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 Kommunstyrelsen 
 

Kompletterande förstudie 2,  planerad 400 kV-ledning Råsten-Östfora 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge remissyttrande till Svenska Kraftnät enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
Svenska Kraftnät har remitterat ”Kompletterande förstudie 2, planerad 400 kV-ledning, 
Råsten-Östfora” (se sammanfattning, bilaga 2. Fullständig handling finns i digital version 
här: http://www.svk.se/Projekt/Samtliga-projekt/Rasten-Ostfora/Samrad/). 
 
Föredragning 
En omfattande ombyggnad och förberedelser för effekthöjning genomförs för närvarande vid 
Forsmark kärnkraftverk. Efter genomförd effekthöjning uppfylls inte längre kraven på 
störningstålighet i elnätet enligt Svenska Kraftnäts föreskrift SvKFS 2005:2. För att uppfylla 
dessa krav behövs en utbyggnad av elnätet mellan Råsten i Norrtälje kommun och Östfora i 
Uppsala kommun. 
 
En utbyggnad av elnätet kommer att innebära en påverkan på kulturmiljö- och naturvärden, 
samt boendemiljö för ett antal invånare i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen yttrade sig den 25 november 2011 över den ursprungliga förstudien (bilaga 
3), samt den 19 oktober 2012 om den första kompletterande förstudien (bilaga 4).  
 
I denna nya kompletterande förstudie har flera tidigare alternativ strukits och två nya har 
adderats. De sträckningar som fortfarande är aktuella är sträckningarna mellan Risby och 
Norrvissjö samt Norrvissjö och Östfora. De sträckningar som enligt den tidigare förstudien 
skulle orsakat störst påverkan i Uppsala kommun är nu avförda och de tillkommande 
sträckningarna går i första hand genom Östhammars kommun. De nya sträckningarna 
möjliggörs enligt Svenska Kraftnät av ändrad driftteknik. 
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I förhållande till de tidigare förstudierna har projektet ur Uppsala kommuns synpunkt 
förbättrats avsevärt. Det blir minskade intrång, främst genom att man nu avskrivit den 
känsliga sträckningen mellan Björnsundet och Limunmossen. 
 
Nu föreslås istället två alternativa dragningar mellan Råsten och Gröndalen, ett nordligt och 
ett sydligt alternativ. Merparten av dessa två sträckningar går genom Östhammars kommun 
och Uppsala kommun berörs bara av en sträcka på cirka 5 kilometer.  
 
Det nordliga alternativet går söder om Rastsjön genom ett sankmarksområde med mycket 
högt naturvärde enligt Uppsala kommuns översiktsplan och bedöms också ha måttlig inverkan 
på rekreationsvärden i närheten av Rastsjön. Det sydliga alternativet ligger längre bort från 
Rastsjön men går fortfarande genom sankmarksområde, dock i utkanten. Detta sydliga 
alternativ ligger i närhet av några bostäder i Skallbyn och Granboda (se figur nedan). 
 

 
Nordligt och sydligt alternativ mellan Ramhäll i Östhammars kommun och Gröndalen i Uppsala 
kommun.Bebyggelse i Skallbyn och Granboda markerat med svart oval. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som dels upprepar generella 
synpunkter som inte tillgodosetts i förhållande till de ursprungliga förstudierna och dels ger 
specifika synpunkter på de delar av de nya sträckningsalternativen som berör Uppsala 
kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Saknar relevans i detta ärende. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 










































