får konsekvenser för framkomligheten. För andra ledningar kommer 

anpassning av de nya ledningarna att göras i första hand, i andra hand kan det bli aktuellt med åtgärder på 

exempelvis andra underjordiska ledningar (lokalnätet för el samt bredband/fiber). Med föreslagna 

hänsynsåtgärder bedöms dessa tillfälliga konsekvenser kunna bli måttliga lokalt på enstaka platser men ur ett 

större perspektiv bedöms konsekvenserna som små.  När ledningarna är i drift bedöms konsekvenser kunna 

uppstå tillfälligt vid underhåll av ledningarna, i övrigt bedöms konsekvenserna som obetydliga. 

För luftledningar kommer anpassning av stolpplaceringar, höjd på ledningar och liknande medföra att 

påverkan på annan infrastruktur undviks. I enskilda fall kan det vara aktuellt med tillfälliga åtgärder på annan 

infrastruktur, alternativt att lokalnätsledningar leds om. Sammantaget bedöms de tillfälliga konsekvenserna för 

luftledningssträckorna bli små givet de hänsynsåtgärder som vidtas. När ledningarna är i drift bedöms 

konsekvenser kunna uppstå tillfälligt vid underhåll av ledningarna, i övrigt bedöms konsekvenserna som 

obetydliga.  

Där lokalnätsledningar, fiber, telekablar behöver byggas om eller flyttas ombesörjer Sökande detta efter dialog 

med ansvarig förvaltare. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för infrastruktur till följd av de planerade landningarna blir små till 

måttliga under byggskedet och obetydliga till små under driftskedet.  
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6 KUMULATIVA EFFEKTER 
Planerade ledningar är en del av ett flertal ledningar som planeras att uppföras i Gävle och Sandviken av 

Sökanden. Ledningarna ska uppföras till följd av pågående exploatering där nya verksamhetsområden ska 

etableras, reglerade via kommunal planering. I området finns stamnätsstationerna Stackbo och Ängsberg 

vilket gör det fördelaktigt med verksamhetsetableringar på grund av möjligheten till anslutning till överliggande 

elnät. Området vid Stackbo och Ängsberg är således till viss del redan präglat av elöverföringsanläggningar. 

Planerat verksamhetsområde i Tuna uppförs i anslutning till tidigare och nu planerat industriområde. 

De nya ledningarna planeras i ny sträckning genom både skogsmark och mer öppna marker och har inte 

kunnat samlokaliseras med befintliga ledningar, således uteblir också kumulativa effekter just ur detta 

avseende. På dessa sträckor är det mer det faktiska effekterna och konsekvenserna för enskilda intressen 

som är av betydelse och inte kumulativa effekter.  

Däremot kan kumulativa effekter sägas uppstå i området kring Stackbo där en stor verksamhetsetablering 

pågår som framförallt under anläggningsskedet påverkar närboende. Anläggningen av markkablarna är dock 

ett betydligt mindre arbete än den verksamhetsetablering som pågår.  

Inga kumulativa effekter väntas uppstå med avseende på magnetfält, eftersom det inte är aktuellt med 

parallellgång.   

6.1.1 Konsekvensbedömning 
Ledningarna uppförs vid Ängsberg och Stackbo samt vid anslutning till Tuna av områden som redan idag 

präglas av elnätsanläggningar i form av kraftledningar och ställverk/stationer, samt till viss del industri och 

verksamheter. Detta i kontrast till det omgivande landskapet som till stor del består av skogsmark men med 

öppna landsbygdsmiljöer med gårdar och hus samt lite mer samlad bebyggelse norr om Sandviken. De nya 

ledningarna i luftledningsutförande bidrar till visuell påverkan med industriell känsla, med stora ledningsgator. 

Ur ett större perspektiv i regionen medför nya verksamhetsetableringar och kraftledningar att känslan av 

landsbygdsmiljö minskar. Lokalt är det dock främst konsekvenser för enskilda intressen som är av betydelse 

och inte de kumulativa effekterna. De kumulativa effekterna till följd av planerade ledningar bedöms bli små. 
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7 SAMLAD BEDÖMNING 
En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet.  De 

konsekvenser som sökt sträckning ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala 

förutsättningarna. I Tabell 9 redovisas en sammanfattning av de konsekvensbedömningar som gjorts för 

förordat alternativ. Sammantaget bedöms ledningen innebära små till måttliga konsekvenser under 

bygg/anläggningsskedet för naturmiljö, boendemiljö/hälsa samt infrastruktur men små konsekvenser för dessa 

intressen under drift.  Under drift bedöms ledningarna innebära måttliga konsekvenser för 

markanvändning/planer samt landskapsbild och friluftsliv/rekreation. Då ledningarna huvudsakligen utgörs av 

luftledningar bedöms konsekvenserna som obetydliga för kulturmiljön.  

 

Tabell 9. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. 

Aspekt Konsekvens Sammanfattning 

Strömförsörjning 
och redundans Positiva 

konsekvenser. 
Anläggandet av de nya ledningarna bidrar till samhällsnytta genom att 

möjliggöra för nya verksamheter i regionen. Elnätet förstärks och 

rustas för framtida elbehov, vilket är en positiv konsekvens för 

strömförsörjning och redundans i elnätet. Utifrån strömförsörjning och 

redundans medför uppförandet av de nya ledningarna positiva 

konsekvenser för verksamhet i området. 

Resurshushållning 
Små negativa 
konsekvenser. 

Byggation av nya kraftledningar medför oundvikligen anvädning av 

material och resurser. Sökanden har ansvar att ansluta verksamheter 

och produktion av el till elnätet och lagstiftningen ställer då krav på att 

Sökanden utifrån en sammanvägning av aspekter ska ta fram bästa 

möjliga lösning för nya elanslutningar. Givet förutsättningarna arbetar 

Sökaden sedan utifrån att hushålla med resurser. Sammantaget 

bedöms byggnation av de nya ledningarna medföra små negativa 

konsekvenser för resurshushållning.  

Miljömål 
Obetydliga negativa 

konsekvenser. 
Sammantaget bedöms planerade ledningar kunna medföra viss lokal 

påverkan på specifika miljöer, det bedöms dock inte medföra påverkan 

på möjligheterna att uppnå de berörda miljömålen. Konsekvenserna 

för miljömålen bedöms bli obetydliga. 

Miljökvalitetsnormer 
Obetydliga negativa 

konsekvenser. 
Tillfällig och lokal påverkan på vattenförekomster med 

miljökvalitetsnormer kommer att uppstå vid förläggning av 

markkabelsträckor för ledningarna. Skadeförebyggnade åtgärder 

kommer att vidtas och lösningar att genomföras för att minimera 

effekterna, i samråd med länsstyrelse, kommun och Gästrike Vatten 

där det är relevent. Den tillfälliga påverkan från arbetena kommer inte 

att leda till långvariga effekter och således inte några negativa 

konsekvenser för miljökvalitetsnormer.  

På luftledningssträckor kommer det inte att uppstå några negativa 

konsekvenser för miljökvalitetsnormer.  

Markanvändning, 
bebyggelse och 
planer 

Måttliga negativa 
konsekvenser. 

Planerade ledningar medför ett relativt stort intrång i skogsmark där 

ledningarna uppförs som luftledningar samt stora tillfälliga intrång där 

ledningarna förläggs som markkabel. I åker-/betesmark innebär 

planerade luftledningar intrång vid stolpplaceringar. Ledningarna står 

inte i strid med några detaljplaner men påverkar i viss mån visioner 

och planerad exploatering i Sandvikens översiktsplan. Inom Gävle 
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kommun i form av både markkablar och luftledningar berör de utpekat 

vattenskyddsområde, där det krävs dispens och tillstånd för att utföra 

exempelvis schaktarbeten. Sökanden har och kommer fortsatt föra 

dialog med Gästrike Vatten, kommunen och länsstyrelsen för att söka 

tillstånd för erforderliga arbeten samt för att säkerställa att lämpliga 

skyddsåtgärder vidtas.  

Totalt sett är det frågan om tre ledningarna på en relativt lång sträcka 

bedöms konsekvenserna för markanvädning bli måttliga till följd av 

ledningarna. 

Naturmiljö 
Små till måttliga 

negativa 
konsekvenser under 

byggnation. 

Små negativa 
konsekvenser vid 

drift. 

Vid byggnation krävs omfattande arbetsområden, både för 

luftlednings- och markkabelledningar. Det innebär avverkning och 

påverkan på markvegetation. Där markkabel korsar vattendrag kan det 

uppstå tillfälliga konsekvenser för naturmiljön till följd av schakt. 

Sammantaget bedöms tillfälliga konsekvenserna bli små till måttliga. 

Ledningarna kommer att beröra några områden med utpekade 

påtagliga värden för naturmiljön. I övrigt har sträckningen anpassats 

för att undvika värdefulla naturområden i möjligaste mån. Några 

områden med stor betydelse för fåglar men genom 

skadeförebyggande åtgärder bedöms effekter inom områdena kunna 

undvikas. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön till 

följd av planerade ledningar bli små när ledningarna är på plats. 

Ledningarna bedöms vara förenliga med artskyddsförordningen. 

Kulturmiljö 
Obetydllliga 

konsekvenser 

Anläggandet av aktuella luftledningar och underhåll av ledningsgatan 
bedöms kunna genomföras utan direkt fysisk påverkan på de flesta av 
berörda lämningar, genom föreslagna hänsynsåtgärder.  
 
Sammantaget bedöms luftledningarna i Sandviken och Gävle medföra 
obetydliga konsekvenser för kulturmiljön. 

 

Landskapsbild 
Måttliga negativa 

konsekvenser. 
Planerade ledningar medför konsekvenser i form av ett visuellt intrång 

i landskapsbilden, där ledningarna uppförs som luftledningar. Inom 

öppna områden i lantlig miljö medför ledningarna en förändring av 

landksapet. Konsekvenserna uppstår främst inom Sandvikens 

kommun, där ledningarna passerar norr om lantlig bebyggelse i Östan- 

och Västanbyn samt söder om Högbo. Även vidare västerut passeras 

öppna marker kring Jädraån och väg 272 där ledningarna synliggörs i 

landskapet, där delar även är utpekade som bevarandevärt 

odlingslandskap. Ledningarna passerar också över norra delen av 

Tunasjön där de synliggöras från närområdet. Sammantaget bedöms 

konsekvenserna för landskapsbilden bli måttliga. 

Friluftsliv och 
rekreation Måttliga negativa 

konsekvenser. 
Planerade ledningar medför konsekvenser i form av ett visuellt intrång 

i miljöer med höga värden för rekreation och friluftsliv, där ledningarna 

uppförs som luftledningar. Konsekvenserna uppstår främst inom 

Sandvikens kommun, där ledningarna passerar norr om lantlig 

bebyggelse i Östan- och Västanbyn samt söder om Högbo. 

Ledningarna korsar södra delen av Högbo golfbana samt motionsspår 

och leder som sträcker sig söderut från bruksområdet kring Högbo 

bruk. Även vidare över öppna marker och korsning med Järboån och 

Tunasjön medför ledningarna negativa konsekvenser för friluftsliv och 

rekreation då närmiljön kring ledningarna förändras lokalt. Ledningarna 

begränsar dock inte möjligheterna att nyttja områden för rekreation och 

friluftsliv. Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och 

rekreation bli måttliga.  
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Boendemiljö, hälsa 
och säkerhet Små till måttliga 

negativa 
konsekvenser under 

byggskedet. 

Små negativa 
konsekvenser i 

driftskedet. 

Tillfälliga konsekvenser i form av störningar under byggnation till följd 

av avverkning, schaktarbeten och transporter samt till följd av det 

arbetsområde som krävs samt upplag och uppställningsplatser. 

Tillfälliga konsekvenser bedöms lokalt på enstaka platser kunna bli 

måttliga men i stort bedöms de som små. När ledningarna är i drift 

utgörs konsekvenserna främst av att luftledningarna medför ett visuellt 

inslag och förändrar  närmiljön, dock inte boendemiljön direkt då 

ledningarna inte kommer att uppföras på så nära avstånd till bostäder 

alternativt att det kvarlämnas en skogsridå. Ledningarna kommer inte 

att ge upphov till förhöjda magnetfält i boendemiljöer. Konsekvenserna 

under drift bedöms bli små.  

Infrastruktur 
Små till måttliga 

negativa 
konsekvenser 
tillfälligt under 
byggnation. 

Obetydliga till små 
konsekvenser under 

drift. 

Konsekvenserna består främst av tillfälliga konsekvenser under 

byggskedet då vägar kan vägar kan behöva schaktas av och tillfälliga 

omledningr kan bli aktuella. Eventeullt kan åtgärder krävas på andra 

ledningar vid korsningar mm. Genom anpassningar bedöms 

konsekvneserna kunna bli måttliga lokalt men i stort bedöms de bli 

små. Unde driftskedet bedöms konsekvenserna bli obetydliga till små 

för annan infrastruktur. 
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8 MILJÖBALKENS ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som gäller vid alla åtgärder som inte är av 

försumbar betydelse. Dessa ska följas av alla. Vid tillståndsprövning eller liknande prövning är 

verksamhetsutövaren skyldig att visa att miljöbalkens allmänna hänsynsregler följs.  

Projektets överensstämmelse med hänsynsreglerna redovisas i Tabell 10 nedan. 

Tabell 10 Miljöbalkens hänsynsregler samt projektets uppfyllelse av reglerna. 

Hänsynsregler Uppfyllelse av hänsynsregler 

1 § Bevisbörderegeln 

Den som bedriver en verksamhet eller har för 

avsikt att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd, ska kunna visa att verksamheten kan 

bedrivas eller själva åtgärden vidtas på ett 

miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till 

hänsynsreglerna. 

I MKB:n och tillhörande utredningar redogörs för 

hur de allmänna hänsynsreglerna beaktas. 

2 § Kunskapskravet 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd, skall skaffa 

sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa 

och miljön mot skada eller olägenhet. 

Miljökonsekvenserna av planerade 

kraftledningar klargörs i denna MKB. Kunskap 

har inhämtats under hela projektets gång genom 

det utredningsarbete som ingår i 

koncessionsansökan och efterföljande 

projekteringsarbete. I arbetet har erforderlig 

expertis anlitats och uppgifter från samråd har 

beaktats. 

3 § Försiktighetsprincipen 

Regeln innebär att redan risken för skador och 

olägenheter medför en skyldighet att vidta 

åtgärder som behövs för att negativa effekter 

på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras 

eller motverkas. Principen om bästa möjliga 

teknik innebär att man för yrkesmässig 

verksamhet ska använda sig av bästa möjliga 

teknik för att förebygga skador och 

olägenheter. Tekniken måste, ur teknisk och 

ekonomisk synpunkt, vara industriellt möjlig att 

använda inom branschen i fråga. 

Sökanden anser att bästa möjliga teknik 

används i föreliggande projekt, för mer om detta 

se avsnitt4 i MKB:n och koncessionsansökan 

redovisas, i de fall där det anses motiverat, 

förslag på åtgärder för att förhindra eller minska 

miljökonsekvenserna av planerad verksamhet. 

Beslutade åtgärder kommer att föras vidare som 

miljökrav på kommande entreprenad. Vid 

byggnation av ledningarna kommer försiktighet 

att iakttas för att minska störning på 

omkringboende och miljön. Sträckningen har 

valts för att ge så liten omgivningspåverkan som 

möjligt. 

4 § Produktvalsprincipen 

Produktvalsprincipen (utbytesregeln) innebär 

att alla ska undvika att använda eller sälja 

kemiska produkter eller biotekniska 

organismer som kan innebära risk för 

människors hälsa eller miljön om produkterna 

kan ersättas med andra, mindre farliga 

produkter. 

Val av produkter och metoder utifrån risker för 

människors hälsa och miljön kommer att 

beaktas i kommande upphandling för byggande 

av kraftledningarna samt vid drift och underhåll. 

5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna Massor som uppkommer vid schaktarbeten 

kommer att återanvändas så långt som möjligt 

som återfyllnad i schakt.  
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Hushållningsprincipen innebär att all 

verksamhet skall drivas och alla åtgärder ske 

på ett sådant sätt att råvaror och energi 

används så effektivt som möjligt och att 

förbrukningen samt avfallet minimeras. 

Kretsloppsprincipen innebär att det som 

utvinns ur naturen ska kunna användas, 

återanvändas, återvinnas och bortskaffas på 

ett uthålligt sätt med minsta möjliga 

resursförbrukning och utan att naturen skadas. 

För bedömning av hur principerna bäst ska 

tillämpas bör aktuell verksamhet eller åtgärd 

bedömas ur ett vaggan-till-graven-perspektiv, 

genom t.ex. livscykelanalys. 

 

Massor som inte kan återanvändas 

transporteras med lastbil till kontrollerade 

deponier.  

 
När ledningarna raseras ska allt material som 

rivs eller tas upp ur mark tas om hand. Metaller 

materialåtervinns. Plaster materialåtervinns eller 

energiåtervinns. Impregnerat trä 

energiåtervinns. Inga anläggningsdelar som kan 

medföra påverkan på den lokala miljön kommer 

att kvarlämnas vid raseringen. 

6 § Lokaliseringsprincipen 

För alla verksamheter och åtgärder som inte är 

av försumbar betydelse, ska en sådan plats 

väljas att ändamålet kan nås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa 

och för miljön. 

En alternativutredning har genomförts 

för de planerade ledningarna. 

Alternativa sträckningar har 

analyserats och utvärderats med 

hänsyn till påverkan på berörda 

intressen. Sökanden anser att sökta 

alternativ sammantaget medför minsta 

intrång och olägenhet. 

7 § Skälighetsregeln 

Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt 

motiverade utan att vara orimliga att uppfylla. 

Hänsynsreglerna skall tillämpas efter en 

avvägning mellan nytta och kostnader. 

De skadeförebyggande åtgärder som inarbetats 

i MKB:n har bedömts som skäliga. 

8 § Skadeansvar 

Innebär att alla som bedriver eller har bedrivit 

en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 

medfört skada eller olägenhet för miljön 

ansvarar till dess skadan eller olägenheten har 

upphört för att denna avhjälps i den omfattning 

det kan anses skäligt enligt MB 10 kap. 

I MKB:n och koncessionsansökan redovisas 

förslag för att avhjälpa och motverka att skada 

och olägenhet uppkommer. Om skador eller 

olägenheter ändå uppstår, ansvarar Sökanden 

för att avhjälpa eller ersätta dessa i enlighet med 

gällande lagstiftning. 
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