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Utkast 

Yttrande över Samrådshandling gällande Vattenfall Eldistributions (VE) 
ansökan om nätkoncession för två nya 130 kV1 luftledningar samt en ny station 
till Eskilstuna logistikpark  

Yttrandet gäller kraftledningslinjer mellan det befintliga regionnätet (en linje från Kjula stationen och 
en linje från BL59 befintlig 130 kV ledning och en ny regionnätsstation vid Eskilstuna logistikpark i 
Eskilstuna kommun. 

Samrådsunderlagen för dessa tre ärenden är undermåliga i era viktiga avseenden och uppfyller inte 
kraven på samråd och innehåll i MKB enligt miljölasgtiftningens och Energimarknadsinspektionens 
krav.  

Miljöpåverkan av olika alternativ 

Teknikvalet påverkar miljökonsekvenserna 

Speciellt valet av ledningsteknik, luftburna ledningar eller markkablar, avgör intrångseffekterna. 
Luftburna 130 kV ledningar kräver en kraftedninsgatbredd på minst 40 m. Höjden på stolpar och linor 
blir 15 – 25m. Markkablar kräver efter anläggande bara 2-4 m i bredd och dessutom kan marken 
användas för beväxning, lättare transport m m. 

 Över hela landet förordar eller kräver markägare, LRF och miljöinriktade organisationer och ofta 
också kommuner och länsstyrelser att markkabelalternativ utreds och att markkabel ska användas. 
Energimarknadsinspektionen och mark- miljödomstolarna kräver också allt oftare att sådana alternativ 
utred seriöst. I detta fall liksom i de flesta andra sådana, har inte VE utrett några markkabelalternativ 
alls, vilket bryter mot miljölagstiftningens, miljödomstolarnas och Energimarknadsinspektionens krav.  
(se mer om kraven i teknikvalbilagan). 

1. Teknikvalet  

VE har inte undersökt eller presenterat något markkabelalternativ 

Miljöpåverkan allmänt 

Man har endast skrivit allmänt och till stora delar helt felaktigt om markkablarnas påstådda nackdelar. 
Realistiska alternativ ska utredas enligt miljöbalken, och om inte VE gjort det i samrådesunderlaget är 
man skyldig att göra det, om sakägare eller and remissinstanser kräver det under samrådet. Detta krävs 
enligt miljöbalken och miljöförordningen.  

Teknikbilagan visar att markkablar av 130 kV storlek i själva verket används i stor och växande 
utsträckning utomlands. Energimarknadsinspektionens och miljödomstolarnas bedömer att sådana 
kablar är tekniskt, ekonomiskt och driftsmässigt fullt acceptabla. VE och andra regionnätbolag har 
faktiskt använt 130 kV kablar från sträckor längre än de nu aktuella (4 resp. 7-8 km längd). 

Intrångs-, och miljöeffekter är betydligt mindre och färre än för luftburna ledningar. En luftledning 
kräver en kraftledningsgata på minst 40 m, q5 – 25 m höjd och minst 100 m avstånd till bostad. En 
markledning upptar efter anläggandet endast 4-5 m bredd och en yta som kan beväxas och brukas 
utom för stora träd. Den markägare som skulle drabbas mest med över 3 km luftledning på sin mark, 
är positiv till markledningar istället. 

Teknik, driftssäkerhet och ekonomiför markkablar 

Teknikbilagan dokumenterar att nästan alla påstådda nackdelar med markkablar jämfört med luftburna 
ledningar är grundlösa och strider mot alla internationella erfarenheter där markkablar med 
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högspänning sedan länge i växande utsträckning används. Markkablar, med de korta sträckningar som 
här bli aktuella, har en lång livslängd, är mycket driftssäkra och hart tillfredsställande back up vid 
mycket osannolika kabelbrott. Ekonomiskt spelar de högre anläggningskostnaderna för markkablar 
ingen roll, eftersom det är de elanvändande kunderna (främst Amazon), via sina anslutningsavgifter 
som finansierar dessa.  

Det finns alltså inga betydande seriöst underbyggda invändningar mot att använda markkablar istället 
för luftburna ledningar. 

Negativa effekter av markkablar 

Eftersom inte VE utrett några markkabelalternativ, vet vi inte hur stora eventuella effekter kan bli. 
Under förutsättning att markkablar inte dras direkt genom mycket känsliga områden och t ex våt-
marker, eller sprängs genom känsliga kulturlämningar är effekterna mycket små i jämförelse med 
luftledningarnas kraftledningsgator. Markkablarnas större flexibilitet gör det också lättare att undvika 
sådana känsliga områden.  

Social acceptans 

På grund av de betydlig mindre intrångseffekterna och därav eventuellt följande mindre 
intäktsbortfallen för bruk av i anspråktagen mark, föredrar markägare och andra remissberättigade 
oftast positiva till markkablar. 

Placeringen av den nya stationen vid logistikparken. 

Den föreslagna placeringen av stationen är så olämplig i flera avseende att den sannolikt inte kommer 
att godkännas. 

Exploateringsförbudet 

Av frilufts- och miljöskäl bl. a ska enligt rapporten om kompensationsinsatser, Eskilstuna kommuns 
översiktsplan och Grönplan, ska området väster om länsväg 899 som börjar från järnvägskorsningen 
bortåt och sträcker sig till E20 övergången vara fritt från ytterligare exploatering. ” Kjulåsens natur 
väster om länsvägen (899) undantas från all exploatering. . . .Kjulaåsen väster om länsvägen bevaras 
som grönområde enligt den fördjupade översiktsplanen för ELP från 2013.”  

Eskilstuna kommun har klassat ett ungefär 500 m brett område intill länsvägen som 
naturvårdsprogramområde. 

Miljökraven 

Mosippan – starkt hotad 

Av Kompensationsutredningens karta framgår att mosippsbeståndets norra del till ungefär hälften 
verkar ligga just där den nya stationen vid Hjortsberga ska byggas. Resterande bestånd kommer att 
förstöras av byggnationen och de tillkommande kraftledningarna. Ett större område kring dessa 
bestånd föreslås för frösådd av plantorna. Där växer en stor del av huvuddelen av hela områdes 
mosippor. Enligt Kompensationsrapporten: "Mosippan betraktas idag som starkt hotad och har därför 
beteckningen EN (endangered) i den svenska rödlistan över hotade arter. . . I Sörmland är den mycket 
sällsynt och växtplatsen på Kjulaåsen är den ojämförligt viktigaste i länet. Samtliga kända växtplatser 
för mosippan ligger väster om länsväg 899.  
 
Här växer också en planta av landets enda kända hybrid mellan mosippa och backsippa, unik i hela 
Europa. Mål: Samtliga kända mosippsplantor i skötselområdet ska vara livskraftiga. Hybridplantan ska 
vara livskraftig. Åtgärder Skogen gallras i en radie på 50 meter kring varje mosippsplanta. 
Naturvårdsbränning bör genomföras i området där mosippsplantorna är som mest talrika. Ett särskilt 
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skötselområde avsätts för att öka Mosippans chanser att överleva på Kjulaåsen. Plantorna ska skötas 
omsorgsfullt enligt skötselplanen.  
fakta och krav gör att det givetvis inte går att förlägga den nya kraftstationen enligt bl. a artskydd-
förordningen. Detta gör att förslaget inte kommer att kunna godkänns av länsstyrelsen och Ei. 
 
Rylen – också hotad 
Enligt Kompensationsrapporen: ”Rylen är en ovanlig och rödlistad art som förlorar de flesta av sina 
växtplatser på Kjulaåsen när industriområdet, Eskilstuna logistikpark, utvidgas. I skötselplanen 
föreslås omplanteringsförsök i närområdet liksom återkommande störning av vegetationen för 
underlätta föryngring. . . Samtliga rylplantor vars växtplatser med säkerhet kommer att försvinna grävs 
upp* och flyttas till varggården och andra lämpliga lokaler väster om länsväg 299. . . Talrika 
markblottor skapas inom ett minst 100 m2 stort område kring de utplanterade plantorna.” 
 
Kraftledningen från Kjula till den nya stationen 
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Bilaga. Teknikval  

Miljölagstiftningen om teknikval och alternativ  
 
Så här säger l6 kap. 35 § 2 miljöbalken och 17 § miljöbedömningsförordningen 
agen om alternativ: 

”Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en viktig del av miljöbedömningen. Se till 
att det framgår av samrådsunderlaget vad som föreslås när det gäller verksamhetens lokalisering och 
utformning med mera samt att det framgår vilka överväganden som ligger bakom förslaget och de val 
av alternativ som hittills gjorts. Underlaget bör omfatta riskaspekter när det är relevant eftersom 
risker exempelvis kan påverka vad som är en lämplig lokalisering.” 

Av 17 § miljöbedömningsförordningen framgår att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska avse 
uppgifter om 

1. möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med hänsyn till 
miljöeffekter,  

2. möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i 
miljöeffekterna mellan den valda platsen och alternativen, 

3. undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, 
begränsningar, försiktighetsmått och andra relevanta aspekter och skälen för de val man 
som gjorts med hänsyn till miljöeffekter och 

4. en redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte, om länsstyrelsen under samrådet har 
begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en sådan redovisning. 

Länsstyrelsen i Sörmland betonade under samrådsprocessen gällande kraftledningen Hedenlunda-
Oxelösund) att ”underlaget behöver belysa om markförläggning kan vara ett alternativ att tillgå i 
delsträckor där motstående allmänna intressen finns.” 1 

Energimarknadsinspektionen2: 

”De synpunkter eller förslag på alternativ som framförts under samrådet bör utredas (jämför mark- och 
miljödomstolen 2012:5). Det är därför viktigt att man som nätföretag inte låst sig vid ett enda 
alternativ innan samrådet genomförs. . . . Det krävs också att man redogör för ett alternativt utförande 
enligt 6 kap. 35 § andra punkten i miljöbalken. Det innebär vanligtvis att man beskriver ledningens 
konsekvenser om den byggs som luftledning respektive markkabel. Alternativet ska redovisas i en 
realistisk sträckning, där man faktiskt skulle kunna genomföra det om inte konsekvenserna bedömts 
vara större än för det sökta alternativet.”3 

EI och mark- och miljödomstolen påpekade redan för två år sedan i ett tillståndsärenden 
(kraftledningsförslag med 11 km 130 kV HVAC kraftledning för Rinkaby och Kristianstad) att4: 
”Domstolen konstaterar att markledningar är vanligt förekommande både i Sverige och utomlands. 
Domstolen gör bedömningen att de svårigheter vad gäller leverans- och driftssäkerhet som finns 
avseende sådana kablar inte innebär att detta alternativ kan avfärdas som tekniskt eller funktionellt 
olämpligt eller ekonomiskt orimligt i förevarande fall.”  markkablar används på ett kommersiellt 
tekniskt och ekonomiskt tillfredsställande sätt utomlands.5 

                                                           
1 2020-05-20 Kompletterande undersökningssamråd inför ansökan om ledningskoncession för nya 130 kV kraftledningar 
mellan Hedenlunda och Oxelösund . . . 
2 www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Natkoncession/vill-du-ansoka-om-tillstand-att-bygga-och-driva-
kraftledning/alternativredovisning/ 
 
4 Se innehåll i Mark- och miljödomstolen DOM 2018-06-20, M 7546-16. 
5 Se innehåll i Mark- och miljödomstolen DOM 2018-06-20, M 7546-16. 
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VE liksom alla andra svenska regionnätägare förnekar helt enkelt denna väl synliga mycket 
uppenbara praxis och utveckling utomlands och kommer nästan alltid med exakt samma 
standardiserade tekniska och ekonomiska invändningar mot markkablar, oavsett de omständigheter 
som gäller resp. ledning. Det gäller även i detta fall och VE utreder i strid med lagen inga 
markkabelalternativ. 

VE har inte utrett alternativdragningar med markkablar –exempel några som borde ha utretts 

Här ges förslag på tänkbara sådana om borde utretts. 

Markkabel från Kjula stationen till logistikparken 

Kabeln följer Eskilstuna Strängnäs Energi& Miljös (ESEMs) nu påbörjade nedgrävning av en 24 kV 
markkabel från stationen i Kjula, snett över väg 899, utvändigt strax väster om den nerlagda 
grustäkten med lämplig tunnel /över E20. Denna sträckning är godtagen av resp. markägare. Om 
berggrunden är olämplig att spränga/borra i, kan ledningen avvika längs E20 tills lämplig tunnel kan 
borras/sprängas och på andra sidan E20 gå tillbaka längs E20. 

Man undrar varför inte VE utrett en samverkan här så att 130 kV ledningen också kunde samförläggas 
ett parallellt schakt med ESEMs 20 kV ledning. 

Markkabel längs väg 899 från Kjula till logistikparken 

Markkabel deras från anslutningen BL 59 vid dess korsning med järnvägen. Den följe järnvägen till 
korsningen med länsväg 899 och går därefter antingen öster om denna väg innanför vägrenen till 
lämplig anslutning till stationen inne i ELP. Den kan också dras längre in i ELP, innanför trädridån 
mot länsvägen. 

Alternativ placering av den nya stationen 

So framgått av naturvärdesavsnittet är den föreslagna placeringen av den nya stationen mycket 
olämplig och kommer med säkerhet inte att bli av. Det är naturligt att den istället placeras inne i det 
exploaterade området och med markkabelanslutningar ges större frihet att placera den än med 
luftburna ledningar. 

Den internationella utvecklingen – stor och växande användning av markkablar 

Jag återger först några av många positiva erfarenhetsbaserade bedömningar gällande markkablar  

Danska motsvarigheten till Svenska kraftnät, Energinet, gjorde 2018 följande bedömning:6 
 
 “New 400 kV transmission lines are to be built as overhead lines with the possibility of partial 
underground cabling . . . New 132‐150 kV transmission lines are to be established with UGCs 
(markkablar). 

Entso-e (de europeiska tranmissionsnätoperatörernas samarbetsorganisation (Svenska kraftnät är 
medlem9.7 

From an underground cable perspective, HVAC cables are internationally widely used at voltage 
levels up to a maximum voltage of 550 kV. In Europe, currently the maximum voltage is 420 kV. 
Extruded XLPE insulated cables are the most common, with cables up to 300 kV being used for over 
25 years and cables at 420 kV in use over the last 20 years. . . .  With over 1,100 km of 220 kV and 
around 200 km of 400 kV cable circuit length installed in Europe, it is a technology that performs well 
based on established international standard IEC 62067 and the technology is available for 
                                                           
6 Energinet, 2018, REPORTTECHNICAL ISSUES RELATED TO NEW TRANSMISSION LINES IN DENMARK. West 
Coast Line from German border to Endrup and Endrup‐Idomlund. 
7 ENTSO-E, TYNDP 2018 Technologies for Transmission System,2019. 
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transmission projects  . . (Entso-e) estimates some 40,000 km of new or refurbished high and extra-
high voltage power lines will be built across Europe by 2030. Nearly 50% of the distances to be 
covered will be using land and submarine cables.”  
 
The concept of partial undergrounding of HVAC transmission lines has become one of the 

solutions to overcome public acceptance and obtaining building permits, although it causes 

significantly higher costs. . . . . . 
HVDC cable technology has been implemented for more than 60 years. 
 
De europeiska kabelföretagens samarbetsorganisation. 8 

Land and submarine cables will be the backbone of Europe’s future electricity grids. They are reliable, 
affordable and publicly acceptable. Europe’s cable industry is ready to deliver high-quality products.” 

Svenska nätägare förnekar i kraftledningsärenden gällande region och transmissionsnät helt enkelt 
denna väl kända och mycket uppenbara praxis och utveckling utomlands och kommer nästan alltid 
med exakt samma standardiserade tekniska och ekonomiska invändningar mot markkablar, oavsett de 
omständigheter som gäller resp. ledning.  

VE liksom alla andra svenska regionnätägare förnekar helt enkelt denna väl synliga mycket 
uppenbara praxis och utveckling utomlands och kommer nästan alltid med exakt samma 
standardiserade tekniska och ekonomiska invändningar mot markkablar, oavsett de omständigheter 
som gäller resp. ledning. Det gäller även i detta fall och VE utreder i strid med lagen inga 
markkabelalternativ. Här ges förslag på tänkbara sådana om borde utretts. 

Andra felaktiga argument mot markkablar 

Hög felfrekvens hos markkablar  

Att felfrekvensen hos markkablar skulle vara högre än för luftburna ledningar är ett vanligt, men 
fullkomligt vilseledande påstående. För att ”bevisa” detta tvingas Vattenfall Eldistribution använda ett 
helt inaktuellt och föråldrat 10 års medelvärde i Entso-es felstatistik för 100 - 150kV AC ledningar.9 I 
själv verket hade t ex 2019 inte ett enda sådant avbrott rapporterats för över 40 mil sådana kablar i 
Sverige. I t ex Danmark med mycket fler sådana ledningar är felfrekvensen mycket låg. VE och andra 
bolag använde ju sådana kablar uppemot 1 mils längd nära tätbebyggda områden och där tycks det gå 
bra. 

Eftersom det finns två 130 ledningar in till ELP plus flera andra ledningar in till ELP torde ett fel 
kunna kompenseras av dessa andra. Dessutom kommer den i särklass största användaren, Amazons 
serveranläggning att bygga egna tillräckligt kraftiga generatorer för att klara stop i eltillförseln utifrån. 

Markkablarnas påstått kortare livslängd 

Livslängden för markkablar påverkar ekonomin i en livscykelanalys. Kortare livslängd ökar 
kostnaderna. VE påstår liksom övriga elnätägare ofta att”. . .  markkabeln (har) ett stort underhåll 
eftersom livslängden är endast 35-40 år jämfört med 80 för en luftledning”. Återigen ett helt ogrundat 
och felaktigt påstående. Alla internationella bedömningar och hittillsvarande erfarenheter visar att 
livslängderna bedöms vara minst 40 år och sannolik mycket längre än så. Det gör att bl. a ekonomin 
för markkablar blir bättre än vad de svenska bolagen påstår. 

                                                           
8 Europacables, europacable.eu/energy/energy-cables 
9 Se min teknikvalbilaga till min granskning av kraftledningen mellan Hedenlunda och Oxelösund som snart publiceras. 
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Den internationella expertorganisationen för kraftledningar, Cigré säger1011: 

 “Modern HV XLPE cables are in operation since the mid 1970’s and are continuing to provide 
excellent performance”, alltså kablar med livslängder på mer än 50 år. 

I en aktuell forskningsrapport anges XLPE kablar ha en livslängd på 40-60 år.12 

, produktchef på kabeltillverkaren Nexans AB i intervju13: ”Kalkylerad livslängd för 
kablarna är 50 år men troligen håller de längre än så.”  

Markkablarna påstås skapa problem när de integreras i befintliga maskad nät. 

Det här är också ett osant och odokumenterat påstående, vilket bl. a prof. emeritus i elteknik,  
 tillbakavisat.14 Det är givetvis också osant eftersom det läggs ner hundratals mil av 

högspänningsmarkkablar överallt utomland ( t ex i grannlandet Danmark, se ovan) i både maskadeoch 
maskade nät. 

Transmissionsnätbolagens branschorganisationen Europacables säger15: 
”When integrated into distribution networks, high voltage underground cables (HVAC) can be applied 
in lengths up to 100 kilometres. Specific configurations need to be performed on a case-by-case basis 
for each project.“  
 

Det är ett faktum att markkablar grävs ner i maskade nät på kontinenten och 130 kV ledningar måste 
grävas ner i Danmark. Där gör man uppenbarligen helt andra bedömningar än VE och andra 
elnätbolag i Sverige. 

Markkablarna är dyrare att anlägga och underhålla 

Visserligen är de oftast mer kostsamt att gräva ner högspänningsmarkkablar, än att bygga luftburna 
ledningar. men driftsmässigt är det billigare att underhålla markkablar, som ju inte råkar ut för 
stormskador, nerisning m m. Men i detta och många andra fall behövs eltillförseln av en speciell kund 
som då också måste betala investeringen genom en anslutningsavgift, oavsett luft- eller markkabel. 

Markkablarnas ekonomi jämfört med luftledningars 

Rättvisande nuvärdeskostnader för kommande intäktsbortfall för drabbade markägare bör rimligen 
räknas med (se t ex fallet med den en mil långa kabel som ett totalekonomiskt billigare alternativ för 
en kraftledning mellan Rinkeby och Kristianstad). Ökade kostnader till följd av tidsödande 
fördröjningar från drabbad lokal befolkning och miljö, som orsakas av förslagen med luftburna 
ledningar, är ett vanligt argument mot sådana ledningar i bl. a Tyskland. 

                                                           
10 CIGRE is a global community committed to the collaborative development and sharing of power system expertise. The 
community features thousands of professionals from over 90 countries and 1250 member organisations, including some of 
the world’s leading experts. 
Cigré, March 2017, IMPLEMENTATION OF LONG AC HV AND EHV CABLE SYSTEMS WORKING GROUP B1.47 
12A_study_of_expected_lifetime_of_XLPE_insulation_cables_working_at_elevated_temperatures_by_applying_accelerated_
thermal_ageing  m fl., Heliyon, jan 2020., www researchgate net/publication/338427794  
13 Luftledning eller markkabel -Hur ska framtidens regionnät byggas? , JURIDISKA FAKULTETEN vid 
Lunds universitet. 
14 14 , 2020-07-20, Teknisk rapport ang. kraftledningar i Sörmland.pdf (hedox.se).  liknande 
bedömning 2011 styrktes av professorn i elektricitetslära,  vid Uppsala universitet, som ansåg att hans yttrande 
var väl underbyggt (se referat av hans yttrande över Svenska Kraftnäts koncessionsansökan, LandSkogsbruk, 5 mars 2011). 
15 HV AC Cables High Voltage AC Cables - Reliable Power Distribution 
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Vad gäller ledningar som dras på grund av stora elkunders begäran om stora effektuttag, i det här fallet 
Amazon, är praxis att kunderna betalar för ledningarna i form av anslutningsavgifter. Då belastas ju 
inte elnätbolagens investeringsbudgetar alls. 

 

 

 



Synpunkter från Kjula Idrottsförening avseende Vattenfall Eldistribution ABs 

planerade förstärkning av regionnätet till Eskilstuna logistikpark.  

Våra synpunkter avser samtliga tre samråd; Kjula – Hjortsberga, Markkabel Eskilstuna 

logisitkpark samt anslutning BL59- Hjortsberga (Eskilstuna kommun). 

Kjula IF är en idrottsförening med ca 130 medlemmar med orientering som den största 

verksamheten. Under ett normalår genomför Kjula IF ett stort antal arrangemang och aktiviteter.  

Här följer en uppräkning av några aktiviteter; barn- och ungdomsträning under vår och höst, olika 

typer av orienteringsarrangemang vid eller i anslutning till Tallstugan (notera att Tallstugan 

omnämns i samrådsunderlagen som Kjula IFs sportstuga), skolorientering för låg- och 

mellanstadieelever som går i Kjula skola, Naturpasset (motionsorientering), motionsspår med tre 

spårlängder (3 km, 5 km och 8 km), elljusspår, utegym (elbelyst). Motionsspår, elljusspår och utegym 

utgår från Tallstugan och är tillgängliga för såväl föreningens medlemmar som för allmänheten.              

När vi har snö erbjuder vi skidspår såväl på elljusspår som i motionsspåren.  

I samrådsunderlagen konstateras att möjligheterna till friluftsliv och rekreation inte kommer att 

påverkas negativt och att Vattenfall anpassat sträckningen med hänsyn till Kjula IFs motionsspår.                         

Så är inte fallet då man i den planerade sträckningen Kjula-Hjortsberga ”skär av” den elbelysta 

kommunikationsstigen mellan Kjula IFs sportstuga (=Tallstugan) och elljusspåret. 

Rullstensåsen Kjulaås och åsstråket anges som del av kommunens gröna infrastruktur för natur och 

rekreation. Att då dra en luftledning cirka 3 till 4 km genom åsen där friluftsliv ska bedrivas rimmar 

inte med ”grön infrastruktur”. Friluftslivet bedrivs här, förutom på det elljusspår som nämnts ovan, 

också i de motionsspår som Kjula IF har i detta åsstråk och som i så fall kommer att korsas av 

luftledningen. Vidare har föreningen orienteringskartor i området för både träning och 

tävlingsverksamhet. Om luftledningen kommer att byggas medför det att orienteringskartor måste 

ritas om. Att dra en kraftledning i detta skog- och åsområde är inte på något sätt positivt för varken 

rekreation eller friluftsliv.  

Föreningen har sedan tidigare påverkats av olika verksamheter som etablerats i föreningens 

närområde såsom bl a NCC och Logistikparken. Dessa områden har tidigare varit skog- och åkermark 

där föreningen haft orienteringskartor. Att då bygga en kraftledning genom ”det sista” av gröna stråk 

som nu finns i föreningens närhet måste vi invända starkt emot. 

Vi vill inte på något sätt protestera mot samhällsutvecklingen och logistikparkens utveckling men 

föreslår i stället att man utreder vidare andra möjligheter till ledningsdragning öster om väg 899.         

I samrådsunderlaget för ”Markkabel Eskilstuna logistikpark” konstateras – citat ”På grund av att 

utbyggnaden till största delen sker i detaljplanelagt område och att utrymmet är begränsat kommer 

de nya ledningarna att förläggas som markkabel.” Det visar med andra ord att markkabel är fullt 

möjligt att lägga i detaljplanerat område och på delar av utbygganden. Vilka hinder föreligger då för 

att dra hela sträckan Kjula-Hjortsberga genom logistikparken där man också ska nyttja det förstärkta 

nätet? Vidare föreslår vi att sträckningen ”BL59-Hjortsberga” följer sträckningen utefter väg 899 och 

vidare utefter banvallen för att på så sätt utnyttja redan befintliga infrastrukturstråk och inte påverka 

den gröna infrastrukturen. 

Vi vill värna om vår skog och rullstensås till förmån för natur, kultur och friluftsliv. 

Kjula Idrottsförening i augusti 2021 

Styrelsen 

gm  , ordförande 
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Vattenfall Eldistribution 
 
Yttrande över Samrådshandling gällande Vattenfall Eldistributions (VE) ansökan om 
nätkoncession för två nya 130 kV1 luftledningar samt en ny station till Eskilstuna logistikpark  
Yttrandet gäller kraftledningslinjer mellan det befintliga regionnätet (en linje från Kjula stationen och en linje från 
BL59 befintlig 130 kV ledning och en ny regionnätsstation vid Eskilstuna logistikpark i Eskilstuna kommun. 
Samrådsunderlagen för dessa tre ärenden är undermåliga i flera viktiga avseenden och uppfyller inte kraven på 
samråd och innehåll i MKB enligt miljölagstiftningens och Energimarknadsinspektionens(EI) krav.  
 
Miljöpåverkan av olika alternativ 
Teknikvalet påverkar miljökonsekvenserna 
Speciellt valet av ledningsteknik, luftburna ledningar eller markkablar, avgör intrångseffekterna. Luftburna 130 kV 
ledningar kräver en kraftledningsgatsbredd på minst 40 m. Höjden på stolpar och linor blir 15 – 25m. Markkablar 
kräver efter anläggande bara 2-4 m i bredd och dessutom kan marken användas för beväxning, lättare transport m.m. 
Över hela landet förordar eller kräver markägare, LRF och miljöinriktade organisationer och ofta också kommuner 
och länsstyrelser att markkabelalternativ utreds och att markkabel ska användas. Energimarknadsinspektionen och 
mark- och miljödomstolarna kräver också allt oftare att sådana alternativ utred seriöst. I detta fall liksom i de flesta 
andra sådana, har inte VE utrett några markkabelalternativ alls, vilket bryter mot miljölagstiftningens, 
miljödomstolarnas och Energimarknadsinspektionens krav.  (se mer om kraven i teknikvalbilagan). 
 

1. Teknikvalet  

VE har inte undersökt eller presenterat något markkabelalternativ 
Miljöpåverkan allmänt 
Man har endast skrivit allmänt och till stora delar helt felaktigt om markkablarnas påstådda nackdelar. Realistiska 
alternativ ska utredas enligt miljöbalken, och om inte VE gjort det i samrådsunderlaget är man skyldig att göra det, 
om sakägare eller and remissinstanser kräver det under samrådet. Detta krävs enligt miljöbalken och 
miljöförordningen.  
Teknikbilagan visar att markkablar av 130 kV storlek i själva verket används i stor och växande utsträckning 
utomlands. Energimarknadsinspektionens och miljödomstolarnas bedömer att sådana kablar är tekniskt, ekonomiskt 
och driftsmässigt fullt acceptabla. VE och andra regionnätbolag har faktiskt använt 130 kV kablar från sträckor längre 
än de nu aktuella (4 resp. 7-8 km längd). 
Intrångs-, och miljöeffekter är betydligt mindre och färre än för luftburna ledningar. En luftledning kräver en 
kraftledningsgata på minst 40 m, q5 – 25 m höjd och minst 100 m avstånd till bostad. En markledning upptar efter 
anläggandet endast 4-5 m bredd och en yta som kan beväxas och brukas utom för stora träd. Den markägare som 
skulle drabbas mest med över 3 km luftledning på sin mark, är positiv till markledningar istället. 
Teknik, driftssäkerhet och ekonomiför markkablar 
Teknikbilagan dokumenterar att nästan alla påstådda nackdelar med markkablar jämfört med luftburna ledningar är 
grundlösa och strider mot alla internationella erfarenheter där markkablar med högspänning sedan länge i växande 
utsträckning används. Markkablar, med de korta sträckningar som här bli aktuella, har en lång livslängd, är mycket 
driftssäkra och hart tillfredsställande back up vid mycket osannolika kabelbrott. Ekonomiskt spelar de högre 
anläggningskostnaderna för markkablar ingen roll, eftersom det är de elanvändande kunderna (främst Amazon), via 
sina anslutningsavgifter som finansierar dessa.  
Det finns alltså inga betydande seriöst underbyggda invändningar mot att använda markkablar istället för luftburna 
ledningar. 
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Negativa effekter av markkablar 
Eftersom inte VE utrett några markkabelalternativ, vet vi inte hur stora eventuella effekter kan bli. Under 
förutsättning att markkablar inte dras direkt genom mycket känsliga områden och t ex våtmarker, eller sprängs genom 
känsliga kulturlämningar är effekterna mycket små i jämförelse med luftledningarnas kraftledningsgator. 
Markkablarnas större flexibilitet gör det också lättare att undvika sådana känsliga områden.  
Social acceptans 
På grund av de betydligt mindre intrångseffekterna och därav eventuellt följande mindre intäktsbortfallen för bruk av i 
anspråkstagen mark, föredrar markägare och andra remissberättigade oftast positiva till markkablar. 
Placeringen av den nya stationen vid logistikparken. 
Den föreslagna placeringen av stationen är så olämplig i flera avseende att den sannolikt inte kommer att godkännas. 
Vi vill uppmärksamma sökanden på att det planeras ett vattenuttag för en eventuellt kommande stenullsfabrik på 
ungefär samma plats. 
 
Exploateringsförbudet 
Av frilufts- och miljöskäl bl. a ska enligt rapporten om kompensationsinsatser, Eskilstuna kommuns översiktsplan och 
Grönplan, ska området väster om länsväg 899 som börjar från järnvägskorsningen bortåt och sträcker sig till E20 
övergången vara fritt från ytterligare exploatering. ” Kjulåsens natur väster om länsvägen (899) undantas från all 
exploatering. . . .Kjulaåsen väster om länsvägen bevaras som grönområde enligt den fördjupade översiktsplanen för 
ELP från 2013.”  
Eskilstuna kommun har klassat ett ungefär 500 m brett område intill länsvägen som naturvårdsprogramområde. 
Miljökraven 
Mosippan – starkt hotad 
Av Kompensationsutredningens karta framgår att mosippsbeståndets norra del till ungefär hälften verkar ligga just 
där den nya stationen vid Hjortsberga ska byggas. Resterande bestånd kommer att förstöras av byggnationen och de 
tillkommande kraftledningarna. Ett större område kring dessa bestånd föreslås för frösådd av plantorna. Där växer en 
stor del av huvuddelen av hela områdes mosippor. Enligt Kompensationsrapporten: "Mosippan betraktas idag som 
starkt hotad och har därför beteckningen EN (endangered) i den svenska rödlistan över hotade arter. . . I Sörmland är 
den mycket sällsynt och växtplatsen på Kjulaåsen är den ojämförligt viktigaste i länet. Samtliga kända växtplatser för 
mosippan ligger väster om länsväg 899.  
 
Här växer också en planta av landets enda kända hybrid mellan mosippa och backsippa, unik i hela Europa. Mål: 
Samtliga kända mosippsplantor i skötselområdet ska vara livskraftiga. Hybridplantan ska vara livskraftig. Åtgärder 
Skogen gallras i en radie på 50 meter kring varje mosippsplanta. Naturvårdsbränning bör genomföras i området där 
mosippsplantorna är som mest talrika. Ett särskilt skötselområde avsätts för att öka Mosippans chanser att överleva på 
Kjulaåsen. Plantorna ska skötas omsorgsfullt enligt skötselplanen.  
Fakta och krav gör att det givetvis inte går att förlägga den nya kraftstationen enligt bl. a artskyddförordningen. Detta 
gör att förslaget inte kommer att kunna godkänns av länsstyrelsen och Ei. 
 
Rylen – också hotad 
Enligt Kompensationsrapporen: ”Rylen är en ovanlig och rödlistad art som förlorar de flesta av sina växtplatser på 
Kjulaåsen när industriområdet, Eskilstuna logistikpark, utvidgas. I skötselplanen föreslås omplanteringsförsök i 
närområdet liksom återkommande störning av vegetationen för underlätta föryngring. . . Samtliga rylplantor vars 
växtplatser med säkerhet kommer att försvinna grävs upp* och flyttas till varggården och andra lämpliga lokaler 
väster om länsväg 299. . . Talrika markblottor skapas inom ett minst 100 m2 stort område kring de utplanterade 
plantorna.” 
 
Kraftledningen från Kjula till den nya stationen 
 
När denna och nedanstående kraftledning /kraftledningar närmar sig den nya stationen, kan den orsaka störningar för 
växterna ovan. 
 
Jagbacksmossen 
Den föreslagna 130 kV luftledningen kommer att gå snett över den lilla och nästan helt okända Jagbacksmossen på 
Heby Gårds marker. Mossen ligger cirka 700 m söder om gamla E20 vägen genom Kjula och 100 m väster om väg 
899. Den är ungefär 200x300 m i area och ligger mycket skyddad från bebyggelse och har opåverkade bestånd av 
buskar, mindre träd och med mycket död ved. Enligt markägaren och en jägare som jagar vildsvin sedan 3 år ett 
sjudande lov med fåglar, grodor m. m. Detta är ett potentiellt mycket värdefullt område med stor biologisk mångfald 
 
Sträckningarna över Heby gårds marker 
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Enligt markägaren uppträder ormvråkar och andra än större rovfåglar (havsörn) vid vissa arbeten på åkrarna och 
betesmarker.  
 
Sträckningarna förbi grustäkterna  
Ledningen är tänkt att gå något hundratal meter från grustäkternas västra kanter. Det har sedan många år noterats 
berguv och backsvalor invid eller i grustäkterna på ömse sidor om E20.  
 
Enligt jägaren ovan hörs och ibland syns ugglor vid åtlarna. Berguv och framför allt kattugglor hörs ofta. Eftersom 
dessa arter ofta förolyckas av kraftledningar, finns en sådan risk här. Tidigare talrika observationer vid närliggande 
grustag och aktuella observationer av berguvar i området gör det mycket sannolikt att berguv fortfarande häckar i 
dessa områden. Berguven är mycket lokal med omkring 4 km revir. Det är mycket sannolikt att berguv som är en 
rödlistad och hotad art, häckar i område och därmed riskerar att dödas av kraftledningar etableras i närheten. 
Berguven är notoriskt svårinventerad och ibland kan det behövas att avlyssningsanordningar placeras ut i misstänkta 
områden. 
 
OKE och kompensationsrapporten har bl. a föreslagit bofrämjande åtgärder för berguv, tornfalk och backsvala i 
berörda grustäkter. Vi instämmer i detta. 
 
Barriäreffekter 
På en sträcka av cirka 2 km kommer denna kraftledning att gå mitt i fastigheten Heby Gårds cirka 300 m breda 
skogsbestånd söder om E20. Det blir då kvar en lika långsmal skogsremsa mot länsväg 899. Det innebär tillsamman 
med skogsridån inne i logistikparken nära vägen, tre närliggande parallella barriärer. Hur påverkar detta den 
biologiska mångfalden i området? 
 
Friluftsliv och landskapsbild 
Tvärtemot VEs bedömning kommer de planerade kraftledningarna med sina breda gator att utgöra ett starkt visuellt 
störande inslag i det relativt omfattande friluftslivet väster om väg 899. 
 
Kraftledningen från 130 kV BL59 ledningen till den nya stationen  
 Däremot bör störningarna i närheten av av stationen gällande mosippa och ryl i liknande som för kraftledningen ovan 
närmare studeras. 
 
Slutsatser om miljöeffekter av föreslagna kraftledningar och ny station  
 
VE har endast gjort en ytlig naturinventering inte gjort någon som helst inventering av arter i anslutning till förslagen 
för nya kraftledningar och ny station. Att påstå att inverkan på naturen och friluftslivet är liten finns det enligt ovan 
ingen grund för. Tvärtom utgör kraftledningarna konkreta hot mot flera rödlistade arter och biologisk mångfald samt 
landskapsbild och friluftsliv. De föreslagna kraftledningsalternativen och den nya stationens placering måste därför 
bestämt avvisas. 
Det är realistiskt att istället anlägga markkablar, vilket teknikbilagan visa. Dessa är betydligt minde inkräktande och 
bör utredas snarast. I sammanhanget bör en samförläggning med Eskilstuna Energi & Miljös 20 kV markkabel också 
utredas. 
Referenser 
Vattenfall eldistribution, 2021, Samrådshandlingar gällande 130 kV ledningar och en ny station till Eskilstuna 
logistikpark. 
ADOXA Naturvård, Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning till 
Eskilstuna Logistikpark 2013. 
OKE 2011, Yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan för Eskilstuna Logistikpark i Kjula  
Eskilstuna kommun, 2016, Översiktsplan Eskilstuna 2030. 
För Naturskyddsföreningen Eskilstuna 
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LRF Södermanland har tagit del av samrådsunderlag avseende nya elledningar  
mellan Hjortsberga och Eskilstuna logistikpark, BL59 och Hjortsberga samt 
Kjula och Hjortsberga från Vattenfall Eldistribution AB (nedan Vattenfall) och 
vill härmed framföra följande synpunkter för att byggnationen ska ske på ett 
rättssäkert och godtagbart sätt för berörda markägare. Detta svar avser alla 3 
samråden. 

LRF:s uppfattning är att jord- och skogsbruket i så hög utsträckning som 
möjligt ska vara ostört av kraftledningar. Kraftledningsgator kräver stora 
arealer och förutom att begränsa och försvåra jord- och 
skogsbruksproduktionen påverkas fastigheternas och ibland hela samhällens 
utvecklingsmöjligheter eftersom ledningarna skapar fysiska barriäreffekter och 
elektromagnetiska fält. LRF förespråkar att markförlagda ledningar, i den mån 
det är möjligt, alltid ska förläggas framför luftburna ledningar. Vidare 
förespråkar LRF att nya kraftledningar i möjligaste mån ska följa redan 
ianspråktagna ledningsgator eller annan befintlig infrastruktur. Där luftledning 
ändå måste byggas förordar LRF stolpteknik som är låg och inte tar mer mark i 
anspråk än nödvändigt. 

I samrådsunderlaget framförs att ledningen ska byggas för att möjliggöra en ny 
elintensiv verksamhet. LRF undrar därför om ledningen verkligen utgör ett 
allmänt intresse eller är sprungen ur ett specifikt företags enskilda intresse? Om 
ledningen byggs för ett enskilt bolags utökade effektbehov anser LRF att detta 
ska beaktas vid såväl val av teknik som ersättningen till de berörda 
markägarna. 

LRF har svårt att följa sökandens väg i processen och var just denna process 
befinner sig. Enligt punkten 2 i underlagen är detta ett undersökningssamråd 
som även utformats som ett avgränsningssamråd. Under punkten 2 visas även 
en schematisk bild över Tillståndsprocessen (figur 3). Att frångå 
undersökningssamrådet och hoppa fram och tillbaka i den schematiska bilden 
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kan knappast vara vad lagstiftaren avsett och skapar en osäkerhet samt en dålig 
följbarhet för sakägarna. Det är extra viktigt att det schema som utgör en del av 
samrådsunderlaget följs, processen är svår nog att förstå ändå.  

LRF ställer sig frågande till att samrådet delats upp i tre delar. Det försvårar 
överblicken över projektet. LRF betraktar samråden som ett projekt och lämnar 
därför samma svar på samråden.  

Ersättning och ombud 

När en kraftledning byggs påverkas många markägare på ett flertal sätt. I vissa 
fall genom att man ser sig tvungna att lösa in sin bostad eller hela sin fastighet. 
Merparten av markägarna driver till vardags jord- och skogsbruk och har ingen 
eller ringa erfarenhet av intrång av denna typ. Det är därför viktigt för 
Vattenfall att förstå den osäkerhet och oro som råder bland markägare samt att 
vara lyhörd för dem som känner behov av stöd och hjälp. I spåren av pandemin 
är det svårt att genomföra samråd på ett rättssäkert sätt. Detta är viktigt att 
Vattenfall beaktar och möjliggör för deltagande i främst digitala 
samrådsmöten, men även fysiska, ”Corona-säkrade” möten utomhus. 

LRF vill därför betona vikten av att Vattenfall erbjuder sig att bekosta 
ombudskostnader i de fall där så markägare önskar. Risken finns annars att 
markägare som inte känner sig trygga i processen i slutändan kan komma att 
överklaga ersättningsbeslut. Det kommer i sin tur att innebära långa processer i 
mark-och miljödomstol där Vattenfall är skyldiga att ersätta 
ombudskostnaderna för de enskilda. Mot bakgrund av detta finns det därför 
både tidsmässiga och ekonomiska vinningar att göra genom att erbjuda 
markägare möjligheten till juridisk hjälp vid byggandet av de nya 130 kV-
ledningarna. Maktförhållandet är synnerligen ojämlikt och det är essentiellt att 
samhället, som i detta fall representeras av Vattenfall, ger dem som måste 
släppa till mark till samhället den hjälp de behöver. 

Expropriationslagens grundprincip vilar på att fastighetsägaren ska hållas 
skadeslös för minskningen av fastighetens marknadsvärde vid markintrång. Vi 
vill här påminna Vattenfall om att få intrångsdrabbade markägare är nöjda med 
ersättningen. Det beror bland annat på att verksamhetsutövaren har anpassat sin 
verksamhet utefter markinnehavet och ett kraftledningsintrång kan, oaktad 
ersättning, få stora konsekvenser för den fortsatta verksamheten och dess 
möjligheter till utveckling. I den samhällsekonomiska analys som nyligen togs 
fram av Anthesis Group ät föreningen HedOx pekas på att det är just de 
drabbade sakägarna som får stå för en stor del av kostnaden när luftledningar 
byggs. 
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Besiktning samt återställande av mark 

En annan viktig del av arbetet med byggande av kraftledningar är återställande 
av marken efter arbetets slutförande. Besiktning av genomfört arbete och 
återställd mark bör innefatta markägaren och inte enbart utföras mellan 
Vattenfall och entreprenören. Fastighetsägare erfar alltför ofta grödskador, 
körskador på väg samt diken och jordbruksmark som inte återställts på rätt sätt. 
LRF anser det erforderligt att markägare erbjuds att delta i besiktningen 
eftersom denne besitter särskild kunskap och kännedom om marken och att 
markägaren samtidigt ges en möjlighet att föra fram synpunkter om 
återställning av marken är otillfredsställande. 

Minsta möjliga påverkan 

Vattenfall följer inte miljöbalken 2 kap. 3 § gällande att välja bästa möjliga 
teknik. I två av samråden redovisar inte Vattenfall att det är tekniskt omöjligt 
att använda sig av markförlagd ledning eller redovisar att det är tekniskt 
nödvändigt med luftburen ledning. Vattenfall redovisar enbart att det är 
komplicerat med markkabel. Samrådet avseende Hjortsbergs och Eskilstuna 
logistikpark avser glädjande markkabel, vilket är vad LRF förordar. 

LRF har svårt att förstå Vattenfalls påstående ” Som försiktighetsprincip och 
för att leva upp till likabehandling av markägare och övriga berörda 
intressenter, kan kabel därför bara förordas där fysiskt utrymme för luftledning 
saknas.” Innebär det att Vattenfall anser att om en sakägare får luftledning ska 
alla ha luftledning? BAT ur miljö- och klimatperspektiv pekar mot markkabel 
och då borde försiktighetsprincipen och likabehandling av markägare innebära 
luftledning inte kan accepteras annat än i undantagsfall och markkabel är 
standard. 

Det är anmärkningsvärt att Vattenfall enbart beaktar etableringen och 
förläggningen av ledningarna vilket är en övergående fas. Etableringen med 
markkabel må vara komplicerad och det må innebära ett stort markintrång men 
detta ska sättas i relation till det intrång som markägaren med en luftburen 
ledning kommer erfara varje år, vid var tids brukande av jord- och skogsbruket. 

Vattenfall ska utreda närmre, i enligt med gällande rätt, alternativet med 
markförlagd kabel. Att enbart avvisa det markförlagda alternativet med att det 
är komplicerat överensstämmer inte med miljöbalkens skyddsregler. Dessutom 
ska valet av luftburen kraftledning motiveras och tydliggöras med ett underlag 
som belyser varför ett luftburet teknikval görs med hänsyn till vad som skrivs i 
2 kap. 3 § miljöbalken. 
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Tillämpliga domar 

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruket av nationell betydelse. 
Vattenfall saknar underlag för bedömningar hur möjligheten att bedriva 
rationellt jord- och skogsbruk påverkas av luftburen ledning i jämförelse med 
markkabel. Vidare saknas underlag hur hushållning med brukningsvärd 
jordbruksmark påverkas av såväl val av teknik som planerade ledningsstråk. 
Ledningen måste således prövas mot hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 4 § 
miljöbalken. 

I mål nr M 7546-16 (Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen dom 2018-
06-20) fick E.ON. avslag på att bygga på högproduktiv jordbruksmark utanför 
Kristianstad eftersom värdet av långsiktig matproduktion ansågs motivera 
merkostnaden av markkabel. Rättsfallet belyser således att inte enbart 
investeringskostnader ska beaktas i kalkylen. Domstolen bedömde att de hinder 
som luftledningen innebär för brukandet av åkrarna är för stora sett över 
ledningens livslängd, som i detta fall beräknades till 100 år. 

Således torde det ankomma på Vattenfall, i egenskap av sökanden, att visa att 
kriteriet om behov av en ny ledning inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (se Mark- 
och miljööverdomstolens dom den 9 april 2018 i målen 5481-17). 

Hur påverkas den brukningsvärda jordbruksmarken ur ett 100-årigt perspektiv i 
det planerade projektet? Hur kommer stolpar och stag i det planerade projektet 
att försvåra användningen av rampbevattning och annan modern teknik som 
kan komma att utvecklas inom jordbruket framöver? 

Jordbruk och djurhållning - brukningshinder 

Luftledningarnas stolpfundament orsakar direkta odlingshinder på den 
åkermark som passeras av luftledningar, vilket i regel innebär 
produktionsförluster. Detta markintrång består inte enbart av den yta som 
upptas av en ledningsstolpe, dess fundament och eventuella stolpstag utan 
också de merkostnader och den nedsatta växtproduktion som uppstår till följd 
av skyddsområdet intill ledningsfundament/stag och den markpackning som 
uppstår när lantbruksmaskiner behöver vända intill ledningsfundamenten. 
Restriktioner för markanvändning under en luftledning försvårar och förhindrar 
likväl utförandet av åtgärder såsom konstbevattning mm. 

Nationell och regional livsmedelsstrategi 

Den nationella livsmedelsstrategin har målet att öka Sveriges produktion av 
livsmedel. Jordbrukets möjligheter till en ökad livsmedelsproduktion påverkas 
negativt av luftledningar vilket även fastslagits av mark- och miljödomstolen i 
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ovan nämnd dom. Markförlagda ledningar utgör ett mer marksnålt alternativ 
vilket därmed bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin. Förutom den 
nationella livsmedelsstrategin har region Södermanland antagit en regional 
livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de 
utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och arbetar för att de 
regionalt ska kunna bidra till det nationella målet. 

Landskapsbild 

De nu planerade ledningsstråken går genom såväl skogsmark som öppen mark 
i form av odlings- och hagmark. Under lång tid har marken brukats och 
levererat mat och foder. Det öppna landskapet är signifikant för Sverige och 
tillför höga biologiska värden. Stråken som planeras gå genom skog är värd att 
bevara för den klimatriktiga virkesproduktionen och bevarande av naturvärden. 
Luftburna ledningar inom området kommer att fördyra brukandet, öka 
miljöbelastningen samt försämra skördarna. 

Luftledning blir ett synligt inslag i landskapet. Speciellt om byggnation med 
gitterstolpar väljs. Gitterstolpar sträcker sig ofta ovanför trädlinjen och syns i 
Landskapet på ett helt annat sätt än portalstolpar. Portalstolpar har å andra 
sidan ett större behov av mark eftersom byggnation sker på bredden. Valet av 
stolpe är därför inte helt okomplicerat. Oavsett val medför ledningarna stora 
konsekvenser för landskapsbilden. Materialet i stolpar ska beaktas så eventuell 
luftledning byggs med val av bästa teknik med hänseende till miljön. 

En kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett 
elektromagnetiskt intrång på fastigheter som ligger i närheten av 
kraftledningen. Vidare orsakar störningarna en betydande nedsättning av 
marknadsvärdet på berörda fastigheter. 

Samhällsekonomisk analys 

Vid kraftledningsbyggnad beräknas ersättning till berörda markägare för de 
intrång som ledningen orsakar samt kostnad för förläggning/byggande av 
ledningen. Det saknas däremot beräkningar för de samhällsekonomiska värden 
som tas ur produktion under ledningens livslängd. 
Energimarknadsinspektionen har, på regeringens uppdrag, författat en rapport, 
”Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el” (Ei 
R2018:06). Rapporten belyser samhällsekonomiska analyser som just nu utreds 
i den pågående nätkoncessionsutredningen där LRF sitter med som expert 

Mot bakgrund av att elledningar byggs med sekellång tidshorisont anser LRF 
att följande samhällsvärden ska beaktas. 
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- Utebliven produktion från jord- och skogsbruk. Såväl förädlingsvärdet som 
värdet av koldioxidbindning samt sysselsättning under ledningens livslängd om 
100 år. 

- Ledningens påverkan på landskapet samt brukningshinder och 
byggnationshinder. 

- Ökad elektromagnetisk strålning vilket försvårar såväl bostadsbyggande som 
företagande. 

Vidare anser LRF att kostnaden för drift och underhåll av en markkabel vs 
luftledning ska redovisas och beaktas. Vid luftledning bör bl.a. kostnaden för 
kalröjning av ledningsgata, fällning av farliga träd och helikopterbesiktning 
utgöra underlag vid den samlade bedömningen av bästa möjliga teknik och vid 
prövning av hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. 

Fördelar markkabel 

För minsta påverkan på jord- och skogsproduktionen och i linje med den 
nationella och regionala livsmedelsstrategin bör markkabel förläggas där så är 
möjligt. Nedan redovisas några av de fördelar LRF kan se med markkabel: 

 Påverkar inte framtida utveckling av fastighet och bygd. 
 Bättre produktionsförutsättningar. Jordbruk kan bedrivas i stort sett 

utan påverkan med markkabel förutom i etableringsfasen. 
 Minskat markintrång. 
 Mindre klimatpåverkan. 
 Mindre påverkan elektromagnetiska fält. 
 Påverkar inte kulturmiljön eller friluftsliv. 
 Påverkar inte landskapsbilden eller sänker fastighetens värde. 
 Utebliven trädsäkring samt underhåll av skogsgator. 
 Lägre risk för yttre sabotage av elledningen. En stolpe är sårbar i 

sammanhanget. 

Sammanfattningsvis 

Merkostnaden och komplexiteten med markförlagd kabel vägs mer än väl upp 
av den fördyrade brukningen av åkermarken, den minskade produktionen i 
skog och åkermark, förstörande av landskapsbilden och mer omfattande 
magnetfält som en luftledning skulle orsaka. Vattenfall ska inte enbart beakta 
investeringskostnaden i sin kalkyl vid val av bästa möjliga teknik utan en 
samhällsekonomisk beräkning ska ligga till grund för beslut om kabel eller 
luftledning. 
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Ämne: Markkabel Eskilstuna logistikpark

Hej, 
  
Rockwool har tagit del av Vattenfalls planer i rubricerat projekt och har inget att erinra i ärendet. 
  

Med vänlig hälsning 
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Synpunkter från SEVAB Nät AB på Vattenfalls samrådshandlingar för nya 130 kV ledningar
 
Kjula till Hjortsberga
SEVAB Nät äger fastigheten Kjula Blacksta 2:32 där Kjula 130 kV stationen är placerad. Ett
detaljerat samråd krävs med SEVAB för linjedragning på fastigheten och anslutning till stationen.
SEVAB önskar att nya 130 kV luftledningar över SEVABs fastighet dras parallellt med befintliga
130 kV luftledningar. Minsta möjliga inskränkning på fastigheten önskas.
Ett detaljerat samråd krävs för samordning av ny luftledning med befintliga anläggningar, samt
planerade anläggningar, utmed föreslagen 130 kV luftledning.
Ev. kostnader för åtgärder på SEVABs anläggningar i närheten av den nya luftledningen står
Vattenfall för.
 
BL59  till Hjortsberga
Ev. kostnader för åtgärder på SEVABs anläggningar i närheten av den nya luftledningen står
Vattenfall för.
 
Markkabel i Eskilstuna logistikpark (mellan Hjortsberga och elintensiv anläggning)
Ett detaljerat samråd krävs för samordning av ny markkabel med befintliga anläggningar, samt
planerade anläggningar, utmed föreslagen ny 130 kV markkabel.
Ev. kostnader för åtgärder på SEVABs anläggningar i närheten av den nya markkabeln står
Vattenfall för.
 
Med vänlig hälsning

Utvecklingsingenjör Elnät
@esem.se
  

631 86 Eskilstuna | 016-10 60 00
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Eskilstuna: Kungsgatan 86
Strängnäs: Dammvägen 12 A
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