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Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attavge yttrande till Vattenfall Eldistribution AB enligt ärendets bilaga 1

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Vattenfall eldistribution AB har skickat samrådsunderlag enligt ärendets bilaga 2
avseende undersökningssamrådenligt miljöbalken. Vattenfall avser att ansöka om
nätkoncession i syfte att ersätta befintlig 22 kilovolts-ledning med 45 kilovolts-ledning
på sträckan. Ärendet gäller också avgränsningssamråd inför beslut om betydande
miljöpåverkan. Det vill säga frågor om omfattning och detaljeringsgrad av kommande
miljökonsekvensbeskrivning.

Inom Uppsala kommun går den nya ledningen till största del längs befintliga
kraftledningar förutom på en sträcka från strax väster om Vänge och söderut till en
plats strax söder om Söderby golfbana vid väg 55.

Vattenfall har beviljat förlängd svarstid till 10 juni 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 april 2020.
Bilaga 1, Yttrande över samråd om ledning mellan Husbyborg och Litslena
Bilaga 2, remisshandlingar samråd om ledning mellan Husbyborg och Litslena



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Yttrande avseende samråd angående 
kraftledningar mellan Husbyborg och Litslena  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1.  att avge yttrande till Vattenfall Eldistribution AB enligt ärendets bilaga 1 

Ärendet 

Vattenfall eldistribution AB har skickat samrådsunderlag enligt ärendets bilaga 2 
avseende undersökningssamråd enligt miljöbalken. Vattenfall avser att ansöka om 

nätkoncession i syfte att ersätta befintlig 22 kilovolts-ledning med 45 kilovolts-ledning 

på sträckan. Ärendet gäller också avgränsningssamråd inför beslut om betydande 

miljöpåverkan. Det vill säga frågor om omfattning och detaljeringsgrad av kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 

Inom Uppsala kommun går den nya ledningen till största del längs befintliga 

kraftledningar förutom på en sträcka från strax väster om Vänge och söderut till en 
plats strax söder om Söderby golfbana vid väg 55. 

 
Vattenfall har beviljat förlängd svarstid till 10 juni 2020. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med miljöförvaltningen. 

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-24 KSN-2020-01450 

  
Handläggare:  

Ola Kahlström 
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Föredragning 

I förslag till yttrande tas synpunkter inom sex områden upp, övergripande synpunkter 

och formalia, bebyggelseutveckling, naturvärden, vatten, kultur- och friluftsvärden 
samt miljö och hälsa. Dessa synpunkter sammanfattas kort nedan. 

Närmast Husbyborg passerar kraftledningen Västra Librobäck, som är föremål för 

detaljplanearbete. Här föreslås i yttrandet att ledningen markförläggs. 

På den sträcka som innebär nyanläggning av kraftledning passerar den nära Ekeby, 
söder om Vänge. Byn utgör kärnområde för kulturintresse varför Vattenfall uppmanas 

att säkerställa att intrånget på intresset minimeras.  

Ekonomiska konsekvenser 

En markförlagd ledning kan innebära kostnader inom kommande detaljplan för Västra 

Librobäck. Kostnader för detta regleras inom ramen för detaljplanens genomförande 

och avses finansieras genom exploateringen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 april 2020. 

• Bilaga 1, Yttrande över samråd om ledning mellan Husbyborg och Litslena 

• Bilaga 2, remisshandlingar samråd om ledning mellan Husbyborg och Litslena 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: Email 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande avseende samråd angående 
kraftledningar mellan Husbyborg och Litslena 

Vattenfall Eldistribution AB önskar Uppsala kommuns synpunkter inför kommande 
ansökan om nätkoncession för ny 45 kilovoltsledning mellan Husbyborg och Litslena. 
Samrådet uppfyller såväl kravet på undersökningssamråd som avgränsningssamråd 
inom ramen för 6 kapitlet 23-25 §§ Miljöbalken, och omfattar således också synpunkter 

på omfattning och detaljeringsgrad i en kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Uppsala kommun yttrar sig inom sex områden; övergripande synpunkter och formalia, 

bebyggelseutveckling, naturvärden, vatten, kultur- och friluftsvärden samt miljö och 
hälsa.  

Den ursprungliga remisstiden var en månad från 15 april till 15 maj 2020. Anstånd har 

erhållits till 10 juni 2020, då Kommunstyrelsen sammanträder. Trots det är 
samrådstiden mycket kort då den interna processen och beredningstiden är 

omfattande.  

Uppsala kommun saknar i samrådsunderlag en redovisning av kommunala intressen. 

I det fortsatta arbetet är det viktigt att berörda boende ges möjlighet att yttra sig, 

liksom andra, såsom Upplandsstiftelsen och hembygdsföreningar.  

Kraftledningen passerar Västra Librobäck. Området är för närvarande föremål för en ny 

detaljplan för verksamheter. Ett samråd är planerat i slutet av 2020. Av det skälet 
önskar Uppsala kommun att kraftledningen markförläggs inom detaljplaneområdet. I 
pågående dialog med Vattenfall i detta ärende behöver förutsättningar kring bland 

annat kostnader klargöras. 

Avvägningar inför samrådet är grundligt utförda med hög kvalitet på underlag. Den 
föreslagna ledningssträckning som omfattar Uppsala kommun följer till stora delar den 

sträckningen för befintlig kraftledning. När det gäller naturvärden utefter föreslagen 

ledningssträckning så är förslaget anpassat efter dokumenterade naturvärden och 
påverkar inte områden som är skyddade eller som har höga eller högsta naturvärden.  

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 

 24 april 2020 

 

KSN-2020-01450 

 

270117 Ola Kahlström Rejlers Sverige AB 
 

 Box 30233  

Handläggare: 104 25 Stockholm 

Ola Kahlström 

http://www.uppsala.se/
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En bergtäkt planeras öster om Vänge. Det är viktigt att säkerställa att kraftledningen 
inte innebär avverkning av skog som fungerar som bland annat visuellt skydd mot 
bergtäkten. 

Vid Ramstalund finns en vattentäkt. Om föreslagen sträckning tangerar skyddsområde 
kan det krävas dispens för vattenskydd. 

På de delar där det föreslås ny sträckning av ledning passeras områden av såväl 

kommunalt- som riksintresse för kulturvård, och vid Ekeby dessutom ett kärnområde 
för kulturintresse. Sträckningen passerar också friluftsområden. Det bör i det fortsatta 
arbetet säkerställas att befintliga alternativ minimerar intrånget på dessa intressen, 
alternativt ta fram ytterligare sträckningsförslag som minskar intrång på kultur- och 

friluftsvärden alternativ som gör detta. 

Det är viktigt att i det kommande utredningsarbetet säkerställa att magnetfältsvärden 

vid de närmaste byggnaderna underskrider de riktvärden som 
Energimarknadsinspektionen föreskriver, det vill säga 0,4 mikrotesla.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

 

Ordförande    Sekreterare 
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FÖRKLARINGAR ORD OCH BEGREPP 
Samrådsredogörelse: Ett dokument som sammanfattar genomfört samråd, redovisar huvudsakliga 
synpunkter som kommit in och Vattenfall Eldistributions bemötande av synpunkterna. Till 
samrådsredogörelsen biläggs inkomna yttranden i sin helhet. 

Betydande miljöpåverkan (BMP): Efter genomfört undersökningssamråd sammanfattas samrådet i en 
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen med tillhörande bilagor lämnas till Länsstyrelsen som sedan 
bedömer om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Vid 
betydande miljöpåverkan ställs därmed krav på samråd med en bredare samrådskrets och att en mer 
omfattande MKB tas fram inför koncessionsansökan. 

Energimarknadsinspektionen (Ei): Statlig förvaltningsmyndighet som beslutar om koncession. 

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

Geografiskt informationssystem (GIS): Datorbaserat program för att samla in, lagra, analysera och 
presentera geografiskt lägesbunden information. Slutprodukter som presenteras brukar vara kartor. 

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

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

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Tas fram inför koncessionsansökan för att beskriva och utvärdera 
verksamhetens eller åtgärdens miljöpåverkan. I MKB:n beskrivs den förordade sträckningen och vilken 
påverkan den kommer ha på bl.a. natur- och kulturvärden, boendemiljö, friluftsliv, landskapsbild mer 
detaljerat. Även åtgärder som kan komma att krävas för att minska påverkan beskrivs i MKB:n. 

Nätkoncession: Enligt ellagen behövs tillstånd för att få bygga och använda kraftledningar, vilket kallas 
nätkoncession.  
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (nedan Vattenfall Eldistribution) avser att ansöka om nätkoncession för linje 
(tillstånd) för nya 45 kV ledningar (nominell spänning)1 mellan Husbyborg och Litslena i Uppsala och 
Enköpings kommun, Uppsala län. När de nya ledningarna är byggda kommer befintliga 22 kV ledningar på 
aktuell sträcka att raseras. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras 
enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken (1998:808) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (nedan BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens (nedan MKB) 
innehåll och utformning. Om länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas medföra BMP ska ett 
avgränsningssamråd genomföras. Syftet med avgränsningssamrådet är att miljökonsekvensbeskrivningen 
ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad. Verksamhetsutövaren kan välja att samordna dessa två 
samråd och ett mer omfattande samråd med en bredare krets kan då genomföras redan från början. I detta 
fall har Vattenfall Eldistribution valt att utforma undersökningssamrådet så att det även uppfyller kraven på ett 
avgränsningssamråd. 

Detta dokument utgör underlag för det kombinerade samrådet. I detta samrådsunderlag beskrivs planerade 
åtgärder och studerade alternativa ledningsstråk. 

1.1 Bakgrund 
Delar av de regionala 22 kV luftledningarna mellan Husbyborg i Uppsala kommun och Litslena i Enköping 
kommun är i stort behov av reinvestering. Framtida nyexploateringar visar även ett behov av 
kapacitetshöjande åtgärder. Exploateringsprognosen för området visar på störst tillväxt nära de större orterna 
Uppsala och Enköping. För att kunna möta det kommande effektbehovet planeras befintliga 22 kV ledningar 
att ersättas med nya 45 kV ledningar. De befintliga 22 kV ledningarna kommer att vara i drift tills de nya 45 kV 
ledningarna är byggda och driftsatta. Därefter raseras de befintliga 22 kV ledningarna.     

Mot bakgrund av detta behöver en ledningssträckning för de nya 45 kV ledningarna utredas. Utgångspunkten 
för detta har varit befintliga 22kV ledningarnas sträckningar. Utredningsområdet och de befintliga 22 kV 
ledningarna är lokaliserade sydväst om Uppsala, se Figur 1. 

                                                      
1 Konstruktionsspänning 52 kV. 
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Figur 1. Översiktskarta. Ledningsombyggnationen kommer ske inom den rödstreckade rektangeln. 

1.2 Syfte och behov 
Kraftledningarna mellan Husbyborg och Litslena är en del av Vattenfall Eldistributions regionnät i 
Uppsala/Enköping som säkerställer elförsörjningen i området. Uppsala/Enköping är en expanderande region 
och Vattenfall Eldistributions regionnät är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av området.  

1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och 
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är 
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 730 anställda, 
i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i 
att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom 
att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att 
kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar 
aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och 
sätta standarden för framtidens energilösningar.  

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 
prövas av Energimarknadsinspektionen (nedan Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 
omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra BMP eller ej. Detta görs 
genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När 



 

8 
Underlag för samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd – Husbyborg-Litslena 

 

samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för 
länsstyrelsens beslut om BMP. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra BMP behöver bestämmelserna i 6 kap. 
om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En 
liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra BMP 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. 

Som nämnts ovan kan verksamhetsutövaren välja att samordna dessa två samråd och ett omfattande samråd 
med en bredare krets kan då genomföras redan från början.  

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter 
remisstiden beslutar Ei om nätkoncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar 
mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över processen. 

 

Figur 2. Tillståndsprocessen. I detta projekt samordnas undersöknings- och avgränsningssamråden. 

2.1 Annan lagstiftning 
Förutom nätkoncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Detta sker dels genom 
upprättande av markupplåtelseavtal och dels genom ledningsrätt. Markupplåtelseavtal reglerar 
fastighetsägarens och Vattenfall Eldistributions rättigheter och skyldigheter. Avtalet innebär även att 
fastighetsägaren godkänner att ledningen byggs på dennes mark. För den berörda fastighetsägaren innebär 
markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av 
ett engångsbelopp när avtalet tecknades. Ledningsrätt skapas efter att en ledningsrättsförrättning har utförts 
och beslutas av Lantmäterimyndigheten. Ledningsrätten ger bl.a. nätägare möjlighet att uppföra/anlägga och 
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använda bl.a. kraftledningar på någon annans fastighet. Ledningsrätten regleras av ledningsrättslagen och 
gäller under obegränsad tid2. En ledningsrätt gäller även mot ny ägare till fastigheten och gäller före 
upplåtelse i fastigheten som har tillkommit genom avtal (t.ex. markupplåtelseavtal). 

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. 
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt 
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  

3 UTREDNING AV MÖJLIGA STRÄCKNINGAR 

3.1 Avgränsning av utredningsområdet 
Utredningsområdet för de aktuella ledningarna är lokaliserat sydväst om Uppsala. De befintliga 
22 kV ledningarna sträcker sig dels från transformatorstation i Husbyborg till transformatorstation i Vänge och 
dels från Husbyborg till Litslena, via station Dalby, Balingsta, Örsundsbro och Viggeby, se Figur 3.  

 

Figur 3. Karta över utredningsområdet och befintliga 22 kV ledningar.  

                                                      
2 www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-fastighet/tillgang-till-annans-mark/ledningsratt/ 
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3.2 Metod vid framtagande av sträckningar 
Vid framtagande av alternativa sträckningar har utgångspunkten varit att följa befintliga 22 kV ledningar så 
långt det är möjligt för att nyttja det redan befintliga intrånget. Områden och objekt som är värdefulla ur natur- 
och kulturmiljösynpunkt har så långt som möjligt undvikits vid lokalisering av sträckningar. Som underlag för 
inventering av berörda intressen utmed de föreslagna sträckningarna har bland annat kommunala 
översiktsplaner, länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets digitala planeringsunderlag 
använts. Som bakgrundskartor har kartmaterial från Lantmäteriet använts. Fältbesök genomfördes under 
hösten 2018. 

Initialt har ett flertal alternativa sträckningar studerats. Efter fältbesök och detaljstudier har ett eller flera 
sträckningsförslag mellan varje station identifierats. Vattenfall Eldistribution förordar en sträckning i detta 
skede, men redovisar även andra alternativa sträckningar som har utretts.  

Nedan redovisas förordade sträckningar (avsnitt 3.4), tidigare studerade och genomförbara (alternativa) 
sträckningar (avsnitt 3.5) samt avfärdade sträckningar (avsnitt 3.6).  

3.3 Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att de planerade åtgärderna inte genomförs, d.v.s. att de befintliga ledningarna inte 
byggs om i ny sträckning. Detta skulle medföra att Vattenfall Eldistribution inte kan upprätthålla 
leveranssäkerhet och kvalitet till sina nätkunder i området.  

3.4 Förordade sträckningar 
Mellan varje station har en förordad sträckning identifierats. Nedan presenteras de förordade 
sträckningsförslagen mellan stationerna, se även kartor i bilaga 1 samt Figur 4-Figur 8.  

 Husbyborg-Vänge  
Det förordade sträckningsförslaget mellan Husbyborg och Vänge utgår från befintlig station Husbyborg och 
följer till stor del befintlig luftledning, se förordad sträckning i Figur 4. Ledningen kan inte byggas parallellt med 
befintlig ledning vid Husbyborg eftersom bostäder finns lokaliserade nära ledningen på denna sträcka, vilket 
innebär både platsbrist för ledningen och risk för förhöjda magnetfält i bostäderna. Under tiden den nya 
ledningen uppförs måste den befintliga 22 kV ledningen mellan Husbyborg och Vänge vara i drift så att 
leveransen av el i området säkerställs. Vissa kortare avbrott under begränsad tid kan ske på befintlig 22 kV 
ledning. Idag finns det två 22 kV ledningar mellan Husbyborg och Vänge som kommer att raseras när den nya 
ledningen är driftsatt. Dessa 22 kV ledningar ingår i Vattenfall Eldistributions områdeskoncession. 

Enligt det förordade alternativet byggs den nya ledningen som markkabel ut från stationen i Husbyborg och 
ansluter till en kabelstolpe väster om befintliga bostäder i Husby. Kabelsträckningen utgår från stationen i 
Husbyborg och fortsätter längs väg 628 i ca 875 m i sydvästlig riktning innan alternativet viker av i 
nordnordostlig riktning och övergår till luftledning vid Husby. Väster om Husby övergår ledningen från 
markkabel till luftledning och den förordade sträckningen fortsätter parallellt med den befintliga 22 kV 
luftledningen västerut. Strax söder om Åkerby viker den förordade sträckningen av från den befintliga 22 kV 
ledningens sträckning vid passage av ett befintligt bostadshus. I detta område har förordad sträckning även 
anpassats till ett meandrande vattendrag. Vid Ströby återgår det förordade alternativet till att följa den 
befintliga 22 kV ledningen. Väster om Torbo övergår den befintliga 22 kV ledningen till markkabel och 
fortsätter i västsydvästlig riktning, medan det förordade sträckningsalternativet fortsätter som luftledning och 
korsar järnvägen mellan Uppsala och Sala. Förordat sträckningsalternativ fortsätter i sydvästlig riktning 
genom skogs- och odlingsmark mot stationen i Vänge. Ledningen byggs med markkabel (minst 50 m) i 
anslutning till stationen.  
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Figur 4. Förordad sträckning mellan Husbyborg-Vänge. 

 Vänge-Dalby 
Mellan Vänge och Lund finns det ingen befintlig luftledning som den nya ledningen kan följa och ny mark 
måste därför tas i anspråk längs denna sträcka. Ett förordat sträckningsförslag från stationen i Vänge till 
stationen i Dalby har identifierats, se Figur 5 och beskrivning nedan.  

Den förordade sträckningen utgår från stationen i Vänge i sydostlig riktning ca 750 m genom skogsmark för 
att vika av söderut vid Lugnet och korsa väg 72. Därefter fortsätter den förordade sträckningen söderut på 
östra sidan om Ekeby. För att undvika Ekeby sjö viker förordad sträckning i sydsydostlig riktning förbi 
våtmarken och förbi Källstugan där den korsar den befintliga 22 kV ledningen som går mellan Husbyborg och 
Dalby. Den befintliga 22 kV ledningen kommer att raseras efter att planerad 45 kV ledning är driftsatt. 
Sträckningen korsar därefter väg 55 vidare på sydvästra sidan om Söderby Golfs golfbana. Den förordade 
sträckningen följer därefter den befintliga 22 kV ledningen (Husbyborg-Dalby) fram till Tunaborg, strax innan 
stationen i Dalby. Vid Tunaborg fortsätter förordad sträckning i sydsydvästlig riktning i ca 270 m mellan två 
skogsdungar vidare in till station Dalby. Ledningen byggs med markkabel (minst 50 m) i anslutning till 
stationen. 
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Figur 5. Förordad sträckning mellan Vänge-Dalby. 

 Dalby-Balingsta 
Mellan station Dalby och station Balingsta följer förordad sträckning parallellt med befintlig 22 kV ledning hela 
vägen. Vattenfall Eldistribution har valt att förorda denna sträckning eftersom att följa befintlig ledning anses 
vara det bäst lämpade lokaliseringsförslaget. Området är relativt rikt på forn- och kulturlämningar, vilket i detta 
område försvårar en alternativ sträckning som inte följer befintlig 22 kV ledning.  

Från station Dalby följer sträckningsförslaget den befintliga 22 kV luftledningen ca 1,5 km i sydvästlig riktning, 
se i Figur 6. Öster om Hållberga viker den förordade sträckningen av i en västsydvästlig riktning i ca 900 m 
och vidare i en sydsydvästlig riktning i ca 1,6 km. Strax nordost om Våtvik tar förordad sträckning en 
sydvästlig riktning i ca 1,2 km till station Balingsta. Ledningen byggs med markkabel (minst 50 m) i anslutning 
till stationen. 
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Figur 6. Förordad sträckning mellan Dalby-Balingsta. 

 Balingsta-Örsundsbro 
Det förordade sträckningsförlaget är i huvudsak lokaliserat längs befintlig 22 kV ledning, se Figur 7. Det 
förordade sträckningsförslaget frångår den befintliga 22 kV ledningen ut från stationen i Balingsta för att 
undvika bebyggelse vid Kumla i sydlig riktning i ca 120 m för att sedan vika av i sydvästlig riktning. Det 
förordade sträckningsförlaget följer sedan befintlig ledning i västsydvästlig riktning till Tibbleborg, där den 
förordade sträckningen går mellan Tibbleborg och Lill-Tibble i en något annan sträckning än befintlig ledning 
för att hålla avstånd till befintlig bebyggelse i Tibbleborg. Förordad sträckning viker därefter av i en 
västsydvästlig riktning och går därefter återigen parallellt med befintlig 22 kV ledning i sydvästlig riktning. 

Väster om Säby avviker den förordade sträckningen från den befintliga ledningen för att undvika en 
åkerholme samt intrång i befintlig nyckelbiotop väster om Husby. Ledningen återgår till den befintliga 22 kV 
ledningen vid Gryta gård och följer denna i sydvästlig riktning till stationen i Örsundsbro. Ledningen byggs 
med markkabel (minst 50 m) i anslutning till stationen.  
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Figur 7. Förordad sträckning mellan Balingsta-Örsundsbro. Ledningen byggs med markkabel (minst 50 m) i anslutning till stationen. 

 Örsundsbro-Viggeby-Litslena 
Det förordade sträckningsförslaget mellan Örsundsbro och Viggeby är i huvudsak lokaliserat längs den 
befintliga 22 kV luftledningen med vissa avvikelser, se Figur 8.  

Förordad sträckning utgår från stationen i Örsundsbro i ca 2,5 km i sydsydvästlig riktning. Längs sträckan 
korsar förordad sträckning tre parallellgående stamnätsledningar, en 220 kV ledning och två 400 kV ledningar. 
Vid Skrällinge föreslås den förordade ledningssträckningen att tillfälligt avvika västerut från den befintliga 22 
kV ledningen för att undvika bebyggelse. Längre söderut korsar förordad sträckning ytterligare en 220 kV 
stamnätsledning. Förordad sträckning fortsätter därefter parallellt med befintlig 22 kV ledning i sydsydvästlig 
riktning i ca 1,2 km. 

Väster om Östersta frångår det förordade sträckningsförslaget från den befintliga 22 kV ledningen för att 
undvika bostäder. Sträckningsförslaget viker av åt sydväst och korsar väg 55 och följer därefter väg 55 
söderut i ca 800 m på vägens västra sida. Väster om Djurby viker förordad sträckning av i nordvästlig riktning 
mot stationen i Viggeby. In till stationen i Viggeby följer inte det förordade sträckningsförlaget den befintliga  
22 kV ledningen då det har bedömts att en parallellbyggnad kan komma att beröra befintlig åkerholme och 
bostad.  

Från station Viggeby fortsätter förordad sträckning parallellt med ingående ledning tillbaka mot väg 55 som 
följs ca 1 km söderut på vägens västra sida.  

Norr om Paradiset korsar sträckningen väg 55 och fortsätter i sydostlig riktning och ansluter till den befintliga 
22 kV ledningen som följs i ca 900 m innan sträckningen viker av i sydvästlig och därefter en sydostlig riktning 
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mot stationen i Litslena. Den förordade sträckningen avviker från den befintliga ledningen för att inte komma 
för nära de bostäder som finns strax innan stationen i Litslena.  

 

Figur 8. Förordad sträckning mellan Örsundsbro-Viggeby-Litslena. 
3.5 Genomförbara sträckningar som ej förordas 
I detta avsnitt redovisas de sträckningar som har studerats och som anses vara genomförbara men som 
Vattenfall Eldistribution ej förordar. 

 Husbyborg-Vänge 
Ut från stationen i Husbyborg har ett alternativt markkabelförslag utretts (möjlig sträckning markkabel 1), se 
karta i Figur 9. Alternativet innebär att markkabeln förläggs längs med väg 628 men att den efter ca 430 m 
viker av i  nordvästlig riktning mot den befintliga luftledningen. Markkabeln sträcker sig därefter längs den 
befintliga luftledningen i ca 170 m och vidare längs med en vägkant. Markkabeln övergår  till luftledning strax 
efter bostadsområdet i Husby. Alternativet ses som möjligt med förordas inte p.g.a. att det går närmare 
befintliga bostäder och en möjlighet till bostadsutveckling begränsas.  

Ett alternativ strax söder om Åkerby har studerats (möjlig sträckning  luftledning 2). Alternativet innebär att 
ledningen blir belägen närmare en befintlig bostad vid Ströby samt att det meandrande vattendraget 
(Librobäcken) behöver korsas flertalet gånger. Alternativet ses som möjligt men förordas inte p.g.a. att 
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Librobäcken kan påverkas negativt av närliggande stolpar genom att framkomligheten till bäcken minskar 
samt att bäckens närområde påverkas mer. Utöver detta kan arbete och underhåll av ledningen försvåras. 

In till stationen i Vänge har ett markkabelalternativ studerats (möjlig sträckning markkabel 3). Detta innebär att 
luftledningen övergår till markkabel vid Norrängen, sträcker sig västerut i en åkerkant och sedan följer 
Drabantvägen till stationen i Vänge. Alternativet ses som möjligt men förordas inte p.g.a. att passagen längs 
Drabantvägen mellan Norrängen och stationen är trång samt omgärdas av tomtmark och berg.  Detta innebär 
att utrymmet för nya ledningar längs med vägen bedöms vara begränsat. Vid underhåll och eventuell 
felavhjälpning kommer tillgängligheten till Furulund, Smedstorpet och Norrängen att vara starkt begränsad. 

 

Figur 9. Möjliga sträckningsförslag mellan Husbyborg-Vänge. 

 Vänge-Dalby  
Mellan stationen i Vänge och stationen i Dalby har en alternativ sträckning studeras (möjlig sträckning 
luftledning 4), se karta i Figur 10.  Alternativet sträcker sig ca 1,1 km i sydvästlig riktning ut från stationen i 
Vänge och vidaremot sydost i ca 1 km. Alternativet viker sedan av i en sydsydostlig riktning och söder om 
Kvarntorp återgår sträckningen till det förordade alternativet. Alternativet ses som möjligt men förordas inte 
p.g.a. att det finns risk att det i området väster om Ekeby byggs ut med fler bostäder i framtiden. Utöver detta 
påverkar sträckningen landskapsbilden mer än den förordade sträckningen eftersom den möjliga sträckningen 
främst går genom åkermark.  
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Figur 10. Möjligt sträckningsförslag mellan Vänge-Dalby. 

 Dalby-Balingsta 
Mellan Dalby och Balingsta har inget ytterligare möjlig sträckning identifierats, utan den förordade 
sträckningen är aktuell som sträckning även här. Anledningen till detta är att möjligheten till att bygga parallellt 
längs den befintliga är mycket god.  

 Balingsta-Örsundsbro  
Mellan Balingsta och Örsundsbro förordas en sträckning parallellt med den befintliga luftledningen med några 
små justeringar. Eftersom den nya ledningen går att bygga parallellt längs den befintliga har inga ytterligare 
alternativ studerats.   

 Öresundsbro-Viggeby-Litslena   
In till stationen i Litslena har den förordade sträckningen avvikit från den befintliga ledningsgatan p.g.a. närhet 
till bostäder. Att följa den befintliga ledningsgatan är möjligt och även ett sådant alternativ har studerats, se 
karta i Figur 11, men bedömdes som mindre lämpligt än den förordade sträckningen p.g.a. närheten till 
bostäder. 
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Figur 11. Möjlig sträckning in till stationen i Litslena.  

3.6 Avfärdade sträckningar 
I detta avsnitt redovisas de sträckningar som Vattenfall Eldistribution har studerat, men bedömt som svåra att 
genomföra och därför avfärdat. 

 Husbyborg-Vänge  
Mellan station Husbyborg och station Vänge har ett luftledningsalternativ studerats, se karta i Figur 12. 
Alternativet innebär att sträckningen vid Mellanbo fortsätter att följa järnvägen väster ut och vid den 
bortbyggda järnvägskorsningen viker alternativet av mot sydsydväst. Alternativet fortsätter därefter med 
markkabel längs med Drabantvägen in till stationen i Vänge.  

Alternativet har valts bort bl.a. för att förslaget ligger nära ett ridhus och det finns en risk att verksamheten blir 
påverkad samt att stolpar placeras i odlingsmark och hagmark.   
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Figur 12. Bortvalt alternativ mellan Husbyborg-Vänge.  

 Vänge-Dalby 
Ett sträckningsförslag mellan station Vänge och station Dalby har valts bort. Vid Kanikebo viker sträckningen 
av i sydostlig riktning och fortsätter mot Söderby. Vid Stora Focksta viker alternativet av åt sydsydost mot det 
förordade sträckningsförslaget, se karta i Figur 13.  

Alternativet har valts bort p.g.a. att det korsar befintlig golfbana samt att alternativet avviker från befintlig 
ledning under en längre sträcka än förordat alternativ, vilket innebär att ytterligare ny mark måste tas i 
anspråk samt att ledningen skulle komma närmare bebyggelsen vid Björnabo.  
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Figur 13. Bortvalt alternativ mellan Vänge-Dalby. 

 Örsundsbro-Viggeby-Litslena 
Ett alternativ att fortsätta i befintlig ledningsgata vid Skrällinge har valts bort p.g.a. närhet till bostäder, se 
Figur 14. Befintlig ledning går idag mellan två bostäder, men den nya ledningen bedöms inte kunna uppföras i 
samma ledningsgata. 

Även väster om Östersta har ett alternativ att gå i befintlig ledningsgata valts bort p.g.a. närhet till bostäder, se 
Figur 14.  

Även alternativet att gå in och ut till stationen i Viggeby parallellt med befintlig ledningsgata har valts bort 
p.g.a. närhet till bostäder, se Figur 14. 

Att följa ledningsgatan in förbi Lugnet har också valts bort dels p.g.a. att en allé, som omfattas av generellt 
biotopskydd, behöver korsas samt p.g.a. bostäder i Lugnet, se Figur 14. 
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Figur 14. Bortvalda alternativ mellan Örsundsbro-Viggeby-Litslena.  

4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
För regionnätet utgår Vattenfall Eldistribution alltid från att bygga luftledningar, men vid vissa trånga passager 
samt p.g.a. tekniska lösningar intill stationer kan markkabelalternativ tas fram. För aktuellt projekt har endast 
en trång passage identifierats och det är ut från stationen i Husbyborg. För att kunna installera ett 46 kV 
ställverk som har reducerad isolationsgrad är en av åtgärderna som krävs vid utförande att ledningar måste 
anslutas via kabel. I detta fall krävs minst 50 m kabellängd från närmsta kabelstolpe till ställverken. En 
kombination av de båda teknikerna planeras därför genomföras. Nedan ges en generell beskrivning av de 
olika aktuella teknikerna. 

4.1 Luftledning 

 Utformning av luftledning 
Luftledning är den vanligaste överföringstekniken för regionnätsledningar. Den vanligaste typen av stolpe för 
luftledningar på denna spänningsnivå (45 kV) är enkelstolpe i trä, se Figur 15, men även annat utförande kan 
bli aktuellt. Överföring sker via tre faslinor vanligtvis i aluminiumlegering.  
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Höjden på enkelstolpar i trä beror på landskapets topografi. Avståndet mellan stolparna beror även det i stor 
utsträckning på den aktuella terrängen. Där ledningen byter riktning används vinkelstolpar som, beroende på 
vinkel och markförutsättningar, är något kraftigare och har extra staglinor. I vinklar och kabelstolpar kan 
portalstolpar bli aktuellt utförande, se exempel i Figur 15. 

   
  

Figur 15. Till vänster: Illustration av en enkelstolpe, portalstolpe och vinkelstolpe i portalutförande. Inbördes förhållande är ej skalenligt. 

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

Byggnation av ny luftledning innebär terrängkörning med arbetsmaskiner längs med hela ledningssträckan i 
samband med materialtransport (stolpar, linor mm.). Arbetet utförs vanligtvis med traktorgrävare men där 
markförhållandena är känsliga kan t.ex. bandburna maskiner tillsammans med s.k. ”stockmattor” komma att 
användas . Vanligtvis vid nya stolpplatser av denna typ krävs schaktning för grundläggning. En del av 
stolparna kommer att utföras med stagförankringar. 

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

 Markbehov luftledning 
För att ledningen ska vara avbrottssäker byggs den trädsäker, vilket innebär att träd och annan högväxande 
vegetation inte ska kunna skada linor, stolpar eller stag. Skogsgatan är det område där all högväxande 
vegetation tas bort och området är ca 40 m brett, se illustration i Figur 16. Utanför skogsgatan finns ett 
område som benämns ”sidoområde”, där träd och vegetation tillåts till viss del. I sidoområdet görs en 
bedömning om trädet utgör en risk för ledningen. De träd som vid ett fall riskerar att skada ledningen tas bort. 

Ledningen kontrolleras med återkommande intervaller både från marken och från ovan med helikopter en 
gång om året. Den inlösta skogsgatan underhållsröjs med jämna mellanrum, ungefär vart åttonde år, samt att 
träd i ledningsgatans sidoområde, s.k. kantträd, som anses farliga för ledningen tas bort. 
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Figur 16. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.  

Under tiden den nya ledningen uppförs måste den befintliga 22 kV ledningen vara i drift så att leveransen av 
el i området mellan Husbyborg-Litslena säkerställs. Vissa korta avbrott kan ske på 22 kV ledningen, men inte 
under längre tidsperioder. 

4.2 Markkabel 

 Utformning av markkabel 
Vid byggnation med markkabel förläggs ledningen i mark med ett s.k. triangelförband med tre enledarkablar i 
varje förband, se principskiss i Figur 17. Enledarkablarna består av aluminium med ett skyddande hölje av 
tvärbunden polyeten (PEX), skärm av koppartrådar och yttermantel av polyeten (PE). Parallellt med kablarna 
förläggs en jordlina samt optokablar. 

 

Figur 17. Principskiss på genomskärning av kabelgrav. 

 Förläggning av markkabel 
Vid markförläggning av ledningar grävs eller sprängs ett kabelschakt beroende på markens beskaffenhet. 
Kabelförbanden förläggs på ett djup av ca 1,2 m. Även något grundare djup förekommer beroende på lokala 
markförhållanden. Schaktets bredd vid markytan blir normalt ca 1,5 m, dock blir schaktets skyddsområde, 
alltså det område där växtlighet m.m. kan komma att tas bort med jämna mellanrum, totalt ca 4-5 m brett, och 
vid schaktbotten ca 0,5 m, men den exakta bredden beror på schaktets djup och markens beskaffenhet. 
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För att på bästa sätt skydda de tre enledarkablarna, optokablarna och jordlinan fylls kabeldikets botten med 
en skyddsfyllning som består av finare grus. Kablarna skyddas ytterligare av både kabelskydd och ett 
varningsband eller varningsnät som ska förhindra avgrävningar. För att i framtiden veta mer exakt vart kabeln 
finns görs en inmätning av läge samt att kabelns sträckning märks ut. 

När kabeln är nedlagd och kabeldiket igenfyllt är risken för påverkan av väderförhållanden liten, dock finns 
risk för skador orsakade av åska. Risken för skador och avbrott beror i större omfattning på den mänskliga 
faktorn och då främst p.g.a. gräv- och körskador. 

 Markbehov kabel 
Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på ca 12-15 m som består av kabelschaktet, en kör- 
och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för schaktmassorna, se exempel i Figur 18. 
Schaktmassorna läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från arbetsvägen. Arbetsområdets 
utbredning kan variera beroende på platsens förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som 
används är vanligtvis grävare för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material. 

 

Figur 18. Exempelbild på markförläggning av kabel med det arbetsområde som behövs under anläggningstiden. 

4.3 Avveckling och rasering 
Om behovet av en ledning upphör kommer aktuell ledningssträcka att tas ur drift och monteras ner. Inför 
rasering av luftledning ansöks om återkallelse av linjekoncessionen och Ei utfärdar återställningsåtgärder 
enligt gällande föreskrifter. 

I ansökan om återkallelse ingår följande: 

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

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

 En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 

 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 
intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder. 

5 BERÖRDA INTRESSEN OCH BEDÖMD PÅVERKAN 
I detta avsnitt beskrivs utredningsområdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt på ett övergripande sätt. Det görs även en bedömning 
över den påverkan de planerade ledningarna kan ha på berörda intressen.  
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5.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
De planerade ledningarna bidrar till samhällsnyttan genom att ledningarna är en förutsättning för framtida 
exploatering i Uppsala och Enköpings kommuner och möjliggör för byggnation av ny bebyggelse och 
verksamheter. 

Markanvändningen i området består främst av odlings- och skogsmark samt enstaka bostadsområden. 

Gällande översiktsplan (ÖP) för Uppsala kommun antogs av kommunfullmäktige 2016-12-16. Genom Uppsala 
kommun sträcker sig sträckningarna främst genom jordbruksmark, men även genom skogsmark och 
tätbebyggda områden. Vid Husbyborg berör sträckningarna ett större befintligt verksamhetsområde, 
Librobäck-Husbyborg. ÖP beskriver området som en gestaltad stadsbrynzon mellan staden och det öppna 
landskapet och det finns planer på att utvidga området. Vänge är även enligt Uppsala kommuns ÖP en 
prioriterad tätort, vars syfte är att utvecklas genom bl.a. befolkningsökning, basservice, kulturmiljöer och 
utveckling av verksamheter och arbetsplatser. För just Vänges inriktning bedömer kommunen emellertid att 
en större bebyggelseexpansion inte kommer ske under planperioden. I övrigt berör sträckningarna s.k. 
omland som i Uppsala kommuns ÖP pekas ut som ”småbrutet landskap” och ”mälarlandskapet”. I ÖP nämns 
det att tillskott inte bör påverka områdenas karaktärer negativt. Vid Husbyborg är marken utpekad som 
stadsbygd, vars mål är att utvecklas med mer bostäder, lokaler och verksamheter samt av vardagsfunktioner 
och friytor. 

Utöver ÖP har Uppsala kommun även tagit fram ett landsbygdsprogram som gäller mellan 2017-2023. 
Programmets syfte är att beskriva förväntade strategier och effekter för kommunens mål, som är att vara en 
av landets bästa landsbygdskommuner, och programmet används som ett övergripande styrdokument. I 
dokumentet nämns bl.a. att tekniska innovationer ska främjas samt att förutsättningar för förnybar energi ska 
skapas. 

Gällande ÖP för Enköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-05-13. Genom Enköpings kommun 
sträcker sig sträckningarna främst genom jordbruksmark, men även genom skogsmark och tätbebyggda 
områden. Örsundsbro är enligt ÖP utpekat som ett tätortsutvecklingsområde och där får inga åtgärder som 
förhindrar tätorternas utveckling tillkomma. Området strax öster och söder om Örsundsbro är även utpekade 
som närströvområden. Området öster om Örsundsbro är även utpekat som ett stort opåverkat område och i 
dessa områden ska större exploateringsingrepp så långt som möjligt undvikas. Öster om Örsundsbro finns vid 
gränsen till Uppsala kommun ett område med skred- och rasrisk. I ÖP framkommer även att området öster 
om Örsundsbro omfattas av riksintresse för Mälaren med öar och strandområden. 

Gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) för Örsundsbro tätort antogs av kommunfullmäktige i Enköpings 
kommun 1995-03-30. FÖP fokuserar på att ange hur mark- och vattenområden i kommunen avses att 
användas och hur bebyggelseutvecklingen bör ske. Till detta redovisas allmänna intressen som bör beaktas 
vid beslut om användningen av mark- och vattenområdena. Genom området som sträckningarna går genom 
pekar FÖP ut som landskapsbildskydd, riksintresse för kulturmiljövård samt skydd av jordbruk. Expansion bör 
där ske utan att miljön och intressena skadas. 

Sträckningarna berör två detaljplanelagda områden direkt och går i närheten av ytterligare ett. Dessa är: 

 Detaljplan normalt planförfarande Rymningen 15:1 m.fl. Örsundsbro Enköping kommun 
 Detaljplan för Rymningen 15:40 m.fl., Örsundsbro Enköpings kommun - enkelt planförfarande 
 Litslena-Hällby 4:3, Litslena Socken, Enköping kommun 

Jordarter längs sträckningarna består i huvudsak av lera-silt och morän, men även berg och torv förekommer i 
liten utsträckning längs sträckningarna. 
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Ett potentiellt förorenat område korsas av sträckningarna. Den är inte riskklassad och är utpekad som ”Gruva 
och upplag - Järnmalm m.fl.”. Några övriga miljöfarliga områden är inte belägna inom 100 m från 
sträckningarna. 

 Bedömning 
Påverkan på markanvändningen består främst av att ny mark behöver tas i anspråk. I odlingslandskap består 
påverkan mest av att jordbrukaren behöver hantera odlingsmarken med hänsyn till stolparnas placering. Den 
främsta påverkan på odlingslandskapet är under byggtiden, då transporter och byggmaskiner uppehålls i 
området. Genom skogsmark kan inget skogsbruk ske i ledningsgatan. Ledningen kommer dock att döljas av 
trädvegetation som är högre än ledningen. Skogsgatan kommer i förlängningen att påminna om hävdad mark 
vilket gynnar många hävdberoende arter.  

Sträckningarna bedöms vara förenliga med gällande detaljplaner. Kommunernas översiktsplaner bedöms inte 
påverkas negativt. Ledningen är även en förutsättning för framtida exploateringar i området. 

Luftledningen planeras att utföras antingen i trä eller komposit. Vid trästolpar impregneras ledningen med 
saltimpregnering istället för kreosot för att minimera negativ påverkan samt minimera risk för förorening i 
marken. 

Vattenfall Eldistribution bedömer att påverkan på markanvändning och planer är liten. Detta främst eftersom 
förordad sträckning till majoriteten av sträckningen mellan Husbyborg och Litslena planeras att gå parallellt 
med befintlig 22 kV ledning, som redan har ett befintligt intrång i miljön. 

5.2 Naturmiljö 
Inget riksintresse för naturmiljö, Natura 2000-område eller naturreservat ligger i närheten av sträckningarna. 
Naturvärden inom 100 m från luftledningssträckningarna och 50 m från markkabelsträckningar redovisas i 
kartorna i bilaga 2 samt i tabellen i bilaga 3. 

Sträckningarna passerar över fyra vattendrag och i närheten av en grundvattenförekomst som omfattas av 
miljökvalitetsnormer, se Tabell 1 och Tabell 2. Vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer 
redovisas i kartorna i bilaga 2. 

Tabell 1. Berörda ytvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer. 

Ytvatten-
förekomst  

Huvud-
avrinnings-
område 

Ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Risk 
ekologisk 
status 
2021 

Risk 
kemisk 
status 
2021 

Miljöproblem 

Hågaån 
(SE663764-
159182) 

Norrström Måttlig Ej god Risk Risk Övergödning p.g.a. 
belastning av 
näringsämnen, miljögifter 
och morfologiska 
förändringar och 
kontinuitet. 

Sävaån 
(SE663403-
158548) 

Norrström Måttlig Ej god Risk Risk Övergödning p.g.a. 
belastning av 
näringsämnen, miljögifter 
och morfologiska 
förändringar och 
kontinuitet. 

Örsundaån  
Lårstaviken - 
Alsta sjö 
(SE662515-
158584) 

Norrström Måttlig Ej god Risk Risk Övergödning p.g.a. 
belastning av 
näringsämnen, miljögifter 
och morfologiska 
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Ytvatten-
förekomst  

Huvud-
avrinnings-
område 

Ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Risk 
ekologisk 
status 
2021 

Risk 
kemisk 
status 
2021 

Miljöproblem 

förändringar och 
kontinuitet. 

Hjälstaån 
(SE662016-
158493) 

Norrström Otillfreds-
ställande 

Ej god Risk Risk Miljögifter och 
morfologiska förändringar 
och kontinuitet. 

 

Tabell 2. Berörda grundvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer. 

Grundvatten-
förekomst  

Huvud-
avrinnings-
område 

Kvantitativ 
status 

Kemisk 
status 

Risk 
kvantitativ 
status 
2021 

Risk 
kemisk 
status 
2021 

Miljöproblem 

Vänge 
(SE663907-
159064) 

Norrström God God Ej klassad Ingen risk Klorid/sulfat 

 

 Skyddsvärda arter 
Utdrag över skyddsvärda arter från Artportalen kommer att redovisas i kommande MKB. 

5.2.1.1 Växt- och djurarter 

En sökning efter växt- och djurarter via Artportalen har gjorts och där framkommer observationer av sju 
fjärilsarter mellan Husbyborg-Vänge, en fågelart mellan Balingsta-Örsundsbro och ytterligare en fågelart 
mellan Örsundsbro-Viggeby-Litslena. Samtliga arter som har observerats är klassade som livskraftiga enligt 
rödlistan3 och ingen av arterna är upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och 
habitatdirektivet. 

5.2.1.2 Fåglar 

Greensway genomförde våren 2019 en sammanställning av kunskapsunderlag kring förekomsten av fåglar 
längs sträckningarna, se Bilaga 4. Sammanställningen visar att fågelobservationer främst är koncentrerat till 
tätorter och redan kända fågelområden. Inga tydliga mönster i förekomsten av fåglar i området har kunnat 
urskiljas, dock finns det vissa områden som är förhållandevis oundersökta. Rapporten hänvisar till att det finns 
risker för strömgenomgång och kollision och att försiktighetsåtgärder i samband med byggnation bör 
behandlas generellt längs ledningen. I rapporten indikeras även att det finns risk att påverkan kan ske på 
eventuella häckningsplatser och/eller värdefulla miljöer för fåglar där den redan befintliga ledningsgatan 
kommer breddas och där ny ledningsgata kommer uppföras. 

De arter som är vanligast i området enligt inrapporteringar är vanligt förekommande fågelarter som t.ex. 
tornseglare (VU), sångsvan (LC), trana (LC) och spillkråka (NT). Flera av dessa fågelarter bedöms vara 
sträckande fåglar som passerar området. Bland rovfåglar finns vissa arter mer representerade än andra i 
inrapporteringarna som t.ex. fjällvråk (NT), havsörn (NT), hökuggla (LC) och bivråk (NT). Inrapporteringar av 
skogshöns har enbart gjorts via enstaka observationer och är bl.a. orre (LC) och järpe (LC). Av dessa är 
sångsvan, trana, spillkråka, havsörn, hökuggla, bivråk och järpe omfattad av bilaga 1 till fågeldirektivet. Alla 
vilda fåglar är fredade enligt jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). 

                                                      
3 Den svenska rödlistan har sex kategorier: nationellt utdöd (RE), akut hotad (CR), starkt hotad (EN), sårbar 
(VU), nära hotad (NT) och kunskapsbrist (DD). Utöver detta finns även en klassning som visar när en art inte 
är hotad, vilket är livskraftig (LC). 
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 Bedömning 
Förordad sträckning och de möjliga sträckningarna berör fem strandskyddade områden och två 
vattenskyddsområden. Under detaljprojekteringen kommer stolpplacering att anpassas så vattenområdena i 
den mån det går undvikas. Om påverkan på vattenförekomsterna inte kan undvikas kommer tillstånd att sökas 
för vattenverksamhet. Stolpplacering bör även anpassas så markavvattningsföretag inte påverkas negativt. 

För att minimera påverkan på naturmiljön kommer hänsynsåtgärder att vidtas, se avsnitt 5.8 nedan. Så länge 
hänsynsåtgärderna vidtas bedöms inte naturmiljön påverkas negativt. Vattenfall Eldistribution bedömer 
påverkan på naturmiljön som liten. 

Luftledningar kan utgöra en viss risk för fåglar. Detta främst p.g.a. att fåglar kan kollidera in i luftledningen. 
Större fåglar kan även riskera strömgenomgång om vingarna når två faser samtidigt. Risken för 
fågelkollisioner är främst i områden nära där fåglarna genomgår häckning och födosök, vilket oftast är nära 
vattenmiljöer. Vattenfall Eldistribution bedömer dock att ledningens påverkan på fågellivet är liten. 

5.3 Kulturmiljö 
Inget kulturreservat berörs av något stråk. 

Fem riksintressen för kulturmiljövård, varav fyra av dessa korsas av sträckningarna, berörs. Sju intressen för 
regional kulturmiljövård, varav fem korsas av sträckningarna, berörs. Två byggnadsminnen berörs av 
sträckningarna. Detta redovisas i Tabell 3 och i bilaga 5. 

Kulturhistoriska lämningar redovisas i kartorna i bilaga 5 samt i en samlad tabell i bilaga 6. 

Tabell 3. Riksintresse för kulturmiljövård, regional kulturmiljövård och byggnadsminnen inom 100 m från luftledningssträckningarna och 
50 m från markkabelsträckningarna. 

Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
förordade 
sträckningar 

Riksintresse för 
kulturmiljövård 

Uppsalaslätten och 
Jumkilsåns dalgång 

Bymiljöer och fornlämningsmiljöer med 
kontinuitet från bronsålder fram till historisk 
tid. Odlingslandskap med 
kommunikationsmiljöer som har varit i bruk 
sedan järnålder. 

80 m 

Riksintresse för 
kulturmiljövård 

Hågaåns dalgång Dalgång med rika fornlämningsmiljöer som 
uppvisar kontinuitet från bronsålder fram till 
historisk tid där det går att följa hur 
landhöjningen styrt den successiva 
etableringen av bosättningar och 
framväxten av ett regionalt centrum och 
kultplats. Kommunikationsmiljöer från yngre 
järnålder. (Bymiljöer och kyrkomiljöer). 

0 m 

Riksintresse för 
kulturmiljövård 

Viks slott och Balingsta Herrgårdslandskap med landets äldsta 
bevarande senmedeltida sätesgård som 
illustrerar den ekonomiska och politiska 
makten under medeltiden. (Borg-, kyrko- 
och bymiljöer). 

0 m 

Riksintresse för 
kulturmiljövård 

Gryta Herrgårdslandskap med arkitekturhistoriskt 
värdefulla herrgårdsanläggningar från 
1600- och 1700-talen (Boställsmiljö). 

0 m 

Riksintresse för 
kulturmiljövård 

Härkeberga och Litslena En av landets rikaste fornlämningsmiljöer 
med omfattande lämningar från bronsålder 
och järnålder, belägna i odlingslandskap. 
Härkeberga och Litslena medeltida 
kyrkomiljöer. (Vägmiljö). 

0 m 
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Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
förordade 
sträckningar 

Regional 
kulturmiljövård 

Uppsalaslätten och 
Jumkilsåns dalgång 

- 25 m 

Regional 
kulturmiljövård 

Hågaåns dalgång - 0 m 

Regional 
kulturmiljövård 

Dalbydalen - 0 m 

Regional 
kulturmiljövård 

Balingsta - 40 m 

Regional 
kulturmiljövård 

Gryta-Salnecke - 0 m 

Regional 
kulturmiljövård 

Härkeberga-Litslena - 0 m 

Regional 
kulturmiljövård 

Hjälsta-Husby-Sjutolft - 0 m 

Byggnadsminne Ekeby by - 60 m 
Byggnadsminne Gryta majorsboställe - 0 m 

 

 Bedömning 
Inom 100 m från sträckningarna finns 179 kulturvärden, varav 50 av dessa korsas direkt av sträckningarna. 
Vid anpassning av stolpplacering kan dessa kulturvärden emellertid undvikas. Vid markkabel kan även 
kabelgraven anpassas för att undvika påverkan på kulturvärdena. Det är enklare att anpassa en luftlednings 
sträckning och placering av stolpar förbi kulturlämningar än vad det är att anpassa sträckningen för 
markkablar. Markkabel kräver ett schakt hela sträckan och svängradien blir större än för en luftledning. 

För att minimera påverkan på kulturmiljön kommer hänsynsåtgärder att vidtas, se avsnitt 5.8 nedan. Så länge 
hänsynsåtgärderna vidtas bedöms inte kulturmiljön påverkas negativt. 

Med tanke på att stolpars placering kan anpassas bedöms påverkan på kulturmiljön som liten. 

5.4 Friluftsliv 
Sträckningarna berör inget riksintresse för friluftsliv. Vid Örsundsbro berör stråket emellertid ett riksintresse för 
rörligt friluftsliv, Ekoln. Riksintressena för friluftsliv redovisas i kartorna i bilaga 5. 

Området öster och söder om tätorten Örsundsbro är i kommunens ÖP utpekat som närströvområde. 

Ingen vandringsled berörs av sträckningarna, däremot berör sträckningarna en cykelled, Mälardalsleden, 
strax söder om Öresundsbro. 

 Bedömning 
En ny ledning i berört område bedöms inte påverka friluftslivet negativt, då möjligheterna till vistelse i 
friluftsområden är stora i närområdet. Ledningen kommer inte att utgöra något hinder för att utöva friluftsliv. 
Påverkan bedöms främst vara under byggnationstiden då arbetsmaskiner och transporter kommer behöva 
vistas i området, vilket innebär att påverkan är begränsad under en viss tid. Påverkan på friluftslivet bedöms 
även vara påverkan på det visuella värdet, se mer om detta i avsnitt 5.5 nedan. 

I helhet bedöms påverkan på friluftslivet vara obetydligt under drift samt måttlig under byggtiden. 
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5.5 Landskapsbild 
Sträckningarna går främst genom odlingsmark, vilket innebär att ledningen kommer synas i det öppna 
landskapet. Där ledningen går genom skogsmark kommer ledningen att döljas av höga träd men i vissa 
vinklar kommer ledningens skogsgata att vara väl synlig..  

Områden med landskapsbildskydd redovisas i kartorna i bilaga 5 och i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Landskapsbildskydd inom 100 m från luftledningssträckningarna och 50 m från markkabelsträckningarna. 

Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
förordade 
sträckningar 

Landskapsbildskydd Dalbydalen  0 m 
Landskapsbildskydd Område vid Örsundaåns 

mynning 
 0 m 

 Bedömning 
En luftledning syns i landskapet, vilket medför en visuell påverkan. Beroende på stolptyp syns ledningen mer 
eller mindre i landskapet. I detta fall är det en  stolptyp som genom skogsmark kan döljas av omgivande 
trädvegetation. Genom jordbruksmark kan ledningen bli mer iögonfallande än genom skogsmark, men 
påverkan bedöms ändå som liten eftersom att ledningen är förhållandevis liten och företrädesvis enkelstolpe 
planeras att användas vilket därmed begränsar synintrycket på långt håll. Området är redan till stor del visuellt 
påverkat av luftledningar, vilket innebär att ett ytterligare intrång med en luftledning inte upplevas lika 
påtagligt. I områden med nytt intrång kan en ledning upplevas som ett mer påtaglig inslag. Efter att ledningen 
tagits i drift kommer de befintliga 22 kV luftledningarna som ersätts att raseras. 

En markkabel påverkar landskapsbilden mindre, speciellt genom jordbrukslandskap. Genom skogsmark kan 
en skogsgata som är ca 5 m bred skönjas. Synintrycket kan även påverkas där det behöver sprängas för att 
anlägga markkabeln. 

I helhet bedömer Vattenfall Eldistribution påverkan på landskapsbilden som liten. 

5.6 Infrastruktur 
Sträckningarna berör infrastruktur som är av intresse för både Försvarsmakten och Trafikverket. Berörd 
infrastruktur redovisas i kartorna i bilaga 5. 

Tabell 5. Intressen för infrastruktur inom 100 m från luftledningssträckningarna och 50 m från markkabelssträckningarna. 

Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
förordade 
sträckningar 

Stoppområde för 
höga objekt 

Uppsala, Enköping, 
Östhammar, Knivsta, 
Håbo, Heby 

 0 m 

Influensområde för 
luftrum 

Minimum Sector Altitude-
yta (MSA) för Uppsala 
flygplats 

Samrådsområde för höga 
objekt 

0 m 

Flyghinder 
influensområde 

Uppsala  0 m 

MSA ytor Bromma  0 m 
MSA ytor Arlanda  0 m 
MSA ytor Uppsala  0 m 
Järnväg - framtida (Sala)-Avesta-Borlänge  0 m 
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Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
förordade 
sträckningar 

Riksintresse järnväg Sala-(Uppsala N) Dalabanan är av nationell 
betydelse och sträcker sig 
mellan Uppsala och Mora. 

0 m 

Riksintresse vägnät Sala - Uppsala Väg 72 utgör förbindelse 
mellan regionala centra, 
vilket innebär att vägen är av 
särskild regional betydelse. 
Väg 72 ingår i det regionala 
vägnätet och är en dela av 
förbindelsen mellan 
Borlänge/Falun och Uppsala. 

0 m 

Riksintresse vägnät Enköping - Uppsala Väg 55 utgör förbindelse 
mellan regionala centra, 
vilket innebär att vägen är av 
särskild regional betydelse. 
Väg 55 ingår i det regionala 
vägnätet och förbinder 
Norrköping med Uppsala. 

0 m 

 

 Bedömning 
Sträckningarna berör stoppområde för höga objekt och influensområde för luftrum, vilka är riksintressen 
utpekade av Försvarsmakten. Eftersom luftledningsstolparna kommer bli av lägre höjd kommer inte 
stoppområdet, vars höjdrestriktioner är 20 m utanför tätorter samt 45 m inom tätorter, att påverkas. 
Försvarsmakten är inbjuden till detta samråd för att ha möjlighet att lämna yttrande. 

Sträckningarna berör även riksintresse för väg och järnväg. Dessa bedöms inte påverkas negativt då 
sträckningarna har anpassats efter dessa intressen. Vid framtida utformning och projektering kommer 
ytterligare anpassad utformning att tas till dessa riksintressen. I helhet bedöms påverkan på infrastrukturen 
som liten för väg och järnväg samt kraftledningar och obetydlig för stoppområde för höga objekt och 
influensområde för luftrum. 

5.7 Boendemiljö 
Generellt längs förordad sträckning och möjliga sträckningar är bostäder koncentrerade till bostadsområden 
och tätbebyggda områden, som bl.a. Husbyborg, Vänge, Ekeby, Örsundsbro, Skrällinge och Litslena. Längs 
majoriteten av sträckningarna är marken obebyggd och består av odlings- och skogsmark. 

Magnetfältsberäkningar redovisas nedan i avsnitt 5.7.1.1. 

5.7.1.1 Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 
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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 d.v.s. det varierar inte över 
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 
miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 
och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

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

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

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

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade råd och riktlinjer. 

Magnetfältsberäkningar som redovisar magnetfältets utbredning och styrka redovisas i Figur 19 till Figur 24 
nedan. Beräkningarna är utförda som enkelstolpe med faslinorna horisontellt och med den lägsta tillåtna 
ledningshöjden (6 m) och fasavstånd (1,5 m). Notera att vissa av beräkningarna även tagit hänsyn till 
parallellgående ledningar. 
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Figur 19. Beräkningar på magnetfält från en 45 kV luftledning sträckan mellan Husbyborg-Vänge vid en årsmedelströmlast. Till 
uträkningen har hänsyn tagits till parallellgående ledningar. Den förordade sträckningen går parallellt med ÄL123 i ca 640 m. ÄL123 
bidrar försumbart till den totala magnetfältsutbredningen och därför visas ingen resulterande kurva.  

 

Figur 20. Beräkningar på magnetfält från en 45 kV luftledning sträckan mellan Vänge-Dalby vid en årsmedelströmlast . Det går inga 
parallellgående ledningar längs denna sträcka. 
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Figur 21. Beräkningar på magnetfält från en 45 kV luftledning sträckan mellan Dalby-Balingsta vid en årsmedelströmlast. Det går inga 
parallellgående ledningar längs denna sträcka. 

 

Figur 22. Beräkningar på magnetfält från en 45 kV luftledning sträckan mellan Balingsta-Örsundsbro vid en årsmedelströmlast. Det går 
inga parallellgående ledningar längs denna sträcka. 
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Figur 23. Beräkningar på magnetfält från en 45 kV-luftledning sträckan mellan Örsundsbro-Viggeby vid en årsmedelströmlast. Det går 
inga parallellgående ledningar längs denna sträcka.  

 

Figur 24. Beräkningar på magnetfält från en 45 kV-luftledning sträckan mellan Viggeby-Litslena vid en årsmedelströmlast. Det går inga 
parallellgående ledningar längs denna sträcka.  

 Bedömning 
Ledningen kommer att utgöra en visuell påverkan till de närboende, läs mer om detta i avsnitt 5.5. 

Vattenfall Eldistribution bedömer att den största påverkan på boendemiljön är koncentrerad till 
anläggningstiden, då arbetsfordon och transporter kan upplevas störande med buller och avgaser. Under 
anläggningstiden bedöms påverkan bli liten-måttlig beroende på vart de närboende bor. 

Vattenfall Eldistribution bedömer den planerade ledningen inte ger upphov till några konsekvenser för 
människors hälsa och bedömer att avstånd kan hållas till närliggande bostäder Under drift bedöms påverkan 
främst vara visuellt och i helhet bedöms påverkan på boendemiljön som liten.  
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 Risk och säkerhet 
För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För luftledningar finns väl reglerade 
säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör 
också en del av att minimera riskerna för allmänheten.  

Vattenfall Eldistribution har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid 
anläggnings- och underhållsarbeten.  

5.8 Hänsynsåtgärder 
De föreslagna sträckningarna har i möjligaste mån anpassats för att undvika natur- och kulturvärden och 
boendemiljön. Även tekniska och ekonomiska aspekter har tagits vägts in i bedömningen av vad som är 
möjligt och rimligt. Ytterligare hänsynsåtgärder redovisas nedan. 

 Mark- och materialanvändning och planer 
Under byggtiden ställs krav på entreprenören för att minska risk för skador på marken. Vid känslig mark kan 
alternativa tekniker, som t.ex. användning av stockmattor, nyttjas. Vid mark med dålig bärighet kommer det 
vid anläggningsarbetet iakttas stor försiktighet för att undvika påverkan på den naturliga hydrologin. 
Transporter lokaliseras till platser där de gör så liten skada som möjligt. Om sprängning krävs kommer 
skyddsåtgärder att vidtas så att kringliggande infrastruktur inte skadas. 

Vid val av material till ledningen kommer material som till stor del i framtiden kan återvinnas användas. Vid 
impregnering kommer mindre miljöskadlig impregneringsmaterial och metod användas för att minimera 
påverkan på mark, miljö och djurliv. 

Vid framtagning av ledningssträckningar har hänsynsåtgärder tagits till kommunala detalj- och översiktsplaner 
för att inskränkning i planarbetet ska minimeras. Detaljplaner har tagits hänsyn till på så sätt att planlagda 
områden antingen i möjligast mån undvikits eller berörs på så sätt att ledningen går på mark avsedd för 
ledningar. Berörda kommuner har bjudits in till detta samråd för att ha möjlighet att lämna yttrande om bl.a. 
planer. 

 Naturmiljö 
Vid byggnation och underhåll kan eventuell påverkan på naturmiljön minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder 
som t.ex. att i möjligaste mån genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, nyttja befintliga 
vägar, genomföra arbeten i närheten av vattendrag med extra försiktighet (t.ex. bevara vegetation utmed 
stränder), anlägga broar över vattendrag, köra med våtmarksanpassade fordon samt köra på stockmattor. 
Krav kommer att ställas på att entreprenören vidtar försiktighetsåtgärder vid byggnation och underhåll av 
ledningen. 

Om möjligt kommer luftledningsstolpar att placeras utanför strandskyddsområden. Om det inte är möjligt 
vidtas sådana skyddsåtgärder att vattnet och dess närmiljö inte påverkas samt att grumling inte påverkar 
vattenförekomsten. Om det krävs kommer tillstånd att sökas för vattenverksamhet. Om underhållsåtgärder 
genomförs i närheten av strandskyddade områden kommer även strandskyddsdispens att sökas hos berörd 
kommun. 

Innan några underhållsåtgärder genomförs kommer Vattenfall Eldistribution att samråda med länsstyrelsen 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

 Kulturmiljö 
Vid byggnation, drift och underhåll kommer försiktighet att iakttas så att lämningar inte förstörs p.g.a. 
påkörning. Lämningar bör även märkas ut i det underlag som lämnas ut vid upphandling av drift och underhåll 
samt markeras i fält. På detta sätt kan skador på kulturlämningar orsakade av markfordon och andra 
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ledningsarbeten begränsas. Om inte tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med byggnation och 
underhåll av ledningen kommer arbetet att stoppas och en anmälan göras till länsstyrelsen. 

 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Vattenfall Eldistribution har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och 
försiktighetsprinciper. 

5.9 Samlad bedömning 
Vattenfall Eldistribution bedömer att etableringen uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna miljöbalken 
och inte medför att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Vattenfall Eldistribution har grundligt 
utrett projektområdet men hänsyn till t.ex. kommunala planer, natur- och kulturvärden, närboende. Påverkan 
på berörda intressen bedöms vara liten och någon betydlig påverkan på miljön eller människors hälsa 
bedöms inte föreligga. Med anledning av detta bedöms den nya ledningen innebära icke BMP. 

Sammantaget bedöms påverkan vara liten i relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer 
tillförlitligt elnät till ett expanderande samhälle. 

6 FORTSATT ARBETE 
Efter att detta undersökningssamråd har genomförts kommer alla inkomna yttranden att sammanställas och 
bemötas i en samrådsredogörelse. Denna samrådsredogörelse ligger till grund för länsstyrelsens beslut om 
BMP enligt 6 kap. 26 § miljöbalken. Om länsstyrelsen fattar beslut om icke BMP kommer en liten MKB att 
upprättas. Om länsstyrelsen fattar beslut om att BMP kan antas kommer en MKB enligt den specifika 
miljöbedömningen att upprättas. Eftersom detta undersökningssamråd även uppfyller kraven för 
avgränsningssamråd behöver inget ytterligare samråd genomföras, om inte nya uppgifter uppkommer i detta 
samråd som leder till ändringar i projektet. Då behöver ett kompletterande samråd  genomföras. Därefter 
upprättas en MKB och ytterligare nödvändiga handlingar och skickas därefter till Ei för beslut om 
nätkoncession. 

En preliminär utformning av MKB redovisas nedan: 

 INNEHÅLL  

 1 INLEDNING  
o Beskrivning av planerad verksamhet  
o Syfte och behov  
o Vattenfall Eldistribution  
o Disposition  
o Metod för miljökonsekvensbeskrivning  

 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
o Annan lagstiftning  
o Genomförda samråd  
o Länsstyrelsens beslut om ej BMP 

 ALTERNATIVUTREDNING  
o Avfärdade alternativ  
o Val av sträckningsalternativ  

 UTFORMNING OCH TEKNISKT BESKRIVNING  
o Teknisk beskrivning  
o Luftledning  
o Markkabel  
o Rasering 

 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV  
o Strömförsörjning och redundans  
o Markanvändning och planer  
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o Naturmiljö  
o Kulturmiljö  
o Landskapsbild  
o Friluftsliv  
o Boendemiljö, hälsa och säkerhet  
o Infrastruktur  

 MILJÖEFFEKTER  
 SAMLAD BEDÖMNING  
 REFERENSER 
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Möjlig sträckning luftledning
2

Stationer

Riksintresse naturvård

Naturreservat

Strandskydd

Vattenskyddsområde

Odlingslandskap
bevarandeområden

#*

Potentiellt förorenade

områden

Naturvårdsprogram

Markavvattningsföretag

båtnadsområde

Markavvattningsföretag dike
vall

Ängs- och
betesmarksinventeringen

Ängs- och
hagmarksinventeringen
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Naturvärden

Nyckelbiotop

MKN vattendrag

MKN grundvatten
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Station
Vänge

Teckenförklaring
Förordad sträckning

luftledning

Möjlig sträckning markkabel
3

Möjlig sträckning luftledning
4

Stationer

Riksintresse naturvård

Strandskydd

Vattenskyddsområde

Odlingslandskap
bevarandeområden

#*

Potentiellt förorenade
områden

Naturvårdsprogram

Våtmarksinventeringen

(VMI)

Markavvattningsföretag

båtnadsområde

Markavvattningsföretag dike

vall

Ängs- och
betesmarksinventeringen

Ängs- och
hagmarksinventeringen

Sumpskog

Naturvärden

Nyckelbiotop

Skogligt biotopskydd

MKN vattendrag

MKN grundvatten
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Station
Dalby

Station
Balingsta

Teckenförklaring
Förordad sträckning

luftledning

Stationer

Riksintresse naturvård

Naturreservat

Strandskydd

Vattenskyddsområde

Odlingslandskap

bevarandeområden

#*

Potentiellt förorenade
områden

Naturvårdsprogram

Våtmarksinventeringen
(VMI)

Markavvattningsföretag

båtnadsområde

Markavvattningsföretag dike

vall

Ängs- och

betesmarksinventeringen

Ängs- och
hagmarksinventeringen

Sumpskog

Naturvärden

Nyckelbiotop

Skogligt biotopskydd

MKN grundvatten

±
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km
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Datum: 2020-04-06
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Station
Örsundsbro

Teckenförklaring
Förordad sträckning

luftledning

Stationer

Natura 2000 -
Habitatdirektivet

Riksintresse naturvård

Naturreservat

Strandskydd

Odlingslandskap
bevarandeområden

#*

Potentiellt förorenade
områden

Naturvårdsprogram

Våtmarksinventeringen

(VMI)

Markavvattningsföretag
båtnadsområde

Markavvattningsföretag dike
vall

Ängs- och

betesmarksinventeringen

Ängs- och

hagmarksinventeringen

Sumpskog

Naturvärden

Nyckelbiotop

MKN vattendrag

MKN sjöar

±
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Station
Viggeby

Station
Litslena

Teckenförklaring
Förordad sträckning
luftledning

Möjlig sträckning luftledning
5

Stationer

Odlingslandskap

bevarandeområden

#*

Potentiellt förorenade
områden

Naturvårdsprogram

Våtmarksinventeringen

(VMI)

Markavvattningsföretag
båtnadsområde

Markavvattningsföretag dike

vall

Ängs- och
betesmarksinventeringen

Ängs- och
hagmarksinventeringen

Sumpskog

Naturvärden

Nyckelbiotop

MKN vattendrag

±
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Underlag för samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd – Husbyborg-Litslena 

1 
Bilaga 3 

Bilaga 3 – Tabell med naturvärden 
Tabell 1. Naturvärden inom 100 meter från luftledningssträckningarna och 50 meter från 
markkabelsträckningarna. 

Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Vattenskyddsområde Uppsala- och 
Vattholmaåsarna 

 0 m 0 m 
(sträckning 
1) 

Naturvårdsprogram Librobäckens ravin Klass 3 (högt värde). 
Bevarandevärden är 
ravinens morfologi 
och betydelsefull del 
i omgivande 
landskap. 

0 m 

0 m 
(sträckning 
2) 

Strandskydd Fyrisån Strandskydd längs 
Librobäck, biflöde till 
Fyrisån. 

0 m 0 m 
(sträckning 
2) 

Ängs- och 
betesmarks-
inventeringen 

157-OMH Markslag Välhävdad 0 m 
 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Gäsmesta-Brunnby-
Bösslinge vIf 

 30 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Ströby df  0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Bösslinge-Klista 
utdikn.f 

 0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Bösslinge-Klista tf- 
och kIf 

 0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Brunnby-Klista df  0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Ströby df  0 m 
 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Bösslinge-Klista tf- 
och kIf 

 0 m 
 



Underlag för samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd – Husbyborg-Litslena 

2 
Bilaga 3 

Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Brunnby-Klista df  0 m 
 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Vagnsby-Finsta df av 
år 

  0 m 
(sträckning 
3) 

Naturvårdsprogram Skogsparti öster om 
Brunna 

Klass 3 (högt värde). 
Bevarandevärden är 
närströvområde. 

0 m 0 m 
(sträckning 
3) 

Naturvärden Vänge 600m N 
Ekeby 

Barrskog 100 m 0 m 
(sträckning 
4) 

Odlingslandskap 
bevarandeområde 

Hågaåns dalgång  0 m 0 m 
(sträckning 
4) 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Almby df  50 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Almby df  0 m 
 

Naturvårdsprogram Friluftsmarker söder 
om Brunna 

 0 m 0 m 
(sträckning 
4) 

Strandskydd Hågaån, Vängeån 
och Fibyån 

Strandskydd längs 
Vängeån. 

0 m 0 m 
(sträckning 
4) 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Vängeåns vIf Klass dike. 0 m 0 m 
(sträckning 
4) 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Vängeå, Albosjön o 
Ekeby sjö övre 
företaget "nedre" se 
Vänge 

Klass dike. 0 m 

 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Vängeåns vIf   0 m 
(sträckning 
4) 
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Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Vängeå, Albosjön o 
Ekeby sjö övre 
företaget "nedre" se 
Vänge 

  0 m 
(sträckning 
4) 

Våtmarksinventeringen 
(VMI) 

FD EKEBY SJÖ 3.5 
KM SSO VÄNGE 

Klass 31, vissa 
naturvärden. 

0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Läbyåns vIf Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Sänkn av Läbyån  
Nedre företaget. 
"övre" se Skogs-
Tibble 

Klass dike. 0 m 

 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Sänkn av Läbyån  
Nedre företaget. 
"övre" se Skogs-
Tibble 

 0 m 80 m 
(sträckning 
4) 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Läbyåns vIf  0 meter 
 

Ängs- och 
betesmarks-
inventeringen 

0D2-HFZ Markslag ej aktuell 0 m 0 m 
(sträckning 
4) 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Navesta-Lunds df  0 m 
 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Navesta-Lunds df Klass dike. 70 m  

Vattenskyddsområde Ramstalund  0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Rosendal-Bärby df 
av år 

 0 m 
 

Sumpskog 400M S KOLHÅLET Kärrskog, blandskog 
av löv och barr. 

0 m  

Sumpskog 1000M OSO 
SOLBADET 

Kärrskog, blandskog 
av löv och barr. 

0 m  

                                                      
1 Totalt finns fyra naturvärdesklasser för VMI, varav 1 är högst och 4 lägst. 
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Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Sumpskog 1000M OSO 
SOLBADET 

Myskog, tall 
dominerar. 

0 m  

Sumpskog 400M NV PLÖJET Kärrskog, blandskog 
av löv och barr. 

0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Tuna-Ubby-Högby df 
och klf 

 0 m 
 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Tuna-Ubby-Högby df 
och klf 

Klass dike. 0 m  

Odlingslandskap 
bevarandeområde 

Dalby  0 m  

Naturvårdsprogram Uppsala-Näs-Dalby-
området 

Klass 2, mycket högt 
värde. 
Bevarandevärden är 
ädellövrika partier, 
oörtrika partier, 
etablerat 
friluftsområde, 
betydelsefullt 
landskap och 
fågellivet. 

0 m 

 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Myrans df Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Myrans df  90 m 
 

Sumpskog 250M NO 
STENSÄTRA 

Fuktskog, blandskog 
av löv och barr. 

50 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Kumla - Torresta df Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Kumla-Torresta df  0 m 
 

Sumpskog ÄRNESTAMOSSEN Mosseskog, gran 
dominerar. 

90 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Tibble-Balingsta df Klass dike. 0 m  
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Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Tibble-Balingsta df  0 m 
 

Naturvårdsprogram Sävaåns ravin 
mellan Ransta och 
Lårstaviken 

Klass 2, mycket högt 
värde. 
Bevarandevärden är 
aktiv ravinbildning, 
forsar, betydelsefull 
del i omgivande 
landskap. 

10 m 

 

Strandskydd Örsundaån med 
biflöden 

Strandskydd längs 
Sävaån. 

0 m  

Strandskydd Sävaån (Syd) Strandskydd längs 
Sävaån. 

0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Säby-Ölsta df Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Husby-Säby df Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Säby-Ölsta df  0 m 
 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Husby-Säby df  0 m 
 

Odlingslandskap 
bevarandeområde 

Örsundaåns dalgång  0   

Naturvårdsprogram Salnecke-Gryta 
kulturlandskap 

Klass 2, mycket högt 
värde.  
Bevarandevärden är 
typiskt utbildade 
kulturlandskap, 
Salnecke slott, 
tilltalande 
landskapsbild och 
fågellivet. 

0 m 

 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Husby-Grytabys df Klass dike. 0 m  
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Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Husby-Grytabys df  0 m 
 

Nyckelbiotop 550M Ö GRYTA 
KYRKA 

Ädellövskog, 
torpläge, torpruin, 
blockrikt eller 
storblockigt, värdefull 
kryptogamflora, rik 
förekomst av 
skrymslen, 
kulturhistoriska 
värden. 

0 m 

 

Strandskydd Örsundaån med 
biflöden 

Strandskydd längs 
Örsundaån. 

0 m  

Våtmarksinventeringen 
(VMI) 

MADER RUNT 
ÖRSUNDAÅN OCH 
VID DESS UTLOPP I 
LÅRSTAVIKEN O 
ÖRSUNDSBRO 

Klass 2, högt 
naturvärde. 

0 m 

 

Ängs- och 
betesmarks-
inventeringen 

80F-EYR Markslag bete. 35 m 
 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Stora Bärby-
Lundbackarnas df 

Klass dike. 40 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Stora Bärby-
Lundbackarnas df 

 0 m 
 

Naturvårdsprogram Hagar vid Skrällinge 
och Furubylund 

Klass 3, högt värde. 
Bevarandevärden är 
ädellövvegetation, 
fornlämningar, 
betydelsefull del i 
omgivande landskap. 

0 m 

 

Ängs- och 
betesmarks-
inventeringen 

F51-JOF Markslag 
restaurerbar. 

0 m 
 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Härfsta df  0 m 
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Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Härfsta df Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Härfsta-Östersta df  0 m 
 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Härfsta-Östersta df Klass dike. 0 m  

Naturvårdsprogram Björkfjärdsbackarna Klass 3, högt värde.  
Bevarandevärde är 
betydelsefull del i 
omgivande landskap. 

0 m 

 

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Graneberg-Djurby df  0 m 
 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Graneberg-Djurby df Klass dike. 0 m  

Odlingslandskap 
bevarandeområde 

Litslena  0 m 0 m 
(sträckning 
5) 

Naturvårdsprogram Fiskmansbo backar 
och fd Granebergs- 
och Hallarbysjöarna 

Klass 3, högt värde. 
Bevarandevärden är 
strövmöjligheter, ås- 
och bergsryggar, 
odlingshistoriska 
utvecklingens 
åskådlighet, 
betydelsefull del i 
omgivande landskap 
och fågellivet. 

0 m 

 

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Graneberg-Djurby df Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag (dike vall) 

Hallarby df Klass dike. 0 m  

Markavvattnings-
företag 
(båtnadsområde) 

Hallarby df  0 m 
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Typ av intresse Namn Beskrivning 

Avstånd till 

förordad 

sträckning 

meter 

Avstånd 

till möjlig 

sträckning 

meter 

Ängs- och 
betesmarks-
inventeringen 

43A-PMP Markslag bete. 0 m 
 

 
Ängs- och 
betesmarks-
inventeringen 

 
F23-UFG 

 
Markslag bete. 

 
0 m 0 m 

(sträckning 
5) 
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Bilaga 4



 

 2 

Sammanfattning 
 

Vattenfall planerar att förstärka elnätet genom att uppföra en ny  40 kV luftledning mellan 
Husbyborg och Litslena, Den planerade ledningen är koncessionspliktig. Inför samrådets 
genomförande har en översiktlig sammanställning av fåglar gjorts för det berörda området. 
Risker bedöms och diskuteras utifrån analys av inrapporterade fågeldata samt eventuella 
förekomster av extra känsliga områden. De största tekniska riskfaktorerna i samband med 
ledningens utförande behandlas också.  
 
Inrapporteringen av fågelobservationer i det berörda området är ojämn och främst 
koncentrerad till tätorter som Uppsala och Örsundsbro och till kända fågelområden, medan 
övriga delar är förhållandevis oundersökta. Ett flertal känsliga arter förekommer dock 
allmänt i området. Av dessa bedöms flera vara sträckande fåglar men även bofasta arter och 
möjliga häckningar av flera känsliga arter förekommer.  
 
Inga tydliga mönster i förekomsten av fåglar kan dock urskiljas vilket indikerar att eventuella 
försiktighetsåtgärder i samband med byggnation till stor del bör behandlas generellt för 
kraftledningens sträckning. Tekniska riskfaktorer som bör beaktas inkluderar risker för 
strömgenomgång och kollision. Breddning av befintlig kraftledningsgata och nyöppning av 
ledningsgata under vissa sträckor kan innebära påverkan på eventuella häckningsplatser 
och/eller andra värdefulla miljöer för de fåglar som förekommer där, exempelvis för 
rovfåglar eller skogslevande fågelarter.   
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Tekniska riskfaktorer  
 
Kraftledningar utgör alltid en risk för flygande, rastande och födosökande fåglar. Riskerna 
kan delas upp i två huvudsakliga riskfaktorer; kollisioner och strömgenomgång. Riskerna 
varierar till stor del med ledningens utformning och det finns generellt sett stora möjligheter 
att minimera dödligheten om lämpliga åtgärder vidtas.  
 

Kollisioner 
 
Stora och tunga fågelarter samt fåglar med snabb och rak flykt är särskilt känsliga för 
kollisioner. Detta inkluderar bland annat många simfåglar, tranor, rallfåglar, vadarfåglar och 
skogshöns. Dödligheten bland dessa artgrupper kan ofta vara hög. Flera rovfågelarter tillhör 
även de känsliga arterna, bland annat eftersom de spenderar mycket tid i öppna 
jordbruksområden för att söka föda. Rovfåglar förekommer ofta med lägre 
populationstäthet än flera andra arter och deras bevarandestatus är därför mer känslig för 
påverkan från kraftledningar och andra olycksrisker.  
 
Horisontellt placerade linor, särskilt då de sitter på låga stolpar omgivna av skog, innebär en 
förhållandevis lägre risk för kollision i jämförelse med vertikalt placerade linor, vilket 
förekommer på ex. v fackverksstolpar och gitterstolpar som är vanliga i öppna områden och 
på jordbruksmark. Sträckande fågelarter, exempelvis svanar, tranor och gäss, löper särskild 
risk för kollision då de flyger i skymning eller mörker vid en höjd omkring 20-50 meters höjd. 
Stolpar med lägre höjd, liksom de mellan Husbyborg och Litslena, innebär därför en minskad 
kollisionsrisk. Ett verktyg som ibland används för att minska risken för kollision är s.k. 
”fågelavvisare”, vilket är reflekterande strukturer som hängs upp på linor i områden som 
anses vara särskilt känsliga (ex. v vid vattendrag eller på höga ledningar vid jordbruksmark), 
eller på stolptyper som har en utformning som innebär särskilt stora risker (höga gitter- eller 
fackverksstolpar).  
 
Kommentar: Upprustningen av kraftledningen mellan Litslena-Husbyborg kommer att 
uppföras med låga stolpar (10-16 meter höga) av portaltyp med parallellt placerade linor 
vilket innebär en relativt sett liten risk för kollision och liten förändring i förhållande till 
nuvarande ledning (Figur 1). För sträckan mellan Husbyborg och Litslena bedöms det utifrån 
befintlig och tillgänglig information inte finnas några sträckor som utmärker sig i behovet av 
fågelavvisare. Kortare sträckor med högre risk för kollision kan dock förekomma, där 
ledningen passerar vattendrag, ex. v Örsundaån vid Örsundsbro, eller öppna områden som 
ofta besöks av sträckande fåglar.  
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Figur 1. Den stolptyp som företrädesvis kommer att användas är låga enbenta trästolpar med tre horisonellt placerade linor.  
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Strömgenomgång 
 
Större fåglar som använder ledningsstolpar för att rasta eller spana efter byten riskerar att 
kortsluta ledningar. Förutom att fågeln dör kan det också leda till brand och 
reparationskostnader. Rovfåglar tillhör de mest utsatta fåglarna när det gäller 
strömgenomgång, och inom den gruppen fåglar finns flera arter vars populationer och 
bevarandestatus kan påverkas allvarligt av en ökad dödlighet.  
 
Isolatorer och transformatorer som är utformade på fel sätt utgör de största riskerna för 
fåglar att drabbas av strömgenomgång. Stolparna måste vara utformade på ett sätt som gör 
att fåglarna inte kan komma åt spänningssatta delar.  
 
Birdlife Sverige (2017) har arbetat fram ett antal allmänna åtgärdsförslag för att minska 
riskerna, vilket inkluderar: 

 
• Transformatorstationer bör byggas in och stolptransformatorer bör isoleras.  

 
• Isolerade ledningar bör användas för att utesluta risken för att fåglar dör vid kontakt 

mellan ledningar. 
 

• Spänningssatta delar bör isoleras, särskilt då avståndet mellan ledningar eller andra 
strukturer och spänningssatt del är 160 cm eller mindre, annars är risken för elchock 
stor. (Idealiskt bör avståndet vara 240 cm för att riktigt stora fåglar ej ska drabbas).  

 
Kommentar: Avståndet mellan faserna på den planerade kraftledningen mellan Litslena-
Husbyborg är endast 65 cm vilket innebär en påtaglig risk för strömgenomgång om utsatta 
delar inte isoleras på ett fullgott vis.  
 

Inrapporterade data 
 
Mängden inrapporterade data varierar i landskapet och påverkar vilka slutsatser man kan 
dra om fåglars förekomst och rörelser baserat på de rapporter som registrerats. En analys 
med Species Observation Explorer (Greensway, 2017) utfördes baserat på inrapporterade 
fågeldata i området mellan åren 2009-2019. Analysen visar att inrapporteringarna är 
koncentrerade kring tätbebyggda områden och kända fågellokaler (Figur 2) och att kunskap 
om fågelförekomster saknas i stora delar av området längs med kraftledningen. En 
förhållandevis låg kunskapsnivå i stora delar av området innebär att det kan finnas skäl till 
ytterligare undersökning av fågelförekomster (se nedan).  
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Figur 2. Inrapporteringen av fåglar är högre i tätorter, ex.v. Uppsala i norr, och i kända naturområden, exempelvis 
Hjälstaviken i sydost (Greensway 2017). Mörkblå (0) innebär många inrapporteringar och mindre kunskapsluckor medan 
mörkt rött (1) visar på motsatsen. Analysen gjordes med en ”grid cell width” på 1 km och med ”ignorance score 
assumptions” på 1. 
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Förekomst av känsliga fågelarter  
 
En sammanställning av observationer av känsliga fågelarter gjordes för ett område längs 
med kraftledningsgatan. Skogsstyrelsens lista för prioriterade fågelarter användes som grund 
för urvalet av arter. Listan är framtagen till föreskrifterna i 30 § i skogsvårdslagen och 
innehåller arter vars bevarandestatus ofta är av intresse i samband med åtgärder i 
skogslandskapet (Skogsstyrelsen, 2017). Som komplettering till denna lista valdes ytterligare 
ett antal rovfågelsarter ut. Rovfåglar är ofta hårdare drabbade av kollisioner och elskador vid 
än andra fåglar vilket medför att dessa bör beaktas särskilt i ärenden som omfattar 
kraftledningar.  
 
Sökningen omfattar prioriterade fågelarter inom en radie av 1 km från kraftledningen, och 
rovfåglar inom en radie av 2 km (Figur 3). Även för skyddsklassade observationer valdes en 
radie av 2 km från kraftledningen. Totalt finns 47 av de utvalda känsliga fågelarterna 
representerade i analysområdet (Tabell 1 & 2). Av dessa är 41 arter rödlistade och/eller 
listade i fågeldirektivets bilaga 1.  
 
Bland de arter som är mest välrepresenterade finns en stor spridning från rena skogsarter, 
arter knutna till öppen jordbruksmark, till våtmarksfåglar och rovfåglar. Vanliga arter är 
exempelvis tornseglare, sångsvan, trana och spillkråka. Flera arter bedöms vara sträckande 
fåglar, dvs de passerar området under sin flyttning mellan häckningsplatser, 
övervintringsområden och födosöksplatser, ofta med ett säsongsbetonat flygmönster. 
Områdets relativt sjönära läge bidrar troligen till förekomst av sådana arter. Bland 
rovfåglarna finns flera arter rikligt representerade, bland annat fjällvråk, havsörn, hökuggla 
och bivråk. Fjällvråken, som har ett mycket stort antal observationer, häckar inte i denna del 
av landet men siffrorna indikerar att många fåglar passerar området under sin flyttning. 
Bland skogshönsen, som också tillhör de känsligare artgrupperna, finns orre och järpe 
representerade men enbart genom enstaka observationer. Observera att skyddsklassade 
observationer presenteras i separata bilagor. 
 

Påverkan av nybyggnation 
 
Större delen av nya kraftledningens sträckning innebär att ledningen går parallellt med en 
befintlig 20 kV luftledning som på sikt kommer avvecklas. Detta kräver en breddning av den 
befintliga kraftledningsgatan och avverkning av skog på vissa sträckor. Den nya ledningen 
bör inte innebära en högre risk för kollision än den nuvarande efter att den gamla monterats 
ned. Breddningen av ledningsgatan kan däremot innebära en påverkan på eventuella 
förekomster av känsliga fågelarter, ex. v förekomster av rovfågelbon. Kortare delar av den 
föreslagna sträckningen som i dagsläget inte hyser en kraftledning kommer att kräva en helt 
ny öppning i landskapet och ytterligare avverkningar. Även här finns risk för påverkan på 
exempelvis häckningsplatser som inte finns registrerade.   
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Tabell 1. Prioriterade fågelarter som observerats inom 1 km radie, samt övriga rovfåglar (exklusive 
skyddsklassade observationer) som observerats inom 2 km radie från aktuell delsträcka inklusive rödlistekategori 
(NT, VU eller EN), förekomst i fågeldirektivets bilaga 1 (FDIR) samt eventuella häckningsindicier.  

Vetenskapligt namn Svenskt namn Rödlistekategori/FDIR Antal rapporter 
Rapporter med 
häckningsindicier 

Actitis hypoleucos Drillsnäppa  14 2 
Aegolius funereus Pärluggla FDIR 3 10 
Anas acuta Stjärtand VU 1  
Anser fabalis Sädgås NT 96 4 
Apus apus Tornseglare VU 324  
Aquila chrysaetos Kungsörn NT/FDIR 61 7 
Asio flammeus Jorduggla FDIR 4  
Buteo lagopus Fjällvråk NT/FDIR 813  
Caprimulgus europaeus Nattskärra FDIR 1  
Carpodacus erythrinus Rosenfink VU 17 7 
Circus cyaneus Blå kärrhök NT/FDIR 80  
Columba oenas Skogsduva  172  
Cuculus canorus Gök  48  
Cygnus cygnus Sångsvan FDIR 340 1 
Dendrocopos minor Mindre hackspett NT 36  
Dryocopus martius Spillkråka NT/FDIR 114 1 
Emberiza hortulana Ortolansparv VU/FDIR 28  
Falco columbarius Stenfalk FDIR 79  
Falco peregrinus Pilgrimsfalk NT/FDIR 34  
Glaucidium passerinum Sparvuggla FDIR 8  
Grus grus Trana FDIR 241 14 
Haliaeetus albicilla Havsörn NT/FDIR 332  
Jynx torquilla Göktyta  69 114 
Lanius collurio Törnskata FDIR 59  
Lullula arborea Trädlärka FDIR 70  
Lyrurus tetrix Orre FDIR 1 1 
Milvus migrans Brun glada EN/FDIR 2 69 
Milvus milvus Röd glada FDIR 3 22 
Nucifraga caryocatactes Nötkråka NT 24  
Pandion haliaetus Fiskgjuse FDIR 49 5 
Pernis apivorus Bivråk NT/FDIR 66 27 
Tetrastes bonasia Järpe FDIR 2  
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Känsliga områden 
 

Natura 2000-områden 
 
Hjälstaviken: Natura 2000-området Hjälstaviken är beläget ca 5 km öster om kraftledningen, 
i den södra delen. Området består till stor del av fuktängar och näringsrika sjöar. Ingående 
arter består nästan enbart av arter inom känsliga artgrupper inklusive ett flertal sjö- och 
vattenfåglar, vadarfåglar samt flera rovfågelarter. Flera av dem finns också representerade 
bland de utvalda arterna i artsammanställningen nedan, exempelvis brun kärrhök, bivråk, 
fiskgjuse, samt flera skyddsklassade arter.  
 
Degermossen: Natura 2000-området Degermossen är beläget 7-8 km nordväst om 
Örsundsbro och kraftledningen. Området utgörs till merparten av skog med inslag av mossar 
och kärr. Ingående arter inkluderar framförallt skogshöns, ugglor och olika hackspettar. Flera 
av dessa finns representerade bland de utvalda arterna i sammanställningen nedan, 
exempelvis orre, slaguggla och spillkråka. 
 
De två Natura 2000-områdena är till stor del av olika karaktär och har få gemensamma 
Natura 2000-arter, vilket sannolikt minskar risken att kraftledningen stör viktiga flygrutter 
mellan områdena. Avståndet till områdena innebär att byggnationen inte har någon direkt 
påverkan på dem. Det går däremot inte att utesluta att känsliga arter eller arter som finns 
representerade i Natura 2000-områden nyttjar berörda skogsområden för exempelvis 
häckning utan en närmare inventering av den planerade kraftledningsgatan.  
 
 

Övriga områden 
 
Inga tydliga mönster uppträder i de artobservationer som rapporterats in via Artportalen 
(Figur 3). Analyserna i Species observation explorer (Figur 2) visar att det finns en viss 
koncentration av rapporter i tätorter, i övrigt är finns en stor spridning längs med hela 
sträckan. En tämligen stor mängd observationer av rovfåglar finns längs sträckan vilket 
indikerar att dessa fåglar troligen rör sig i stora delar av området. 
Eftersom många sim- och vattenfåglar finns bland de känsliga artgrupperna är våtmarker och 
sjöar generellt sett av särskilt intresse, utöver Natura 2000-områdena. De vikar i Mälaren 
som sträcker sig in mot Uppsala är exempel på detta, exempelvis Lårstaviken och Örsundaån 
in mot Alsta sjö vid Örsundsbro.  
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Figur 3. Observationer av fåglar inom 1 km från kraftledningsgatan (Skogsstyrelsens prioriterade fågelarter) 
respektive 2 km (övriga rovfågelarter) mellan åren 2009-2019. Skyddsklassade observationer redovisas i en 
separat bilaga. Varje punkt representerar en inrapporterad observation, men en punkt kan representera rapporter 
av flera arter på samma plats. Fullständiga listor av arterna finns i tabell 1 samt bilaga 2.   
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BILAGA 1 
 
 

                  
Figur 4. Observationer av naturvårdsarter av fåglar med häckningsindicier (Skogsstyrelsens prioriterade fågelarter samt 
övriga rovfågelarter) inklusive skyddsklassade observationer inom 2 km från kraftledningen.   Varje punkt representerar en 
inrapporterad observation, men en punkt kan representera rapporter av flera arter på samma plats. Fullständiga listor av 
arterna finns i tabell 1 samt bilaga 2.   
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BILAGA 2 
 
 
Tabell 2. Fågelarter som har skyddsklassade observationer inom 2 km radie från aktuell delsträcka inklusive rödlistekategori 
(NT, VU, EN, CR eller RE), förekomst i fågeldirektivets bilaga 1 (FDIR) samt eventuella häckningsindicier. Observera att vissa 
av arterna även förekommer i Tabell 1, för dessa arter är inte alla enskilda rapporter nedan skyddsklassade.  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 
Rödlistekategori
/FDIR 

Antal 
rapporter 

Rapporter med 
häckningsindicier 

Falco vespertinus Aftonfalk   1  
Pernis apivorus Bivråk NT/FDIR 71 3 
Circus cyaneus Blå kärrhök NT/FDIR 80  
Milvus migrans Brun glada EN/FDIR 2  
Gallinago media Dubbelbeckasin NT/FDIR 2  
Accipiter gentilis Duvhök NT 322 2 
Pandion haliaetus Fiskgjuse FDIR 51  
Anser erythropus Fjällgås CR/FDIR 2  
Buteo lagopus Fjällvråk NT/FDIR 813  
Haliaeetus albicilla Havsörn NT/FDIR 333  
Upupa epops Härfågel RE 3  
Surnia ulula Hökuggla FDIR  507  
Falco rusticolus Jaktfalk VU/FDIR 1  
Asio flammeus Jorduggla FDIR 12  
Alcedo atthis Kungsfiskare VU/FDIR 154 15 
Aquila chrysaetos Kungsörn NT/FDIR 62  
Strix nebulosa Lappuggla NT/FDIR 1  
Falco subbuteo Lärkfalk  134 4 
Limosa lapponica Myrspov VU/FDIR 2  
Falco peregrinus Pilgrimsfalk NT/FDIR 34  
Milvus milvus Röd glada FDIR 10  
Strix uralensis Slaguggla FDIR 4  
Falco columbarius Stenfalk FDIR 79  
Circus macrourus/pygargus Stäpphök/Ängshök EN/FDIR 1  
Clanga clanga Större skrikörn FDIR 2  
Anser fabalis Sädgås NT 281  
Circus pygargus Ängshök EN/FDIR 18  
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1 
Bilaga 6 

Bilaga 6 – Tabell med kulturhistoriska lämningar 
Tabell 1. Kulturhistoriska lämningar inom 100 meter från luftledningssträckningarna och 50 meter från 
markkabelsträckningarna. 

Lämningsnummer 

(enligt RAÄ) 
Antikvarisk 
bedömning 

Lämningstyp 

Avstånd till 
förordad 
sträckning 
meter 

Avstånd 
till möjlig 
sträckning 
meter 

L1939:1725 Möjlig fornlämning Bytomt/gårdstomt 10 m  
L1941:3328 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke 20 m 
 

L1941:3330 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke 0 m 
 

L1944:9110 Fornlämning Gravfält 0 m 0 m 
(sträckning 
2) 

L1944:8687 Fornlämning Gravfält 75 m  
L1944:8759 Fornlämning Boplatsområde 50 m  
L1944:8737 Fornlämning Skärvstenshög 70 m  
L1944:8758 Fornlämning Skärvstenshög 80 m  
L1944:8738 Fornlämning Skärvstenshög 30 m  
L1944:8544 Fornlämning Gravfält 75 m  
L1944:9748 Fornlämning Skärvstenshög 40 m  
L1941:7997 Ej kulturhistorisk 

lämning 
Fornlämningsliknande 
bildning 

70 m  

L1941:7996 Fornlämning Stensättning 90 m  
L1941:8350 Fornlämning Gravfält  25 m 

(sträckning 
4) 

L1941:8481 Fornlämning Gravfält  90 m 
(sträckning 
4) 

L1941:8350 Fornlämning Gravfält  30 m 
(sträckning 
4) 

L1941:6954 Fornlämning Skärvstenshög  60 m 
(sträckning 
4) 

L1941:6995 Fornlämning Skärvstenshög  55 m 
(sträckning 
4) 

L1941:6994 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Boplats  0 m 
(sträckning 
4) 

L1941:6955 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Boplats  0 m 
(sträckning 
4) 

L1941:6992 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats  55 m 
(sträckning 
4) 

L1941:7236 Möjlig fornlämning Bytomt/gårdstomt  90 m 
(sträckning 
4) 

L1941:7284 Fornlämning Hög  70 m 
(sträckning 
4) 
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Bilaga 6 

Lämningsnummer 

(enligt RAÄ) 
Antikvarisk 
bedömning 

Lämningstyp 

Avstånd till 
förordad 
sträckning 
meter 

Avstånd 
till möjlig 
sträckning 
meter 

L1941:7283 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

 70 m 
(sträckning 
4) 

L1941:8398 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Övrigt 95 m 
 

L1941:7600 Fornlämning Fossil åker  0 m 
(sträckning 
4) 

L1941:7893 Fornlämning Skärvstenshög 65 m 65 m 
(sträckning) 

L1941:7119 Fornlämning Skärvstenshög 80 m  
L1941:7479 Fornlämning Skärvstenshög 0 m  
L1941:7120 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats 70 m 
 

L1941:7592 Fornlämning Skärvstenshög 70 m  
L1941:7593 Fornlämning Skärvstenshög 50 m  
L1941:8047 Fornlämning Stensättning 80 m  
L1941:8048 Fornlämning Stensättning 70 m  
L1941:8321 Fornlämning Område med fossil 

åkermark 
10 m  

L1941:8049 Fornlämning Stensättning 20 m  
L1941:3518 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats 0 m 
 

L1941:3370 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Ristning, 
medeltid/historisk tid 

0 m  

L1941:3420 Fornlämning Röse 85 m  
L1941:3309 Fornlämning Gravhägnad 0 m  
L1941:3233 Fornlämning Stensättning 35 m  
L1941:3371 Fornlämning Stensättning 0 m  
L1941:3435 Fornlämning Stensättning 0 m  
L1941:3252 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

20 m 
 

L1941:3181 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

0 m 
 

L1941:3253 Fornlämning Stensättning 100 m  
L1941:3165 Fornlämning Stensättning 50 m  
L1941:3162 Fornlämning Gravfält 35 m  
L1941:3650 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 80 m  
L1941:3651 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 0 m  
L1942:3713 Möjlig fornlämning Färdväg 40 m  
L1940:5205 Fornlämning Avrättningsplats 0 m  
L1940:5452 Fornlämning Stensättning 15 m  
L1942:3633 Ingen antikvarisk 

bedömning 
Lägenhetsbebyggelse 0 m  

L1941:4171 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke 0 m 
 

L1944:7157 Ej kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
bildning 

100 m  

L1944:6831 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 0 m  
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Lämningsnummer 

(enligt RAÄ) 
Antikvarisk 
bedömning 

Lämningstyp 

Avstånd till 
förordad 
sträckning 
meter 

Avstånd 
till möjlig 
sträckning 
meter 

L1944:7228 Ej kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
bildning 

0 m  

L1944:7364 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

25 m 
 

L1944:7458 Fornlämning Boplatsområde 70 m  
L1944:7378 Fornlämning Runristning 50 m  
L1944:6926 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 100 m  
L1944:7005 Fornlämning Hällristning 10 m  
L1944:9656 Möjlig fornlämning Fornlämningsliknande 

lämning 
0 m  

L1944:9710 Fornlämning Skärvstenshög 20 m  
L1944:9695 Fornlämning Skärvstenshög 0 m  
L1944:9772 Fornlämning Skärvstenshög 35 m  
L1944:9697 Fornlämning Skärvstenshög 40 m  
L1944:9698 Fornlämning Skärvstenshög 20 m  
L1944:9696 Fornlämning Skärvstenshög 15 m  
L1944:9786 Fornlämning Stensättning 95 m  
L1944:9714 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

0 m 
 

L1944:9713 Fornlämning Stensättning 30 m  
L1944:9711 Ej kulturhistorisk 

lämning 
Fornlämningsliknande 
bildning 

65 m  

L1944:9712 Ej kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
bildning 

75 m  

L1941:8774 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 75 m 
 

L1941:8271 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 0 m  
L1944:6268 Fornlämning Skärvstenshög 70 m  
L1944:6342 Fornlämning Skärvstenshög 10 m  
L1944:5790 Fornlämning Grav- och boplatsområde 75 m  
L1944:5599 Fornlämning Hög 50 m  
L1944:5613 Fornlämning Stensättning 40 m  
L1944:5550 Fornlämning Stensättning 35 m  
L1944:5724 Ej kulturhistorisk 

lämning 
Fornlämningsliknande 
bildning 

90 m  

L1944:4688 Fornlämning Hällristning 10 m  
L1944:6130 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 0 m  
L1943:5146 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

10 m 
 

L1943:5346 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 50 m 
 

L1943:857 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Övrigt 70 m 
 

L1943:915 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

20 m 
 

L1943:4034 Möjlig fornlämning Bytomt/gårdstomt 85 m  
L1943:3587 Fornlämning Runristning 20 m  
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Lämningsnummer 

(enligt RAÄ) 
Antikvarisk 
bedömning 

Lämningstyp 

Avstånd till 
förordad 
sträckning 
meter 

Avstånd 
till möjlig 
sträckning 
meter 

L1942:3074 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Hällristning 50 m 
 

L1940:4367 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Stensättning 50 m  

L1942:2290 Fornlämning Hög 50 m  
L1942:2291 Fornlämning Skärvstenshög 0 m  
L1942:2303 Fornlämning Skärvstenshög 35 m  
L1942:2430 Fornlämning Skärvstenshög 40 m  
L1942:1515 Fornlämning Skärvstenshög 80 m  
L1942:2961 Ingen antikvarisk 

bedömning 
Lägenhetsbebyggelse 50 m  

L1940:4368 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Boplatsområde 0 m  

L1942:2908 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 90 m 
 

L1942:3072 Fornlämning Skärvstenshög 70 m  
L1942:3071 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Grav markerad av 
sten/block 

75 m 
 

L1942:3073 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

30 m 
 

L1942:3024 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats 0 m 
 

L1942:2910 Fornlämning Hällristning 0 m  
L1942:3214 Fornlämning Hällristning 30 m  
L1942:3213 Fornlämning Hällristning 30 m  
L1942:2515 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

65 m 
 

L1942:2514 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

95 m 
 

L1942:3308 Fornlämning Hällristning 50 m  
L1942:2517 Fornlämning Stensättning 75 m  
L1942:2578 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Stensättning 0 m 
 

L1942:2432 Fornlämning Stensättning 0 m  
L1942:2535 Fornlämning Stensättning 100 m  
L1942:2579 Fornlämning Stensättning 0 m  
L1942:2445 Fornlämning Stensättning 15 m  
L1942:2580 Fornlämning Stensättning 0 m  
L1942:2581 Fornlämning Stensättning 0 m  
L1942:2793 Fornlämning Hällristning 20 m  
L1942:1584 Fornlämning Hällristning 30 m  
L1942:1718 Fornlämning Hällristning 30 m  
L1940:4395 Fornlämning Gravfält 0 m  
L1942:3049 Fornlämning Hägnad 0 m  
L1940:945 Ingen antikvarisk 

bedömning 
Boplats 0 m  

L1940:4347 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Hällristning 5 m  
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Lämningsnummer 
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Antikvarisk 
bedömning 
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Avstånd till 
förordad 
sträckning 
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Avstånd 
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sträckning 
meter 

L1940:4415 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Härd 15 m  

L1940:4405 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Hällristning 10 m  

L1942:1791 Fornlämning Vägmärke 0 m  
L1942:3027 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 95 m 
 

L1942:1790 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Stensättning 0 m  

L1942:3572 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 10 m 
 

L1942:3050 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 20 m 
 

L1942:2945 Möjlig fornlämning Hägnad 0 m  
L1942:2945 Möjlig fornlämning Hägnad 10 m  
L1942:2946 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

20 m 
 

L1942:2947 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 30 m 
 

L1942:3464 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Hällristning 40 m 
 

L1942:3453 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Hällristning 45 m 
 

L1942:3333 Ingen antikvarisk 
bedömning 

Vägmärke 60 m  

L1942:2682 Fornlämning Gravfält 0 m  
L1942:2681 Möjlig fornlämning Hägnad 0 m  
L1942:2991 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 0 m 
 

L1942:3445 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid  45 m 
(sträckning 
5) 

L1942:3448 Möjlig fornlämning Hägnad 0 m 0 m 
(sträckning 
5) 

L1942:3447 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid  40 m 
(sträckning 
5) 

L1942:3455 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

0 m 
 

L1942:3446 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid  70 m 
(sträckning 
5) 

L1942:3448 Möjlig fornlämning Hägnad 0 m 0 m 
(sträckning 
5) 

L1942:3454 Möjlig fornlämning Hägnad 5 m  
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Lämningsnummer 

(enligt RAÄ) 
Antikvarisk 
bedömning 

Lämningstyp 

Avstånd till 
förordad 
sträckning 
meter 

Avstånd 
till möjlig 
sträckning 
meter 

L1942:2992 Fornlämning Hällristning  10 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2860 Möjlig fornlämning Hällristning 5 m 5 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2922 Fornlämning Hällristning 0 m  
L1942:3176 Fornlämning Hällristning 30 m  
L1942:3098 Fornlämning Hällristning 0 m  
L1942:3116 Fornlämning Skärvstenshög 20 m  
L1942:3117 Fornlämning Skärvstenshög 30 m  
L1942:3118 Fornlämning Skärvstenshög 25 m  
L1942:3345 Fornlämning Skärvstenshög 5 m  
L1942:3339 Möjlig fornlämning Hägnad 45 m  
L1942:3454 Möjlig fornlämning Hägnad 5 m  
L1942:3240 Fornlämning Gravfält 0 m  
L1942:3457 Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, historisk tid 0 m 
 

L1942:3516 Fornlämning Hällristning  0 m 
(sträckning 
5) 

L1942:3042 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Hägnad 10 m 
 

L1942:3042 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Hägnad 20 m 
 

L1942:2796 Fornlämning Hällristning  0 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2807 Fornlämning Hällristning  10 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2972 Fornlämning Hällristning  55 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2751 Fornlämning Hällristning  5 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2795 Fornlämning Hällristning  5 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2808 Fornlämning Hällristning  5 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2854 Fornlämning Hällristning  5 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2869 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

0 m 0 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2860 Möjlig fornlämning Hällristning 0 m 0 m 
(sträckning 
5) 
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Lämningsnummer 

(enligt RAÄ) 
Antikvarisk 
bedömning 

Lämningstyp 

Avstånd till 
förordad 
sträckning 
meter 

Avstånd 
till möjlig 
sträckning 
meter 

L1942:2855 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornlämningsliknande 
lämning 

0 m 0 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2856 Fornlämning Boplatsområde 0 m 0 m 
(sträckning 
5) 

L1942:2677 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats 40 m 
 

L1942:2975 Fornlämning Gravfält 80 m 80 m 
(sträckning 
5) 

 


	Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
	§ 199
	Yttrande över samråd angående kraftledningar mellan Husbyborg och Litslena
	Beslut
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	16. Yttrande över samråd angående kraftledningar mellan Husbyborg och Litslena
	Yttrande över samråd angående kraftledningar mellan Husbyborg och Litslena
	Yttrande samråd ledning mellan Husbyborg och Litslena
	husbyborg-litslena_samradsunderlag_20200407
	bilaga_1_oversiktskartor_20200406
	bilaga_2_naturvarden_etc_20200406
	bilaga_3_tabell_naturvarden
	bilaga_4_fagelinventering
	bilaga_5_kulturvarden_etc_20200406
	bilaga_6_tabell_kulturhistoriska_lamningar_20191211


