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Ledningarna är en viktig del i Sökandens regionnät som överför el inom ett stort område till underliggande nät.
Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och landsbygden i
regionen. Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun samt
enskilda särskilt berörda. Länsstyrelsen beslutade den 19 nov 2019 att verksamheten inte bedöms medföra
någon betydande miljöpåverkan.
Nedan följer en kort sammanfattning över de miljökonsekvenser som bedöms uppstå till följd av sökt
alternativ.
Samhällsnytta, markanvändning och planer: Befintliga markkablar medför en positiv samhällsnytta i form
av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Då sökt alternativ är befintliga markkablar kommer inte några nya
markanspråk göras. Markkablarna står inte i konflikt med kommunala översiktsplaner eller detaljplanerade
områden. Markkablarna påverkar inte befintlig markanvändning då de ligger nedgrävda. Markkablarna
påverkar heller inte möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för berörda yt- och
grundvattenförekomster. Den sammanvägda konsekvensen för markanvändning och planer bedöms som
obetydlig.
Naturmiljö och skyddsvärda arter: Markkablarna sträcker sig genom ett vattenskyddsområde samt ett
strandskyddsområde, i övrigt berörs inga skyddsvärda naturmiljöer. Markkablarna i sin befintliga utformning
har ingen påverkan på naturmiljön och då behovet av underhåll är minimalt är det främst vid avveckling av
kablarna som en påverkan skulle kunna uppstå. Då markkablarna främst sträcker sig genom stadsmiljö är
antalet påträffade skyddsvärda arter i kablarnas direkta närhet få. I den mån skyddsvärda arter växer i
kablarnas närhet bedöms dessa inte påverkas av kablarnas sträckning. Den sammanvägda konsekvensen för
naturmiljö och skyddsvärda arter bedöms som obetydlig.
Kulturmiljö: Markkablarna berör tre riksintresseområden för kulturmiljö samt ett utpekat fornminne. I sin
befintliga utformning har kablarna ingen påverkan på kulturmiljön. Påverkan skulle endast kunna uppkomma
vid eventuellt underhåll och avveckling av markkablarna. Vid underhåll kommer hänsynsåtgärder enligt avsnitt
därför vidtas. Den sammanvägda konsekvensen för kulturmiljön bedöms som obetydlig.
Friluftsliv och rekreation: Då markkablarna ligger nedgrävda påverkas inte möjligheten till friluftsliv och
rekreation i närområdet. Den sammanvägda konsekvensen för friluftsliv och rekreation bedöms som
obetydlig.
Landskapsbild: Eftersom markkablarna är nedgrävda påverkas inte landskapsbilden av sökt alternativ. Den
sammanvägda konsekvensen för landskapsbilden bedöms som obetydlig.
Boendemiljö: Inom 50 m från markkablarna finns 61 bostäder. Det magnetfält som markkablarna beräknas
ge upphov till vid närmaste bostad är i princip obefintligt. Den sammanvägda konsekvensen på boendemiljön
bedöms som obetydlig.
Samlad bedömning: Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och
medför inte att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Den positiva samhällsnyttan i form av ett
säkrare och mer tillförlitligt elnät som de befintliga markkablarna medför motiverar att etableringen bibehålls i
nuvarande utformning.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för två
befintliga markkablar mellan Husbyborg och station Gränby samt Husbyborg och Råby stolpe nr 10 i Uppsala
kommun i Uppsala län. De befintliga 77 kV markkablarna är cirka 4 km respektive 5,6 km långa.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för två
befintliga markkablar mellan Husbyborg – station Gränby och Husbyborg – Råby stolpe nr 10 i Uppsala
kommun, Uppsala län. Inom ramen för föreliggande tillståndsansökan, som enligt länsstyrelsen i Uppsala län
inte medför en betydande miljöpåverkan ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. I bilaga 1
redovisas samtliga kartor som återfinns i detta dokument i större storlek.

2019-11-29

1 INLEDNING

Sökanden har år 2010 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för två parallella markkablar mellan
Husbyborg och station i Gränby samt mellan Husbyborg och Råby Stolpe nr 10. Markkablarna är cirka 4 km
respektive 5,6 km långa. De aktuella sträckningarna byggdes år 2005. Den 23 mars 2017 begärde
Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt diarienummer 2017-100754.
Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram nya handlingar till ansökan
om förlängd nätkoncession för linje för aktuella sträckningar som visas i kartan i Figur 1.

Figur 1. Översiktskarta aktuell sträckning som illustreras med röda och blåa prickade linjer.
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1.1 Bakgrund

1.3 Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt från
mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på
Sökandens elnät. Sammanlagt transiteras cirka 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten
och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget
bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660
anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och
byggentreprenader, för cirka 3 miljarder per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i
lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarar cirka 4 varv
runt jorden.

1.4 Disposition

Föreliggande MKB inleds med en beskrivning av den metod och de bedömningsgrunder som har använts för
att göra miljökonsekvensanalyserna. Därefter beskrivs det ramverk som miljöbalken och annan relevant
lagstiftning utgör. Vidare beskrivs tekniska förutsättningar i form av ledningens utformning och lokalisering.
Slutligen beskrivs rådande förutsättningar i omgivningen som följs av en analys och bedömning av de
konsekvenser som verksamheten förväntas medföra.

1.5 Metod för miljöbedömning

En liten MKB är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall då verksamheten inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning därmed inte ska genomföras. En
liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av
verksamhetens miljöpåverkan.
I detta dokument används ett antal olika begrepp för att analysera och beskriva kraftledningens
miljöpåverkan. Dessa beskrivs i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Begreppsförklaring.

Begrepp

Förklaring

Aspekt

Den väsentliga fråga/intresseområdet/värdet som beskrivs, t.ex. naturmiljö, kulturmiljö, buller, emissioner,
boendemiljö etc.

Påverkan

Den förändring av miljö- och/eller hälsoaspekter som planerad verksamhet/åtgärd.

Konsekvens

Kan vara av direkt eller indirekt karaktär på en nationell, regional och/eller lokal nivå.

Hänsynsåtgärd

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås olika hänsynsåtgärder.

För att kunna göra en kvalitativ miljöbedömning/miljökonsekvensanalys och fokusera på just de frågor och
aspekter som är viktiga i det aktuella fallet är det viktigt att avgränsa arbetet. I Tabell 2 nedan redogörs för
genomförda avgränsningar.
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Ledningarna är viktiga delar i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät.
Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större orter och landsbygden i
regionen.
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1.2 Ledningens syfte och behov

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen mellan Husbyborg – station Gränby och HusbyborgRåby stolpe nr 10, se vidare avsnitt 3.2.1.

Avgränsning i tid

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen till avslutad drift och avveckling av
markkabel.

Avgränsning i rum

Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt som påverkas. Den geografiska
avgränsningen anges således för varje enskild aspekt i kapitel 5.

1.5.1 Bedömningsgrunder

Utgångspunkten vid bedömning av miljökonsekvenserna för respektive aspekt har varit framtagna
bedömningsgrunder som här redovisas.
Vid en bedömning av vilken konsekvens den planerade verksamheten eller åtgärden har på de olika
aspekterna sätts verksamhetens påverkan i relation till aspektens värde, se Tabell 3.
Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ.
Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ
konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens.
Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till aspektens värde,
men kan också ställas i relation till andra samhällsintressen på lokal, regional eller nationell nivå. Exemplet i
Tabell 3 ska ej ses som uttömmande.
En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt där
samtliga aspekter vägs samman. I den samlade bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen mellan olika
värden, dvs. hur de vägs mot varandra.
Tabell 3. Matris med WSP:s bedömningsgrunder och kommentarer till dessa. Observera att kommentarerna inte ska ses som
uttömmande utan endast som ett exempel.

Definition

Kommentar

Positiv konsekvens



Verksamheten/åtgärden bidrar till en miljöförbättring på lokal, regional och/eller nationell
nivå.



Verksamheten/åtgärden bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i miljökvalitetsmålens
riktning.



Verksamheten/åtgärden bidrar till att en ekosystemtjänst bibehålls, utvecklas eller
skapas.

Obetydlig konsekvens



Verksamhetens/åtgärdens påverkan har ingen betydelse för aspektens värde.

Påverkan till följd av
verksamheten/åtgärden
bedöms inte medföra några
konsekvenser för
värdet/aspekten.



Inga objekt i verksamhetens/åtgärdens direkta närhet påverkas.

Liten negativ konsekvens



Vanligt förekommande påverkan.

Verksamheten/åtgärden
bedöms endast medföra
negativ påverkan av mindre
art och omfattning som inte
innebär någon betydande



Påverkan på vanligt förekommande värden, som tål viss påverkan.



Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och rekommendationer.

Verksamheten/åtgärden
medför en förbättring för
människans hälsa och/eller
miljö som ges vikt vid
bedömning mellan
värden/aspekter.
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Avgränsning i sak
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Tabell 2. Avgränsningar i denna miljöbedömning.



Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.

Verksamheten/åtgärden
bedöms medföra en negativ
påverkan av måttlig art och
omfattning som innebär en
försämring av eller mindre
skada på värdet/aspekten.



Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en tydlig/förhållandevis stor konsekvens,
men i förhållande till miljönyttan med föreslagen verksamhet/åtgärd som vidtas för att
mildra konsekvensen så kan konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig.

Stor negativ konsekvens



Påverkan på ett unikt värde.

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av större
art och omfattning som
innebär en allvarlig
försämring av eller skada på
värdet/aspekten.



För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan dessa istället komma att
bedömas som måttlig eller en liten negativ konsekvens.
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försämring eller skada av
värdet/aspekten.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram.
En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (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.
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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 (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller
dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap.
MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförda samråd

Samråd avseende den planerade verksamheten genomfördes initialt under perioden 10 juli till 30 september
2019. Då Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala begärde förlängd svarstid förlängdes
samrådsperioden till den 25 oktober 2019.
Samrådet har genomförts i form av ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala
kommun. En inbjudan till ett skriftligt samråd skickades den 10 juli också till samtliga lagfarna och taxerade
fastighetsägare eller delägare i samfälligheter inom 50 meter kring den befintliga sträckningen av
markkablarna. I brevet uppmanades adressaten att vidarebefordra informationen till eventuella hyresgäster,
arrendatorer och andra rättighetshavare.
Hela samrådsprocessen beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen som utgör bilaga 2 till denna
miljökonsekvensbeskrivning. Under samrådsprocessen inkom ett fåtal synpunkter, se vidare bilaga 2.
Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 19 nov 2019 att verksamheten inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Efter det att bolaget tagit del av alla synpunkter har föreliggande MKB tagits fram.
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Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.
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2.1 Annan lagstiftning

3.1 Teknisk beskrivning
3.1.1 Sökanden
Ägare:

Vattenfall Eldistribution AB

Org. Nr:

556417-0800

Adress:

169 92 Stockholm

3.1.2 Teknisk specifikation
Tabell 4. Teknisk specifikation
Ledningssträcka

Husbyborg – station Gränby & Husbyborg – Råby stolpe nr 10

Ledningslittera

ÄL71 S6 & ÄL71 S7

Ledningstyp

Två förband

Konstruktionsspänning

84 kV

Nominell spänning

77 kV

Ledningen berör

Allmänna vägar, korsande ledning

Övrigt

Går i mark in till station, passage av väg, passage av vattendrag och andra ledningar.

3.2 Befintlig ledning
3.2.1

Sträckning

Markkablarna startar i ett industriområde i Husbyborg och sträcker sig cirka 100 meter i nordlig riktning innan
de viker av mot öst. Kablarna sträcker sig sedan förbi Fyrisån och ett område med kolonilotter för att därefter
fortsätta parallellt längs med Bärbyledens norra sida. Efter cirka 2,5 km korsar kablarna Ostkustbanan.
Kablarna fortsätter sedan cirka 1 km innan de korsar Bärbyleden. Ledningssträckan mellan Husbyborg och
station Gränby avslutas sedan efter cirka 400 meter, vid transformatorstation i Gränby precis söder om
Bärbyleden.
Kabelsträckan Husbyborg – Råby stolpe nr 10 fortsätter förbi transformatorstationen österut i cirka 250 m
innan den svänger av mot norr där den efter cirka 150 meter återigen korsar Bärbyleden. Kabeln löper sedan
cirka 400 meter i nordöstlig riktning innan den svänger av i nordvästlig riktning där den fortsätter i cirka 330
Liten miljökonsekvensbeskrivning – Husbyborg – station Gränby & Husbyborg – Råby stolpe nr 10 (2017-100754)
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Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen.
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
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Totalt är markkabeln mellan Husbyborg – Station Gränby cirka 4 km. Markkabeln mellan Husbyborg – Råby
stolpe nr 10 är cirka 5,6 km. Befintliga markkabelsträckningar visas i Figur 3.

2019-11-29

meter parallellt med E4:an. Markkabeln korsar därefter E4:an och fortsätter i nordöstlig riktning i cirka 460
meter innan den avslutas.

Figur 3. Detaljkarta aktuell sträckning.

3.2.2 Utformning av markkabel

De befintliga markkablarna byggdes år 2005. Markkablarna har två förband och är nedgrävda enligt de krav
som ställs i gällande regelverk och normer. I Figur 4 nedan visas en schematisk skiss av ett kabelschakt med
markförlagd kabel av aktuell typ.
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3.2.3 Markbehov

Arbetsområdets bredd beror på platsen samt arbetsmetod. Vid eventuellt felsök eller underhåll av markkabeln
där grävning behöver ske bedöms för aktuell sträckning att ett cirka 5-10 meter brett arbetsområde krävs. För
markkabel utförs grävning normalt med konventionell utrustning som grävmaskiner etc. Efter återfyllning
återställs marken.

3.2.4 Underhåll

En markkabel kräver generellt inget underhåll vid normal drift. En ”ledningsgata” kan generellt behöva hållas
fri från träd ovanför kabeln, men då de aktuella kabelstäckningarna i huvudsak är förlagda i anslutning till
befintlig väg är vegetationen mycket begränsad.

3.2.5 Avveckling och rivningsarbeten

Om behovet av markkablarna upphör kommer aktuella ledningssträckor tas ur drift och grävas upp. Inför
uppgrävning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
•
•
•
•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom kablar 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 om krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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Figur 4. Principskiss av genomskärning av kabelgrav med två förband.

4.1 Samhällsnytta

Befintliga markkablar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som
tidigare nämnts är ledningarna en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till
underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och
landsbygden i regionen.

4.2 Markanvändning och planer

Markkablarna ligger inom Uppsala kommun. Enligt översiktsplanen sträcker sig markkablarna mellan två
stadsdelsnoder, Börjetull och Gränby. Stadsnoder beskrivs i översiktsplanen som platser som har möjlighet
att utvecklas till regionala och lokala centrum med en koncentration av näringsliv, service, bostäder med
mera, kring tillkommande knutpunkter för kollektivtrafik. Markkablarna sträcker sig parallellt med stadsstråket
Börjetull-Gränby. Stadsstråk utgörs enligt översiktsplanen av strategiska gatustråk som binder samman
innerstaden, stadsnoder och stadsdelsnoder 1.
Markkablarna berör tre detaljplanelagda områden2; Kv Edsbro Librobäck (0380-P2008/16), Bärbyleden (0380P94/4) och Bärbyleden etapp 3 (0380-P2004/33). Dessa redovisas ytterligare i Tabell 5.
Tabell 5. Detaljplaner som berörs av markledningarna mellan Husbyborg och station Gränby samt och Husbyborg och Råby stolpe nr 10.

Antagen

Strider mot
detaljplan

Tidigare planbestämmelser
omformades för att möta dagens
efterfrågan på tomtmark för olika
ändamål

2008

Nej

Bärbyleden 0380-P94/4

Detaljplanen utformades för att
möjliggöra en fortsatt utbyggnad av
Bärbyleden

1993

Nej

Bärbyleden etapp 3
0380-P2004/33

Detaljplanens syfte är att bereda plats
för Bärbyledens etapp 3, en förlängning
av riksväg 55.

2003

Nej

Aktbeteckning

Syfte

Kv Edsbro Librobäck
0380-P2008/16

Markkablarna berör två vägar av riksintresse; Väg 55 och Väg 600. Väg 55 är av särskild regional betydelse
och ingår i det vägnät som förbinder Norrköping med Uppsala. Väg 55 har stor betydelse för näringslivets
transporter och kollektivtrafiknätet då den ingår i det utpekade arbetspendlingsnätet. Vägen är också
rekommenderad transportväg för farligt gods. Väg 600 utgör en anslutning till en utpekad flygplats av
riksintresse och är därmed också ett riksintresse. Markkablarna korsar också Ostkustbanan som utgör
Uppsala kommun (2016) Översiktsplan
Uppsala kommun (2018) Kommunkarta. https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/kartor-och-statistik/karta-over-uppsala-kommun/.
Hemsidan besökt 2019-06-26
1
2
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I detta kapitel beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR

Markkabeln som sträcker sig till Råby stolpe nr 10 sträcker sig längs med utkanten av ett grönområde som
kallas för Lerdammsparken. Ledningen avslutas i ett område som utgörs av jordbruksmark på Uppsalaslätten.
Det finns två potentiellt förorenade områden inom 50 m från markkabeln mellan Husbyborg och station
Gränby (avfallsdeponi samt bilvårdsanläggning). Markkabeln mellan Husbyborg – Råby stolpe nr 10 ligger
inom 50 m från ytterligare ett potentiell förorenat område (avfallsdeponi). Berörda områden är dock ej
riskklassificerade enligt EBH-stödets (Efterbehandling av förorenade områden) databas, som administreras av
länsstyrelserna.
Berggrunden i området där kablarna är lokaliserade utgörs framför allt av metamorfa ytbergarter.
Dominerande jordart utgörs av postglacial lera 4.
Markkabeln mellan Husbyborg – station Gränby korsar tre vattenförekomster som omfattas av
miljökvalitetsnormer (MKN). Markkabeln mellan Husbyborg – Råby stolpe nr 10 korsar ytterligare en
vattenförekomst som omfattas av MKN, Sävjaån-Samnan.
I Tabell 6 nedan redogörs för berörda yt- och grundvattenförekomster samt MKN för dessa.
Tabell 6. Berörda vattenförekomster och miljökvalitetsnormer (MKN) längs sträckningarna Husbyborg – station Gränby och Husbyborg –
Råby stolpe nr 10.

Vattenförekomst

Namn/ID

MKN

Status

Miljöproblem

Vattendrag

Fyrisån Jumkilsån –
Sävjaån

God ekologisk status
2027

Ekologisk status:
Måttlig

SE663992-160212

God kemisk
ytvattenstatus

Kemisk status: Uppnår
ej god

Övergödning på grund
av belastning av
näringsämnen

Grundvatten

3

4

Jumkilsåsen-Broby

God kemisk
grundvattenstatus

SE664520-159648

God kvalitativ status

Miljögifter

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen: Uppnår ej god

Morfologiska
förändringar och
kontinuitetsförändringar

Kemisk status: God

-

Kvantitativ status: God

Uppsala kommun (2016) Översiktsplan
SGU (2018) Kartvisaren https://apps.sgu.se/kartvisare/ hemsidan besökt 2019-06-26
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Markkablarna ligger inom riksintresseområde för Totalförsvarets militära del, Uppsala övningsflygplats.
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riksintresse för järnväg. Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall och är central för
långväga persontransporter till och från norra Sverige. Ostkustbanan är också viktig för dagligt resande
mellan Stockholm och Uppsala och för transporter till och från Arlanda 3. Markkabeln som går till Råby stolpe
nr 10 korsar även väg E4 som sträcker sig genom hela Sverige från Helsingborg i söder till Haparanda i norr.
Genom Uppsala sträcker sig E4:an cirka 30 km. Vägen är av särskild internationell betydelse och är viktig för
långväga transporter samt för regional och lokal trafik.

God kemisk
grundvattenstatus 2027

Kemisk status:
Otillfredsställande

SE664296-160193

God kvalitativ status

Kvalitativ status: God

Sävjaån - Samnan

God kemisk
grundvattenstatus

Kemisk status:
Otillfredsställande

God kvantitativ status

Kvantitativ status: God

Miljögifter
Näringsämnen

Klorid/Sulfat
Miljögifter

I Figur 5 nedan redovisas markanvändning i närområdet kring markkablarna.

Figur 5. Markanvändning i närområdet kring markkablarna mellan Husbyborg - station Gränby och Husbyborg – Råby stolpe nr 10.
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Grundvatten

Uppsalaåsen-Uppsala
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Grundvatten

Större delen av markkabelsträckan från Husbyborg fram till station Gränby ligger inom ett
vattenskyddsområde, Uppsala- och Vattholmaåsarna. Uppsala- och Vattholmaåsarna utgör en av Sveriges
viktigaste grundvattenförekomster och förser stora delar av Uppsala kommun med dricksvatten.
Grundvattenförekomsten har även stor potential att långsiktigt försörja Uppsalas växande befolkning med
dricksvatten5. Vattenskyddsområdets utbredning visas i Figur 6.

2019-11-29

4.3 Naturmiljö

I övrigt ligger markkablarna inte inom 50 meter från några skyddsvärda naturmiljöer. Några objekt skyddade
enligt det generella biotopskyddet i 7 kap 11 § MB finns inte utpekade i kablarnas närhet.

Figur 6. Vattenskyddsområdets utbredning i närområdet längs med markkablarna mellan Husbyborg och station Gränby samt Husbyborg
och Råby stolpe nr 10.

5

Uppsala kommun (2018). Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt
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Markkablarna berör strandskyddat område vid Fyrisån.

De senaste tio åren har ett antal rödlistade arter rapporterats till Artportalen in i närområdet kring ledningen.
Bland dessa återfinns sårbara (VU), starkt hotade (EN), nära hotade (NT) och akut hotade (CR) arter.
Bland de fågelarter som inrapporterats återfinns bland annat Duvhök (NT), Tornseglare (VU) och Havsörn
(VU). Flertalet träd, växter och svamparter har också noterats i ledningarnas närhet. Bland dessa återfinns
Ask (EN), Skogsalm (CR), Tovsippa (NT), Svartöra (NT) och Kandelabersvamp (NT)6.

2019-11-29

4.3.1 Skyddsvärda arter

4.4 Kulturmiljö

Markkablarna berör tre riksintresseområden för kulturmiljö; Uppsala stad, Gamla Uppsala samt Fyrisåns och
Björklingeåns dalgångar och Vaksala7.
Uppsala stad utgör riksintresseområde för kulturmiljö då staden är starkt präglad av centralmakt, kyrka och
lärdomsinstitutioner från medeltiden fram till idag.
Riksintresset Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar utgör centralbygd av stor betydelse
för rikets historia med kontinuitet sedan bronsåldern och politiskt centrum under forn- och medeltid med
kultplats, kungsgård och Sveriges första ärkebiskopssäte. Riksintresseområdet innefattar bland annat gravfält
från brons- och järnålder, kommunikationsvägar i form av till exempel runstenar, medeltida slott och kyrkor
samt protoindustriella miljöer knutna till odlingslandskapet och dess vattenkraft, kvarnar, sågar och
småindustrier.
Vaksala riksintresse för kulturmiljö utgörs, som nämnts, av grav och boplatsområden från främst bronsåldern.
Inom riksintresseområdet ligger också Vaksala medeltida kyrka från 1100-talet med tillhörande byggnader.
I Figur 7 nedan visas utpekade kulturmiljöer i ledningens närområde.

6
7

SLU. Artportalen. https://www.artportalen.se/ Hemsidan besökt 2019-06-26
Riksantikvariatämbetet (2016) Riksintressen för kulturmiljövården – Uppsala län
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Två fridlysta arter, Vanlig Backsippa och Ölandskungsljus, har inrapporterats i markkablarnas närhet de
senaste tio åren.

2019-11-29
2017-100754-0013
Figur 7. Kulturmiljöer i området kring markkablarna mellan Husbyborg – station Gränby samt Husbyborg – Råby stolpe nr 10.

4.4.1.1 Fornminne
Markkablarna berör en fornlämning som omfattar ett större fornlämningsområde, Gamla Uppsala socken, se
Tabell 7 nedan. Inom fornlämningsområdet påträffas bland annat gravfält och boplatsområden.
Tabell 7. Fornlämningar inom 50 meter från markkablarna.

Objektnr enligt
RAÄ
Uppsala 586:1

Antikvarisk
bedömning
Fornlämning

Beskrivning (objektnummer enligt RAÄ)
Gränsbestämt område, ca 1000-3100 x 550-2400 m (N-S).
Ingående RAÄ-nr: Uppsala 33:1 (del av), 113:1-3, 121:1-4, 122:1,
123:1, 124:1, 125:1, 126:1-2, 129:1, 131:1, 226:1, 236:1, 238:1,
240:1-3, 249:1-2, 250:1, 256:1, 257:1, 259:1, 260:1, 261:1-2,
262:1, 263:1, 266:1, 267:1-2, 276:1, 277:1, 279:1, 280:1-2, 281:1,
282:1, 283:1, 284:1-2, 285:1-2, 287:1, 288:1, 289:1, 290:1, 529:1,
530:1, 531:1, 532:1, 547:1-2, 597:1 (delvis), 603:1-2, 604:1-2,
605:1 (delvis), 606:1, 607:1, 618:1 och 635.
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Avstånd till
kraftledning
0m

4.6 Landskapsbild

Det omgivande landskapet kring markkablarna utgörs framfört allt av tätortsbebyggelse vilket tillsammans
med Bärbyleden till stor del präglar landskapsbilden i området. Nordöst om markkabeln som löper till Råby
stolpe nr 10 påverkas landskapsbilden mer av jordbrukslandskapet som omger Uppsala stad.

4.7 Boendemiljö

I Tabell 8 nedan redovisas samtliga bostadshus inom 50 meter från markkablarna mellan Husbyborg – station
Gränby och Husbyborg – Råby stolpe nr 10.
Tabell 8. Inom 50 meter från kraftledningen finns totalt 61 bostadshus (sett från Husbyborg-Råby stolpe nr 10).

Fastighetsbeteckning

Avstånd till
kraftledning
<25 m
45 m
32 m
26 m
15 m
39 m
26 m
13 m
43 m
30 m
14 m
46 m
33 m

8
9

Uppsala kommun (2018) Gamla Uppsalastråkets friluftsområde
Uppsala kommun (2014) Parkplan för Uppsala stad
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Markkablarna berör inget riksintresse för friluftsliv. Precis norr om båda markkablarna ligger Gamla
Uppsalastråkets friluftsområde. Här finns bland annat motionsspår, hundrastplats, utegym och lekplats 8.
Området kallas i kommunens översiktsplan för Röbo–Storvad–Faxan. Markkablarna går även genom ett
kolonilottsområde. Söder om den transformatorstation vid Gränby där en av markkablarna avslutas ligger en
idrottsarena och ishall. Markkabeln som fortsätter mot Råby stolpe nr 10 går förbi ett grönområde,
Lerdammsparken, som enligt kommunens översiktsplan definieras som kommunalt förvaltad närnatur eller
park. I övrigt behandlas inte parkområdet i översiktsplanen. I kommunens parkplan från år 2014 omnämns
Lerdammsparken dock som ett viktigt skogsområde att bevara för möjligheten till reaktion, framför allt
eftersom det är det enda lite större grönområdet med inslag av skog i nordöstra delen av Uppsala 9.
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4.5 Friluftsliv
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20 m
35 m
20 m
41 m
26 m
11 m

2017-100754-0013

40 m
25 m
10 m
22 m
15 m
18 m
25 m
17 m
20 m
35 m
<32 m
<28 m
44 m
42 m
<43 m
44 m

4.7.1 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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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.

Sökanden skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

4.7.2 Magnetfältsberäkning

Som ett underlag till MKB:n har magnetfältsberäkningar genomförts för den aktuella ledningsträckningen.
Magnetfältsberäkningen har genomförts där markkablarna löper parallellt förbi vid bostadshus på fastighet
Tuna Backar 31:1, cirka 10 m från markkablarna. Parallellt med sökta ledningar löper även en annan 22 kV
ledning. Magnetfältsberäkningen visar att magnetfältet snabbt avtar med avståndet från ledningarna. Figur 8
nedan visar att magnetfältet från samtliga parallellgående ledningar vid närmaste bostadshus är närmast
obefintligt.
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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.
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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.
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Tuna Backar 31:1
0,6
0,5
0,4
Resulterande

0,3
0,2
0,1
0
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Avstånd från ledningsgatans centrum (m)
Figur 8. Magnetfält (µT) beräknat vid fastighet Tuna Backar 31:1. Negativa x-värden visar magnetfältets utbredning mot fastigheten.
Bostadshuset ligger cirka 10 m från markkablarna. Resulterande visar magnetfältet från sökt alternativ och parallell ledning.
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Magnetisk flödestäthet (µT)

0,7

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. Den
utgår dock i huvudsak från vissa ramar och påverkansgraden beskrivs i föreliggande handling utifrån en
femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ
konsekvens och stor negativ konsekvens. Se även avsnitt 1.5.1.
En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet. De
konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala
förutsättningarna. I Tabell 9 redovisas genomförda konsekvensbedömningar för respektive aspekter för sökt
verksamhet.

5.1 Bedömd miljöpåverkan och hänsynsåtgärder
5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer

Befintliga markkablar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. I det fall
sökt alternativ skulle avvecklas kommer elförsörjningen till underliggande nät att påverkas.
Markkablarna berör tre detaljplanelagda områden, men står inte i konflikt med gällande detaljplaner.
Markkablarna berör även områden som benämns som stadsdelsnoder och stadsstråk i kommunens
översiktsplan, vilket är områden med utvecklingsmöjligheter. Markkablarna påverkar inte möjligheten att
utveckla berörda områden enligt kommunens översiktsplan.
Då kablarna är markbelagda påverkar de inte möjligheten att utnyttja riksintressena för trafik Väg 55, Väg 600,
E4:an eller Ostkustbanan. Eftersom markkablarna är markbelagda har de heller ingen påverkan på övrig
markanvändning eller totalförsvarets riksintresseområde.
Kablarna påverkar inte möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för berörda yt- och
grundvattenförekomster.
5.1.1.1 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på samhällsnyttan som positiv.
Konsekvensen för markanvändning och planer bedöms som obetydlig.

5.1.2 Naturmiljö

Markkablarna går genom ett vattenskyddsområde och ett strandskyddsområde. I övrigt berörs inga skyddade
naturmiljöer av kablarna. Markkablarna i sin befintliga utformning har ingen påverkan på naturmiljön.
Påverkan skulle kunna uppstå vid underhåll och avveckling. Behovet av underhåll är dock generellt litet för
markkablar. Vid underhåll eller avveckling kommer hänsynsåtgärder att vidtas och marken återställas helt för
att minimera påverkan på omgivande naturmiljö.
Då markkablarna främst sträcker sig genom stadsmiljö är antalet påträffade skyddsvärda arter i
markkablarnas direkta närhet få. I den mån skyddsvärda arter växer i kablarnas närhet bedöms dessa inte
påverkas av kablarnas så länge de ligger kvar i sin befintliga utformning.
5.1.2.1 Hänsynsåtgärder
Vid underhåll och reparationer kan påverkan minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder som t.ex. att
genomföra planerad drift och underhåll vid torrare markförhållanden, köra på befintliga vägar där sådana
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En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
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5 MILJÖEFFEKTER

5.1.2.2 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen för naturmiljö som obetydlig.
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finns, vara extra försiktig vid arbeten i närheten av vattendrag (t.ex. se till att buskar, träd och annan
skyddande vegetation bevaras utmed stränder), anlägga mindre broar över vattendrag, köra med
våtmarksanpassade fordon samt köra på stockmattor. Innan några åtgärder i känsliga miljöer genomförs
kommer Sökanden att samråda med länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 §.

Markkablarna berör tre riksintresseområden för kulturmiljö samt en utpekad fornlämning. I sin befintliga
utformning har kablarna ingen påverkan på kulturmiljön. Påverkan skulle endast kunna uppkomma vid
eventuellt underhåll och avveckling av markkablarna. Vid underhåll kommer hänsynsåtgärder enligt avsnitt
5.1.3.1 därför vidtas.
5.1.3.1 Hänsynsåtgärder
Vid underhåll bör försiktighet iakttas så att kulturhistoriska lämningar inte påverkas vid t.ex. påkörning av
fordon. Som en ytterligare skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas ut vid
upphandling av underhållsarbeten. De entreprenörer som anlitas ska leva upp till de lagkrav som finns och
söka erforderliga tillstånd för röjning. På så sätt kan skador orsakade av markfordon undvikas.
Om ej tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningen kommer en anmälan
göras till länsstyrelsen.
5.1.3.2 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på kulturmiljö som obetydlig.

5.1.4 Friluftsliv

Markkablarna berör inga riksintresseområden för friluftsliv. Markkablarna ligger i närheten av ett par områden
som används för rekreation och friluftsliv däribland ett kolonilottsområde och ett parkområde. Då kablarna är
belägna under mark och inte kräver några speciella skyddsavstånd har de ingen påverkan på eventuellt
utövande av friluftsaktiviteter i närliggande områden.
5.1.4.1 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på friluftslivet vara obetydlig.

5.1.5 Landskapsbild

Markkablarna syns inte i landskapet och har därför ingen påverkan på landskapsbilden.
5.1.5.1 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen för landskapsbilden som obetydlig.

5.1.6 Boendemiljö

Inom 50 meter från markkablarna ligger totalt 61 bostäder. En magnetfältsberäkning har genomförts som
visade att magnetfältet avtar direkt med avståndet från kablarna. Vid närmaste bostadshus cirka 10 m från
kablarna är magnetfältet i princip obefintligt. Eftersom kablarna är nedgrävda har de heller ingen visuell
påverkan för de närboende.
5.1.6.1 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på boendemiljö som obetydlig.
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5.1.3 Kulturmiljö

Konsekvens*

Bedömning

Samhällsnytta

Positiv

Befintliga markkablar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer
tillförlitligt elnät.

Markanvändning och
planer

Obetydlig

Markkablarna står inte i konflikt med några planer. Eftersom kablarna ligger under
mark påverkar de heller inte markanvändningen eller de riksintressen för trafik eller
försvarsmaktens riksintresse som korsas av kablarna. Markkablarna berör ett antal
vattenförekomster men möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för
dessa påverkas inte av kablarna.

Naturmiljö

Obetydlig

Markkablarna går genom ett vattenskyddsområde och ett strandskyddsområde. I
övrigt berörs inga skyddade naturmiljöer av kablarna. Markkablarna i sin befintliga
utformning har ingen påverkan på naturmiljön. Påverkan på naturmiljön bedöms
främst kunna uppstå vid underhåll eller avveckling. Vid eventuellt underhåll eller
avveckling kommer hänsynsåtgärder därför att vidtas för att minimera påverkan på
omgivande naturmiljö.

Kulturmiljö

Obetydlig

Markkablarna berör tre riksintresseområden för kulturmiljö samt en utpekat
fornlämning. I sin befintliga utformning har kablarna ingen påverkan på kulturmiljön.
Påverkan skulle endast kunna uppkomma vid eventuellt underhåll och avveckling av
markkablarna. Vid underhåll kommer hänsynsåtgärder vidtas.

Friluftsliv

Obetydlig

Då kablarna är belägna under mark och inte kräver några skyddsavstånd har de
ingen påverkan på eventuellt utövande av friluftsaktiviteter i närliggande områden.

Landskapsbild

Obetydlig

Markkablarna syns inte i landskapet och har därför ingen påverkan på
landskapsbilden.

Boendemiljö

Obetydlig

Vid närmaste bostadshus cirka 10 m från kablarna är magnetfältet i princip
obefintligt. Eftersom kablarna är nedgrävda har de heller ingen visuell påverkan för
de närboende.

*Symbolförklaring
Positiv konsekvens

Obetydlig konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

5.2 Sammanfattande miljökonsekvenser

De befintliga markkablarna uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att
några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Sökt alternativ kommer medföra positiva konsekvenser för
samhällsnyttan i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. För övriga aspekter bedöms de befintliga
markkablarna ha obetydliga konsekvenser.
Sammantaget bedöms den positiva samhällsnyttan i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät som sökt
alternativ medför motivera att de befintliga markkablarna bibehålls i nuvarande utformning.
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Tabell 9. Bedömning av de miljöeffekter som sökt verksamheten kan förväntas ge.
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