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Liten miljökonsekvensbeskrivning- ÄL7 S1-VLOR, Finnslätten-Västerås Östra-Enköping

Befintlig 77 kV ledning VLOR är uppförd i träportalstolpar med horisontellt placerade faslinor.
Ledningen sträcker sig i utkanten av Västerås tätort genom i huvudsak industriområde samt skogsoch jordbruksmark. Vid station Västerås Östra förekommer även bostadsområden Brandthovda och
Bjurhovda i närheten av ledningen.
I huvudsak är även befintlig 77 kV ledning ÄL7 S1 uppförd i portalstolpar av trä med horisontellt
placerade faslinor. Merparten av ledningen berör jordbruksmark med kortare avsnitt genom skogsmark. Genom stadsdelen Galgvreten in till station Enköping berör ett kortare avsnitt av ledningen
bostadsområde. Längs denna passage är ledningen sambyggd med ytterligare luftledningar i stålstolpar. Kortare passager med stålstolpar förekommer även längs andra avsnitt av ledningen.
Naturvärden återfinns framförallt i närheten av ledning ÄL7 S1s sträckning och utgörs bland annat av
riksintressen, nyckelbiotoper och sumpskogar. Då en förlängd koncession för berörda ledningar inte
innebär någon förändring av nuvarande förutsättningar så uppstår ingen ny påverkan på kända naturvärden.
Sökanden har gjort en bedömning av ledningarnas påverkan på fågellivet i området. Ledning ÄL7 S1
korsar tre potentiella ledlinjer för fåglar. Längs dessa passager planeras fågelavvisare att hängas upp
som en hänsynsåtgärd för att minska risken för att fåglar ska kollidera med ledningen.
Området som båda ledningarna sträcker sig genom är fornlämningsrikt. Ledningarna är även
lokaliserade i eller i närheten av riksintressen avseende kulturmiljövården.
Avseende friluftslivet berör ledningarna intresseområden som omfattas av naturvårdsplan landskap.
Ledningarna berör inget riksintresse för friluftslivet men korsar motionsspår.
Ledning ÄL7 S1 berör Sagåns dalgång som utgör ett landskapsbildskyddat område.
Samrådsprocessen genomfördes under maj – juli år 2021. Yttranden inkom bland annat från berörda
länsstyrelser, kommuner samt enskilt berörda. Samrådsprocessen har resulterat i en bedömning att
en koncessionsförlängning av befintliga ledningar sammantaget utgör det mest lämpliga alternativet.
Länsstyrelsen beslutade att en förlängning av koncessionen för befintliga ledningar inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd)
för befintlig 77 kV (nominell spänning) luftledning VLOR mellan station Finnslätten och station
Västerås Östra, samt för befintlig 77 kV ledning ÄL7 S1 mellan station Västerås Östra och station
Enköping. Ledningarna berör Västerås och Enköpings kommuner i Västmanlands och Uppsala län.
Befintlig luftledning VLOR mäter cirka 4 km och befintlig luftledning ÄL7 S1 uppgår till cirka 25 km.
Sökanden ansöker om förlängd koncession för befintlig sträckning och utformning av ledningarna.
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6.7

1.1 Bakgrund
Befintliga luftledningar är uppförda under 1930-talet. Nuvarande tillstånd för ledningarna är från 1990talet och Sökanden behöver ansöka om förlängd nätkoncession för linje avseende de båda
ledningarna.
Befintlig ledning VLOR omfattar cirka 4 km luftledning inom Västerås kommun. Ledning ÄL7 S1 avser
cirka 25 km luftledning inom Västerås och Enköpings kommuner. För ledningarnas sträckningar, se
Figur 1.

Figur 1. Översiktskarta över luftledningar VLOR (4 km) och ÄL7 S1 (25 km) mellan station Finnslätten - station Västerås Östra respektive
station Västerås Östra – station Enköping.

I bilaga 1 redovisas de kartutsnitt som presenteras i denna MKB i större format.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd)
för befintlig 77 kV (nominell spänning) luftledning VLOR mellan station Finnslätten och station
Västerås Östra. Sökanden avser även att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för befintlig
77 kV ledning ÄL7 S1 mellan station Västerås Östra och station Enköping. Ledningarna sträcker sig
genom Västerås och Enköpings kommuner i Västmanlands och Uppsala län. Anläggningsnummer
för ledningarna utgörs av 731ÖAc (VLOR) samt 731FAk (ÄL7 S1).
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1 INLEDNING

1.2.1 Ledning VLOR
I Figur 2 redovisas en karta över befintlig luftledning VLORs sträckning mellan station Finnslätten och
station Västerås Östra. Från station Finnslätten sträcker sig ledningen åt sydöst och över järnvägen
Mälarbanan. Därefter går ledningen genom främst skogsmark i anslutning till industrifastigheter vid
Finnslätten, över Tillbergaleden och Bjurhovda motionsspår. Vidare sträcker sig ledningen söderut
genom åkermark väster om bebyggelse vid Skälby samt öster om stadsdelarna Bjurhovda och
Brandthovda, se Bild 1 nedan. Ledningen korsar Bjurhovdagatan och ansluter sen till station Västerås
Östra. Totalt uppgår ledningssträckan till cirka 4 km.

Figur 2. Karta över ledning VLORs sträckning mellan Finnslätten och station Västerås Östra.
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I avsnitt 1.2.1 samt 1.2.2 nedan redovisas information om befintliga ledningar.
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1.2 Beskrivning av planerad verksamhet

2021-12-16
2021-103790-0002
Bild 1. Foto över hästhage med vinkelstolpe på ledning VLOR inom rödmarkerad ruta. Bakom vinkelstolpen skymtar stadsdelen
Bjurhovda.

1.2.2 Ledning ÄL7 S1
I Figur 3 redovisas en karta över befintlig luftledning ÄL7 S1s sträckning mellan station Västerås Östra
och station Enköping. Från station Västerås Östra sträcker sig ledningen genom jordbruksmark åt
sydöst för att därefter vika av åt nordöst och korsa Badelundaåsen. Fram till Sagån, som utgör
kommun- och länsgräns, sträcker sig ledningen genom åker- och skogsmark. Från länsgränsen går
ledningen österut genom i huvudsak skogsmark. Norr om Hummelsta korsar ledningen motionsspår.
Under återstående cirka 5 km sträcker sig ledningen i huvudsak genom jordbruksmark. Vid Enköping
korsar ledningen först riksväg 55 och därefter genom tätbebyggd miljö (stadsdel Galgvreten) in till
station Enköping. Vid tre platser korsar ledningen även Europaväg 18 (E18).
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Under i stort sett hela ledningssträckan går ledning ÄL7 S1 i egen ledningsgata. För den cirka 500 m
långa sträckan genom tätbebyggd miljö i stadsdelen Galgvreten och in till station Enköping är
ledningen sambyggd med ytterligare en 77 kV luftledning samt två lokalnätsluftledningar, se Figur 4
samt
Bild 2 nedan.

Bild 2. Foto över ledning ÄL7 S1 sambyggd i stålstolpar med ytterligare luftledningar genom stadsdelen Galgvreten.
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Figur 3. Karta över ledning ÄL7 S1s sträckning mellan Västerås Östra och station Enköping.
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Figur 4. Karta över ledningens sträckning in till station Enköping genom stadsdelen Galgvreten.

1.3 Syfte och behov
Sökanden ansöker om förlängd koncession för befintliga ledningars nuvarande sträckning och
utformning. Denna MKB utgör en så kallad liten MKB, i enlighet med 6 kap. 47 § miljöbalken.
Dispositionen av denna MKB redovisas närmare i avsnitt 1.5.1. nedan.
Ledningarna matar till underliggande lokalnät i berörda områden och är därför av stor betydelse för
elförsörjningen i denna del av Mälardalen.

1.4 Vattenfall Eldistribution AB
Sökanden bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 kunder. Företagets elnät
är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är indelat i lokalnät och
regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har cirka 880 anställda, i huvudsak
i Solna, Luleå och Trollhättan. Sökanden investerar årligen ca 4 miljarder kronor i att bygga om elnätet
för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom att bygga in
ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att kunna
ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar
aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling
och sätta standarden för framtidens energilösningar.
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Länsstyrelsens Webbgis
Länsstyrelsens EBH-karta avseende potentiellt förorenade områden
Riksantikvarieämbetets Fornsök
SLUs Artportalen
Skogsstyrelsens Skogens pärlor
Vattenmyndighetens Vattenkarta
Trafikverkets karttjänst Sveriges vägar

Förekomst av byggnader där människor stadigvarande vistas (såsom bostadshus) har studerats via
karta. Ovanstående informationshämtning har kompletterats med fältbesök i området.
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Aktuella ledningars sträckningar och närområden har inventerats genom studier av kartmaterial från
ledningsägaren, lantmäteriets topografiska kartor samt berörda kommuners plankartor. Ytterligare
information om riksintressen och andra intresseområden har inhämtats digitalt från följande källor:

2021-103790-0002

1.5 Metod

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med berörda länsstyrelser, kommuner
och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna
yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
behöver bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken 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 medföra.
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 berörda länsstyrelser, kommuner 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 ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och
miljödomstolen frågan. Se Figur 5 för schematisk skiss över processen.

Figur 5. Schematisk skiss över tillståndsprocessen.
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För att få anlägga 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.

2021-103790-0002

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken
kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan
lagstiftning.

2.2 Genomförda samråd
Inbjudan till skriftligt undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken skickades ut 2021-0505 till berörda samrådsparter. Samrådet pågick till och med 2021-06-11, dock begärde och beviljades
flera samrådsparter förlängd svarstid till och med 2021-07-02.
Till enskilt särskilt berörda skickades ett samrådsbrev ut tillsammans med en karta över berörda
ledningars sträckningar. I samrådsbrevet redovisades information om möjligheten att ta del av
tillhörande samrådsunderlag som fanns tillgängligt på Sökandens hemsida. Det har även varit möjligt
att kontakta ansvarig konsult för att få samrådsunderlaget skickat till sig per post. Samrådet
resulterade i ett yttrande från enskilt särskilt berörda.
En samrådsinbjudan via mejl skickades ut till berörda myndigheter, organisationer, föreningar där
samrådsunderlag med bilagor ingick.
En närmare beskrivning av det samråd som föregått denna MKB återfinns i samrådsredogörelsen, se
bilaga 2.

2.2.1 Länsstyrelsens beslut avseende betydande miljöpåverkan
Ledning ÄL7 S1 berör både Västmanlands och Uppsala län. Efter en överenskommelse mellan
länsstyrelserna beslutades att Länsstyrelsen i Västmanlands län skulle ansvara för beslut om
betydande miljöpåverkan för båda ledningarna.
2021-10-13 meddelade Länsstyrelsen att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut återfinns i bilaga 3.
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Utöver nätkoncession för linje behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i
aktuellt fall rör sig om två befintliga ledningar finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan
tidigare. För berörda fastighetsägare innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens
ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
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2.1 Annan lagstiftning

·

Enligt ellagen ska nätägaren ansvara för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt
och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Begreppen i ellagen
understöder ställningstagandet att generellt förorda luftledning som teknisk lösning i 77 kVnätet.

·

De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i 77 kV-nätet skulle bli
mycket svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. Som exempel kan nämnas risk för
resonansfenomen och spänningstransienter, ökat antal felkällor med långa reparationstider,
oönskade effektflöden i nätet och mindre möjligheter till maskad driftläggning med momentan
reserv för anslutna kunder.

·

Luftledning är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med markkabel. Totalt sett får samhället ut en större kundnytta för varje investerad krona i 77 kV-nätet
om luftledning används istället för markkabel. Därmed kan fler samhällsbehov tillgodoses med
luftledningar jämfört med markkabel. Detta är i linje med Vattenfall Eldistribution AB:s uppdrag
om att tillhandahålla ett effektivt elnät.

·

Markkabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor där
luftledning inte är möjligt på grund av brist på fysiskt utrymme, till exempel i radiella stadsnät.

·

Som försiktighetsprincip och för att leva upp till likabehandling av markägare och övriga
berörda intressenter, kan markkabel därför bara accepteras där fysiskt utrymme för luftledning
saknas.

Sökandens ställningstagande gällande teknikval för spänningsnivå 77 kV eller högre innebär att luftledning generellt ska förordas i ansökningar för linjekoncession. Detta gäller för alla typer av ärenden:
nya ledningar avsedda att ansluta kunder, förstärkningar och reinvesteringar i befintligt nät,
koncessionsförlängningar samt flytt av befintliga ledningar som initierats av kunder eller andra
intressenter.
Aktuella luftledningar VLOR och ÄL7 S1s utformning och sträckningar har i ett tidigt skede studerats
utifrån en lämplighetsbedömning att bibehålla nuvarande utformning. Baserat på denna analys anser
Sökanden att det inte finns några påtagliga intressekonflikter som motiverar en förändrad sträckning
och utformning av ledningarna. Av denna anledning förordar Sökanden en förlängd koncession för
befintliga ledningar.
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Inför en ansökan om förlängd koncession är Sökandens utgångspunkt att i första hand bibehålla
befintliga luftledningar i nuvarande sträckning och utformning. Detta grundar sig framförallt i ett
hållbarhetsperspektiv att fortsätta nyttja befintligt material och sträckning utan att ny påverkan på
människor och miljö ska uppstå. Vid påtagliga intressekonflikter studeras dock alternativ på hela eller
delar av sträckan. Luftledning är en driftsäker och kostnadseffektiv utformning för regionnätet och den
teknik som Sökanden generellt förordar på spänningsnivåer 77 kV eller högre då det är den tekniska
lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för Sökandens kunder. De
huvudsakliga skälen till att luftledning förordas är i korthet:

2021-103790-0002

3 ALTERNATIVUTREDNING

4.1 Teknisk beskrivning
I koncessionsansökans bilaga 3 för respektive ledning redovisas teknisk beskrivning.

4.2 Luftledning

2021-12-16

4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

Båda luftledningarna är i huvudsak konstruerade i cirka 10–15 höga portalstolpar av trä med
horisontellt placerade faslinor. Som Bild 2 ovan illustrerar är ledning ÄL7 S1 sambyggd med ytterligare
luftledningar i stålstolpar, med vertikalt hängande faslinor, genom stadsdelen Galgvreten in till station
Enköping. Höjden på dessa stolpar uppgår till cirka 25 meter. Kortare passager över exempelvis E18
omfattar även andra stolptyper, se Bild 3. Höjden på dessa stolpar uppgår till cirka 27 meter.

Bild 3. Foto över ledningspassage väster om Enköping där träportalstolpar ersätts av stålstolpar vid passage över E18.

4.3 Uppförande av luftledning
Eftersom Sökandens utgångspunkt är att bibehålla befintlig utformning och sträckningar för ledningar
VLOR och ÄL7 S1 tillkommer inget nytt uppförande av luftledning.

4.3.1 Markbehov
Ledningarnas skogsgata uppgår till cirka 40 m bredd, se Figur 6. Vid bibehållen utformning uppstår
inget nytt markbehov för någon av ledningarna.
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4.2.1 Utformning av luftledning

2021-12-16
4.3.2 Drift och underhåll
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningarnas underhåll. I enlighet med
föreskrifterna besiktas ledningarna en gång per år genom en så kallad driftsbesiktning med därpå
erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter.
Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag,
stolpar och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten
kommer att genomföras på ledningarna. Specifika framtida underhållsåtgärder på till exempel stolpar
och stag kan inte förutses i nuläget.
Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) och
avverkning av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla drifts- och
personsäkerheten kopplat till ledningarna. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med
6–7 års intervall medan syn och stämpling av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet
8–10 år. Intervallens längd beror på tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan
röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan som
bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan kommande röjning sker, röjs bort.
Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans
sidoområde sker normalt med hjälp av avverkningsmaskiner. I det fall farliga kantträd står inom
sumpskogar/ våtmarker ska avverkning, så långt det är möjligt, ske utan markskador. Det säkerställs
genom att anpassa tidpunkten, maskinval och metoder till gällande förutsättningar. Lågväxande
vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan.
Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand
används den befintliga ledningsgatan som transportväg.
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Figur 6. Principskiss över ledningsgatans utseende på berörda ledningar i portastolpslutförande, det vill säga skogsgata med tillhörande
sidoområden.

Tekniskt ledningsunderhåll, det vill säga reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa
åtgärder kräver ofta tyngre fordon.

2021-12-16

Inför röjning av ledningsgatan och underhållsåtgärder som kan antas medföra en väsentlig ändring
av naturmiljön i berört område kommer Sökanden att samråda med tillsynsmyndigheten kring
åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Om behovet av ledningarna upphör kommer dessa att tas ur drift och monteras ner. Inför rasering av
luftledningarna ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande moment;
·
·
·
·

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt
eventuella återställningsåtgärder.
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att
lämnas kvar på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av
eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckorna samt om det finns platsspecifika
motstående intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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4.4 Avveckling och rivningsarbeten

Inledningsvis beskrivs de områden som aktuella ledningar berör inklusive potentiella motstående
intressen i närområdet, det vill säga kända förhållanden eller områdets förutsättningar. Därefter
redovisas den planerade åtgärdens påverkan, vilket även omfattar den förändring som uppkommer/
kan uppkomma vid en förlängd nätkoncession för linje. I de fall där Sökanden bedömt att
verksamheten kräver hänsynsåtgärder redovisas dessa därefter för respektive ämnesområde.
Slutligen redovisar Sökanden en bedömning av den betydelse som en förlängd nätkoncession för
linje medför på respektive potentiellt motstående intresse. Detta inkluderar även de hänsynsåtgärder
som Sökanden kommer att genomföra, totalt sett motsvarar detta verksamhetens konsekvens. Om
inget annat anges innebär konsekvensen av en förlängd koncession för befintliga ledningar att
nuvarande förhållanden bibehålls.
Detta arbetssätt resulterar i en samlad bedömning av verksamhetens väsentliga miljöeffekter, se
avsnitt 6.9.
I bilaga 4 redovisas en tabell över potentiella motstående intressen för respektive ledning.
Förkortningar som anges i kartfigurer eller i fetmarkerad text nedan hänvisar till tabeller i bilaga 4.

5.1 Markanvändning och planer
5.1.1

VLOR

Ledningen sträcker sig genom ett förhållandevis platt område som främst används för skogs- och
jordbruk. I närområdet återfinns även industriverksamheter och husbebyggelse. Ledningen korsar ett
närströvområde till Västerås stad (Bjurhovda motionsspår).

5.1.2

ÄL7 S1

Huvuddelen av ledningens sträckning berör områden som främst används för skogs- och jordbruk.
Vid station Enköping sträcker sig ledningen genom det tätbebyggda området Galgvreten.
I övrigt återfinns samlad bebyggelse inom 1000 m från ledningens sträckning vid bland annat Tillinge,
Irsta och Hummelsta.

5.1.3 Miljökvalitetsnormer
I detta avsnitt beskrivs områden i ledningarnas närhet som omfattas av miljökvalitetsnormer, vilket
utgörs av vattenområden. Samtliga områden som berörs är knutna till ledning ÄL7 S1.
Söder om station Västerås Östra korsar ledningen vattenskyddsområde Badelundaåsen (MKN 1), se
Figur 7, vilken utgör en vattenförande rullstensås. Ledningen sträcker sig inom vattenskyddsområdets
tertiära zon. Grundvattnet i Badelundaåsen uppnår god kemisk status1.

1

VISS-portalen https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx besökt 211019
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I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna i ledningarnas närområde i form av potentiella motstående
intressen. Detta omfattar bland annat intresseområden såsom naturvärden, kulturmiljöer, friluftslivsområden och boendemiljöer.
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5 NÄROMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
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Utöver Badelundaåsen korsar ledningen fem vattendrag (MKN 2–6) som omfattas av miljökvalitetsnormer avseende ekologisk och kemisk status. Av dessa uppnår ingen av dessa vattendrag god
kemisk status. Fyra av vattendragen uppnår måttlig ekologisk status och ett vattendrag har
otillfredsställande ekologisk status.

Figur 7. Karta över lokaliseringen av vattenskyddsområde Badelundaåsen (MKN 1) och vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormer
(MKN 2–6). Områden som omfattas av ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB 1–6) redovisas även.

5.1.4 Ängs- och betesmarksinventeringen
Ledning ÄL7 S1 berör sex områden som finns upptagna i ängs- och betesmarksinventeringen.
Lokaliseringen av dessa redovisas i Figur 7 ovan.

5.1.5

Infrastruktur

I detta avsnitt redovisas befintlig infrastruktur i ledningarnas närområden.
5.1.5.1 VLOR
Befintlig ledning korsar järnväg Mälarbanan (RI KOM 1), se Figur 8, vilken är klassad som riksintresse
avseende kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Utöver denna korsar ledningen vägarna
Tillbergaleden, Bjurhovdagatan och länsväg 692.
5.1.5.2 ÄL7 S1
Vid tre platser korsar befintlig luftledning E18 (RI KOM 2) som är klassad som riksintresse för
kommunikation. Denna klassning har även Västerås flygplats (RI KOM 3) som ledningen tangerar.
Ledning ÄL7 S1 korsar även riksväg 55 samt länsvägar 504 och 694–696.
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5.1.6 Detaljplaner
I detta avsnitt redovisas detaljplaner som berörs av respektive ledning.
5.1.6.1 VLOR
Ledning VLOR berör två detaljplanerade områden i Västerås stad, vilka båda omfattar industriområdet vid Finnslätten. Dessa är Kv. Faslinan m.m. som antogs 19802 och Lundaleden som antogs
19853.
Det finns pågående detaljplaneprocesser som antingen berör eller angränsar till ledningen.
Detaljplaneprocess avseende
omfattar ridanläggning och skola och berör
ledning VLOR inklusive station Västerås Östra. Detaljplanen har utformats med hänsyn till ledningen
och transformatorstationen. Detaljplan avseende logistikbyggnad på del av fastighet
angränsar till ledningsgatan, vilket även gäller planprocess avseende verksamhets- och industriutveckling på fastighet
.
5.1.6.2 ÄL7 S1
Inom Västerås kommun angränsar ledningen till pågående detaljplaneprocess för verksamhetsmark
avseende Avfart Irsta, del av
m.fl.
I Enköpings kommun berör ledningen ÄL7 S1 detaljplanerade områden avseende Slånbärsvägen
m.fl. (antagen 1996), KV. Kajan och
m.fl. (antagen 1995), KV.
Skatan m.fl. (antagen 1972) samt detaljplan 283 avseende kvarteret Transformatorn (antagen 1995)
4
.
2

Västerås stad, Deta jplaner - Västerås (vasteras.se), Aktnummer 1980K-P1984/135
Västerås stad, Deta jplaner - Västerås (vasteras.se), Aktnummer 1980K-P1985/102
4
Enköpings kommun, Detaljplaner, Detaljplaner i Enköping – Enköpings kommun (enkoping.se), Besökt 211021
3
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Figur 8. Karta över infrastruktur i ledningarnas närområden.

I detta avsnitt redovisas översiktsplaner som berörs av respektive befintlig ledning.
5.1.7.1 VLOR
Enligt Västerås översiktsplan 2026 berör ledning VLOR ett utpekat verksamhetsområde för
bebyggelseutveckling vid station Finnslätten. Västerås stad har även utfärdat ett planprogram
avseende stadsutveckling för samma område där syftet med planprogrammet är att utveckla
Finnslätten till en attraktiv plats för ”världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare”5.
Befintlig ledning berör vidare ett i översiktsplanen utpekat grönområde samt ett större område för
utveckling av friluftsliv och turism. Ett område som utgörs av stadsdelskog angränsar även till ledning
VLOR6.
5.1.7.2 ÄL7 S1
Ledning ÄL7 S1 korsar området Badelundaåsen som i Västerås stads översiktsplan är utpekat som
vattenskyddsområde, område med naturvårdsplan samt av riksintresse för naturvård. I översiktsplanen finns även ett område utpekat som framtida vattenpark i anslutning till ledningssträckningen.
Vid Anundshög berör ledningen ett större område utpekat som riksintresse kulturmiljövård/ hänsynsområde för kulturmiljö. Ett ytterligare riksintresseområde för kulturmiljövården berörs även vid
kommungränsen mellan Västerås och Enköping. Vidare berör ledningen ett område som är utpekat
som påverkansområde för totalförsvaret7.
Västerås stad har upprättat två fördjupade översiktsplaner som ledningen berör; Badelundaåsen och
ridanläggning samt Avfall Irsta8. I den fördjupade översiktsplanen för Badelundaåsen och
ridanläggning, berör ledningen ett område för kulturminnesvårdsprogram, Västeråsbygden. I Avfall
Irsta berör ledningen ett område utpekat för industriverksamhet samt reservat för framtida järnväg.
I översiktsplanen för Enköpings kommun, Översiktsplan 2030, finns ett flertal områden som ledning
ÄL7 S1 berör. Vid kommungränsen Västerås/Enköping korsar ledningen det landskapsbildskyddade
området Sagåns dalgång och sträcker sig över områden som hyser fornlämningsmiljöer. Till viss del
är även Sagåns dalgång utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och regionalt intresse för
kulturmiljö9. Vidare berör ledning ÄL7 S1 ett stort obebyggt område i anslutning till Enköping tätort
utpekat som Öppen mark/jordbrukslandskap, ett åstråk med strandskydd samt ett område benämnt
Nya Bostadsområden. Inom Enköpings tätort passerar ledningen ett befintligt verksamhetsområde
och område utpekat som geografisk fördjupning.
Enköpings kommun har även två fördjupade översiktsplaner som ledning ÄL7 S1 berör. Enligt
Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad 2040 berör ledningssträckningen utvecklingsområde för
5

Västerås stad, Planprogram för stadsutveckling Finnslätten. https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunensplanarbete/planprogram-ortsanalyser-och-ovriga-utredningar/pp37.html besökt 211021
6
Västerås Översiktsplan 2026, 2017.
7
Allmänna Intressen - Bilaga till Västerås översiktsplan 2026.
8
Fördjupad översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning, föp 62, https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunensplanarbete/oversiktsplan/fop62.html besökt 210302 & Fördjupad övers ktsplan för Avfart Irsta , föp 70,
https://www.vasteras.se/download/18.5df65ab916bbda73e1fafc0f/1565945815473/16.3%20F%C3%B6rdjupning%20av%20%C3%B6ver
siktsplan%20f%C3%B6p%2070%20planhan.pdf besökt 211022
9
Enköpings kommun, Översiktsplan 2030, 2014.
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5.1.7 Översiktsplaner

2021-103790-0002

Ledningen angränsar även till detaljplan för
m.fl. avseende naturområde, stadsplan 104
avseende bostadsområde Lillsidan samt detaljplan 360 avseende fastighet

Enligt Fördjupad översiktsplan över Hummelsta berör ledningen ett grönområde benämnt närströvområde.

5.1.8 Områdesbestämmelser
Ledningarna berör inga områden som omfattas av områdesbestämmelser.

5.1.9 Strandskydd
Ledningarna berör vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelser.

5.1.10 Förorenad mark
Områden inom 50 meter från ledningarna har undersökts. Längs ledning VLOR finns inga kända
förorenade eller potentiellt förorenade områden inom undersökt område.
Vid transformatorstationen i Enköping finns ett identifierat men ej riskklassat objekt.

5.2 Naturmiljö
I detta avsnitt beskrivs naturvärden i ledningarnas närområden, se Figur 9.
Områden av riksintresse för naturvården, naturreservat samt Natura 2000-områden har eftersökts
och redovisas inom 3 km från berörda ledningar.
Följande naturvårdsområden har eftersökts inom 100 m från berörda ledningar:
-

Biotopskyddade områden
Naturvårdsavtal
Naturvårdsplaner
Naturvårdsprogram
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Sumpskogar
Områden som omfattas av våtmarksinventeringen
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För den del av ledningen som sträcker sig genom Galgvreten och in till station Enköping berör
ledningen stadsdel Västerleden som, enligt översiktsplanen, utgör ett så kallat omvandlingsområde.
Över 20 % av Enköpings befolkning bor inom denna stadsdel. Planeringsprinciper för denna del av
Enköping omfattar åtgärder för att minska segregationen och utanförskapet i området, bland annat
en utvärdering av områdets grönytor samt utformning av ny bebyggelse. Som en del av denna
utveckling omfattar den fördjupade översiktsplanen, på sikt, en flytt av berörd luftledning, inklusive
parallellgående ledningar.

2021-103790-0002

nya bostäder Ullunda. Området ligger i Enköpings stads västra del och berör till största del platt
jordbruks- och ängsmark. Planeringsprinciper för utveckling av bostäder i Ullunda-området utgår
bland annat från framtagande av planprogram för området samt anläggandet av grönstråk för att
koppla ihop rekreativa värden inom området.

2021-12-16
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Figur 9. Karta över kända naturvärden längs ledning VLOR och ÄL7 S1.

5.2.1

VLOR

Badelundaåsen (RI NV 1 / NR 1) är lokaliserat cirka 350 m öster om ledningen och är klassad som
riksintresse naturvård samt utgör ett kommunalt naturreservat. Området utgörs av en rullstensås av
högt biologiskt värde i form av en torrängsflora med sällsynta växter samt hyser en säregen insektsfauna10.

5.2.2 ÄL7 S1
Badelundaåsen är uppdelat i två delområden som båda är klassade som riksintresse för naturvården.
I jämförelse med delområde 1, som ledning VLOR sträcker sig i närheten utav, har delområde 2
(RI NV 2 / NPN 1) en fauna med ett något lägre skyddsvärde. Däremot utgör detta område ett viktigt
inslag i den lokala landskapsbilden och är en mer dominerande faktor i landskapet. Cirka 200 m av
ledning ÄL7 S1 berör Badelundaåsen som även omfattar en regional naturvårdsplan.
Strömsträckor vid Nynäs i Lillån (NPN 2) utgör en del av ett vattendrag som finns upptagen i en
regional naturvårdsplan. Inom detta område finns framförallt regleringar avseende vattenmiljön och
möjligheten för fisk att leka men också anspråk kring bevarandet av lövvegetation och kvarlämnande
av död ved11.

10

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Område av riksintresse för naturvård i Västmanlands län, 1999.
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Naturvårdsplan för Västmanlands län, 2015
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516209/1527239012382/Rapport2015-18-Naturvardsplan-2015.pdf
11
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Utöver dessa naturvärden återfinns fem områden klassade som nyckelbiotoper (NyBi), sju områden
klassade som sumpskogar (SU) samt sju områden som omfattas av våtmarksinventeringen (VMI) i
ledningens närområde.
Förekomst av invasiva arter i ledningsgatan kan påverka hur skötseln av ledningsgatan bedrivs.
Sökanden har undersökt om det finns några kända invasiva arter inrapporterade i närheten av berörda
ledningar, närmaste inrapporterade observation är lokaliserat cirka 150 meter från ledningsgata
(observation av arten vresros).

5.2.3 Artportalen
Utdrag från Artportalen avseende fridlysta, rödlistade och skyddsklassade arter har gjorts från den
senaste 20 års-perioden. Avseende växter och svampar omfattar utdraget observationer inom en
radie om 100 m från befintliga ledningar. För fåglar och andra djur har utsök genomförts inom en radie
om 1000 m från ledningarna.
De observationer (med häckningskriterier) som finns registrerade omfattar nästan uteslutande fågelarter som normalt inte påverkas av kraftledningar i någon större utsträckning. Däremot förekommer
ett fåtal observationer av potentiella riskarter, vilka redovisas i separat sekretessbelagt PM.

5.3 Kulturmiljö
I detta avsnitt redovisas kända kulturmiljövärden i ledningarnas närområde, se Figur 10. Områden
klassade som riksintresseområde för kulturmiljövården samt områden upptagna i regionala
kulturminnesprogram har eftersökts och redovisas inom 2 km från berörda ledningar. Mindre
kulturmiljöobjekt som omfattar ytor, punkt- och linjeobjekt har eftersökts och redovisas inom 50 m från
berörda ledningar.
Generellt är området som ledningarna berör fornlämningsrikt, med ett flertal gravfält och riksintresseområden för kulturmiljövården.

5.3.1 VLOR
Cirka 2 km av ledningssträckan är lokaliserad inom riksintresseområde Badelunda (RI KM 1).
Området omfattar en fornlämningsrik sträckning av Badelundaåsen med ett stort antal gravfält från
järnåldern13. Riksintresset omfattar även Badelunda kyrka som ledning VLOR sträcker sig cirka
600 m ifrån. Stora delar av riksintresset sammanfaller med området Malma-Tibble-Furby (KMP 1)
som finns upptaget i ett regionalt kulturminnesprogram.

12

Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsprogram, Nvp_Enköping.pdf (lansstyrelsen.se)
R ksant kvarieämbetet, Riksintressen för kulturmiljövården – Västmanlands län (U),
https://www.raa.se/app/uploads/2018/07/U riksintressen.pdf, uppdaterat 2018-06-20
13
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Norr om Hummelsta återfinns en cirka 0,7 ha stor lövsumpskog som är klassad som naturvärde
(NV 1 / NyBi 3–4 / SU 7). Cirka 400 m öster om naturvärdet återfinns ett större område som omfattas
av naturvårdsavtal (NVA 1).

2021-103790-0002

Cirka 1 km av ledningen korsar Örbäckens och Ullbrobäckens raviner som omfattas av naturvårdsprogram (NVP 1 / VMI 7). Bevarandevärden för dessa bitvis mycket djupa raviner är framförallt knutet
till att dessa förblir opåverkade i och med att området anses som en betydelsefull del av landskapet
samt omfattar fornlämningar12.

Från station Västerås Östra sträcker sig ledningen inledningsvis genom samma riksintresseområde
som ledning VLOR. Ledningen korsar även riksintresseområde Östanbro (RI KM 3 / KMP 6–8) vars
gravfält, storhögar och boplatslämningar härstammar från brons- och järnåldern. I närheten av
ledningens sträckning återfinns ytterligare två riksintresseområden (RI KM 2 / KMP 3, RI KM 4 / KMP
10).
Längs ett kortare avsnitt korsar ledningen även området Brunnby-Hagbyholm (KMP 2) som finns
upptaget i regionalt kulturminnesprogram. Ytterligare nio områden upptagna i kulturminnesprogrammet återfinns i närheten av ledningen. Ett 40-tal kulturmiljöobjekt återfinns i ledningens
närområde, varav 16 är klassade som fornlämningar.

Figur 10. Karta över kända kulturmiljölämningar i ledningarnas närområden.

5.4 Friluftsliv
I detta avsnitt redovisas friluftslivsvärden i ledningarnas närområden. Riksintresseområden samt
områden som omfattas av naturvårdsplan avseende landskap har eftersökts och redovisas inom
3 km från ledningarna, se Figur 11. I övrigt redovisas de friluftslivsintressen som Sökanden bedömt
påverkas av verksamheten.
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5.3.2 ÄL7 S1
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I ledningens närområde återfinns sju kända kulturmiljöobjekt, varav fyra fornlämningar och en möjlig
fornlämning.

2021-12-16
2021-103790-0002
Figur 11. Karta över friluftslivsintressen i ledningarnas närområden.

5.4.1 VLOR
Ledningen berör inget riksintresseområde för friluftslivet eller det rörliga friluftslivet. Cirka 2 km av
ledningen korsar Område kring Badelundaåsen som omfattas av naturvårdsplan avseende landskap
(NPL 1). Området omfattar bland annat ett viktigt strövområde med lokala utsiktspunkter11. Vid skogsarbeten inom området ska hänsyn tas till bland annat friluftslivsvärden.
Vid två passager sträcker sig ledningen över Bjurhovda motionsspår. Vid station Västerås Östra
sträcker sig ledningen i närheten av Brandthovda idrottsplats.

5.4.2 ÄL7 S1
Vid Enköping sträcker sig ledningen cirka 1,5 km norr om Mälaren som är klassat som riksintresseområde för det rörliga friluftslivet (RI RÖR FRI 1). Mark och vattenområde som omfattas av
riksintresset ska planeras och utvecklas så att turismens och friluftslivets intressen värnas och
stärks14.
Ledningen sträcker sig genom eller i närheten av fem områden som omfattas av Västmanlands
naturvårdsplan avseende landskap. Utöver ovan nämnd (NPL 1) återfinns ytterligare fyra områden
utpekade i naturvårdsplanen i ledningens närområde, varav tre av dessa (NPL 2, 4 och 5) har
bevarandevärden avseende friluftsliv10.

14

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Mälaren med öar och strandområden,
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e9e9e/1539953841111/Riksintresset%20M%C3%A4larens%20%C3%B6
ar%20och%20strandomr%C3%A5den%20i%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n-%20beskrivning%20av%20natur%20och%20kulturv%C3%A4rden%202002.pdf, 2002
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5.5 Landskapsbild
Båda ledningarna är lokaliserade i ett slättlandskap med inslag av jordbruks- och skogsmark15.
Landskapet är förhållandevis öppet med små höjdskillnader på mellan 5 och 50 meter över havet.

5.5.1 VLOR
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Norr om Hummelsta korsar ledningen Hummelsta motionsspår.

5.5.2 ÄL7 S1
Området som ledning ÄL7 S1 berör präglas av ett platt jordbruks- och skogslandskap, se
Bild 4.

Bild 4. Foto över ledning ÄL7 S1 öster om Badelundaåsen genom det slättlandskap som ledningen berör. I bakgrunden skymtas trafik på
Europaväg 18.

Cirka 170 m av ledningen berör landskapsbildskyddat område Sagåns dalgång vilket bland annat
innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för anläggande av luftledning genom detta område16.
Område kring Kolmsta och Lillån (NPL 3), vars lokalisering framgår i Figur 11 avsnitt 5.4 ovan,
omfattar bland annat ett småskaligt odlingslandskap med bevarandevärde8.

15

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län,
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e008c85740/1526069135820/Rapport2016-08-LandskapskaraktarsanalysVastmanland.pdf 2016
16
Länsstyrelsen i Uppsala län, Förordnade till skydd för landskapsbilden, Lbs 35 69.PDF (lansstyrelsen.se), 1970
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Området som ledning VLOR berör utgörs av ett skogs- och jordbrukslandskap i anslutning till industrifastigheter och bostadshusbebyggelse i utkanten av Västerås stad.

5.6.1 VLOR
Bostadsområden i ledningens närhet utgörs av Bjurhovda och Brandthovda väster om ledningen. På
motsatt sida av ledningen finns enstaka hus i Skälby, Lugnet och Tibble. Den byggnad för
stadigvarande vistelse som är lokaliserad närmast ledningen återfinns på ett avstånd om cirka 70 m
(fastighet Västerås 3:61).

2021-12-16

5.6 Boendemiljö

Ledningen berör stadsdelen Galgvreten i den västra delen av Enköping. Utöver denna passage berör
ledningen inga tätorter. Spridd bebyggelse förekommer främst längs de avsnitt av ledningen som
berör jordbruksmark. Inom 100 m från ledningen återfinns ett 20-tal byggnader för stadigvarande
vistelse. Den närmaste återfinns på ett avstånd om 20 m (fastighet
).

5.6.3 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.
Dessa fält uppkommer till exempel vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns
överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bland annat 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 till exempel 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 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 magnetfälten ofta högre än vad som är vanligt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar
inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström
alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas
inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga
elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras
hemsida finns bland annat deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om
växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha
betydande miljöeffekt.
Vattenfall Eldistribution AB har som målsättning att:
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5.6.2 ÄL7 S1

I bilaga 5 redovisas magnetfältsberäkningar för aktuella ledningar. Beräkningarna är baserade på
årsmedelströmslaster för berörda ledningar. Eftersom ledning ÄL7 S1 sträcker sig parallellt med
ytterligare ledningar in till station Enköping redovisas det kumulativa magnetfältet från parallellgående
ledningar. För att illustrera magnetfältsbidraget från ÄL7 S1 i jämförelse med övriga ledningar har
Sökanden även utarbetat en magnetfältsberäkning inkluderande ett nollalternativ där magnetfältet
från befintlig ledning tagits bort.
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· begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive
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· utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för
magnetfält begränsas.

En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter
som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. I avsnitt 6.9 redovisas en samlad bedömning
inklusive förväntade miljöeffekter av verksamheten.

6.1 Samhällsnytta

2021-12-16

6 MILJÖPÅVERKAN OCH KONSEKVENS

En förlängd koncession för befintliga ledningar innebär samhällsnytta genom att en viktig del av
Sökandens regionnät kan bibehållas, vilket är centralt för elförsörjningen av lokalnätet i denna del av
Mälardalen.

6.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
6.2.1 Påverkan
6.2.1.1 Miljökvalitetsnormer
Den potentiella risk för påverkan på områden som omfattas av miljökvalitetsnormer är kopplad till
underhållsåtgärder på ledningen som kräver maskiner. Inför denna typ av åtgärd samråder Sökanden
med tillsynsmyndigheten i enlighet med 12 kap. 6§ miljöbalken. Underhållsåtgärder kommer att
utföras på ett sådant sätt att körning över vattendrag undviks.
Det bör dock noteras att för att påverka en vattenförekomst så pass mycket att dess status sjunker
krävs relativt omfattande och oftast långvarig påverkan på vattenförekomsten i sin helhet. Det är
mycket sällan som entreprenad knuten till en kraftledning riskerar att medföra sådan typ av påverkan.
Den påverkan som kan uppstå av en kraftledning är lokal och tillfällig, begränsad till den specifika
plats där ledningen korsar vattenförekomsten samt till anläggningsskedet och eventuella underhållsåtgärder.
6.2.1.2 Ängs- och betesmarksinventeringen
En förlängd koncession innebär ingen ny påverkan på områden upptagna i ängs- och betesmarksinventeringen.
6.2.1.3 Infrastruktur
En förlängd koncession innebär ingen ny påverkan på riksintressen för kommunikation som
ledningarna berör.
6.2.1.4 Detaljplaner
En förlängd koncession innebär ingen ny påverkan på områden som omfattas av gällande detaljplaner.
För pågående detaljplaneprocesser i närheten av berörda ledningar behöver dessa anpassas med
hänsyn till ledningarnas sträckning och utformning.
6.2.1.5 Översiktsplaner
En förlängd koncession innebär ingen ny påverkan på de områden som finns utpekade i
kommunernas översiktsplaner.
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6.1.1 Påverkan

6.2.1.7 Förorenad mark
En förlängd koncession innebär ingen ny påverkan på områden som misstänks vara förorenade längs
ledningarnas sträckningar.

6.3 Naturmiljö
6.3.1 Påverkan
Längs ledningarna förekommer ett antal naturvärden, främst i form av områden som riksintressen för
naturvården, områden upptagna i våtmarksinventeringen, nyckelbiotoper samt sumpskogar.
Verksamhetens påverkan på naturvärdesområden utgörs av underhållsåtgärder i samband med
röjning av ledningsgata eller byte av stolpdelar. Dessa åtgärder utförs vid behov på samma sätt och
omfattning som tidigare. En förlängd koncession innebär ingen förändring av nuvarande underhåll av
ledningarna.

6.3.2 Hänsynsåtgärder
Inför röjnings- och underhållsåtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön i berört område
ska samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken utföras.
Sökanden arbetar ständigt med att minimera risken för att sprida främmande invasiva arter. Vid
underhåll kommer hänsyn och försiktighetsåtgärder att vidtas gällande främmande invasiva arter,
såsom:
·

Sökanden kommer att återanvända massor i så lång utsträckning som möjligt och vid eventuell
tillförsel av massor kommer Sökanden att ställa krav att massorna inte innehåller invasiva
arter av något slag.

6.4 Artportalen
Både nya och befintliga ledningar kan utgöra en potentiell risk för fåglar som kan kollidera med
ledningarna eller förolyckas till följd av elektrifiering.
Forskning avseende risken för fågelkollisioner och förolyckande till följd av elektrifiering indikerar att
av över 10 000 återfynd i Sverige av förolyckade ringmärkta fåglar kunde 8,6 % kopplas till kraftledningar17. Studien visar också att andelen återfynd orsakade av antingen elström eller kollisioner
uppvisar en signifikant minskning jämfört med tidigare rapporter. Rovfåglar, stora ugglor, kråkfåglar
och storkar utgör de fågelgrupper som oftast rapporteras omkomna till följd av elektrifiering18.
Gemensamt för dessa fåglar är att de ofta använder kraftledningsstolpar som sittplatser och är stora

17

Fransson T, Jansson L, Kolehmainen T, Wenninger T, Collisions with power lines and electrocutions in birds – an analysis based on
Swedish ringing recoveries 1990-2017, 2019
18
Ottvall, R & Green, M. 2020 Kraftledningars påverkan på fåglar – en syntesrapport. Rapport, Lunds universitet.
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6.2.1.6 Strandskydd
Sökandens erfarenhet är att kontinuerliga underhållsarbeten såsom röjning utgör en åtgärd som inte
kräver dispens från strandskyddet. Innebär verksamheten likväl krav på strandskyddsdispens
kommer Sökanden att hantera denna fråga i separat prövning med berörd kommun.

2021-103790-0002

För den del av ledning ÄL7 S1 som berör Enköpings kommun och utvecklingsområde Ullunda för
Sökanden en dialog med kommunen.

Kunskapen om vilka fågelarter som är mer utsatta för kollisioner indikerar att det främst är större fåglar
med sämre manövreringsförmåga som svanar, gäss, storkar, tranor och hönsfåglar. Rovfåglar med
bra syn och som är goda flygare är bättre på att manövrera undan och därmed undvika kollisioner
löper mindre risk att förolyckas. Småfåglar har även påträffats som kollisionsoffer, men i relativt låga
antal.
Sammantaget bedömer Sökanden att nuvarande påverkan på naturmiljön i området kvarstår vilket
framförallt innebär att befintliga ledningsgators utseende bibehålls.
Med föreslagen hänsynsåtgärd nedan bedömer Sökanden att ett bibehållande av befintliga ledningar
i nuvarande sträckningar och utformning inte orsakar någon betydande negativ påverkan på lokal,
regional eller nationell bevarandestatus för någon av de arter som förekommer inom eller i närområdet
till ledningarna.

6.4.1 Hänsynsåtgärder
Som en hänsynssåtgärd planerar Sökanden att sätta upp fågelavvisare vid tre kortare avsnitt av
ledning ÄL7 S1. För fågellivet i området innebär upphängning av fågelavvisare att ledningens faslinor
visuellt tydliggörs för förbiflygande fåglar.

6.5 Kulturmiljö
6.5.1 Påverkan
Kulturmiljövärden får inte påverkas till följd av markarbeten utan tillstånd från länsstyrelsen. Det är
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning. Risken för påverkan till följd av en förlängd koncession är framförallt knuten till hur
underhållsåtgärder utförs på ledningarna. Kända lämningar är relativt många till antalet men bedöms
inte påverkas av motormanuell skogsröjning. I de fall det bedöms finnas risk för påverkan, exempelvis
vid användandet av maskiner, ska lämningarna kunna undvikas genom markering/snitsling av dessa
i fält.
Befintliga luftledningar sträcker sig genom eller i närheten av ett riksintresseområde för kulturmiljövården samt ett antal områden utpekade i regionala kulturminnesprogram. I och med att luftledningarna är befintliga innebär en förlängd nätkoncession ingen ny påverkan på dessa områden.

6.5.2 Hänsynsåtgärd
Om lämningar som kan antas vara fornlämningar skulle påträffas vid det framtida underhållet av
ledningarna skall den del av arbetet som berör lämningen omedelbart avbrytas och fyndet anmälas
till länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §.
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Fasavståndet mellan faslinorna på de aktuella ledningarna är cirka 4–5 m, vilket i praktiken innebär
att det inte föreligger någon risk för strömgenomgång eftersom fåglar med större vingspann än cirka
2,5 m inte häckar i Sverige. Detta stöds även av Sökandens egen driftstatistik (som bland annat
registrerar tillfälliga och oplanerade avbrott) för berörda ledningar.
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nog att komma åt två strömförande komponenter samtidigt, vilket är nödvändigt för att strömgenomgång ska kunna ske. Vilka typer av stolpkonstruktioner, isolatorer och transformatorer som är
farliga för fåglarna är relativt väl känt. I Sverige förekommer eldödade fåglar främst i lokalnätet och
inte i regionnätet.

6.6.1 Påverkan
Ledningarna korsar och sträcker sig i närheten av områden som utpekats i länets naturvårdsplan. En
förlängd koncession innebär ingen ny påverkan på dessa områden.
Ledning ÄL7 S1 är även lokaliserad i närheten av riksintresseområde för det rörliga friluftslivet,
Mälaren. Befintlig ledning bedöms inte innebära någon påverkan på riksintressets värde och syfte.

6.6.2 Hänsynsåtgärder
Hänsynsåtgärder kopplat till underhållsarbeten inom område kring Badelundaåsen hanteras vid
samråd enl. 12 kap 6§ miljöbalken med tillsynsmyndigheten.

6.7 Landskapsbild
6.7.1 Påverkan
Det landskapsutsnitt som ledningarna berör är förhållandevis platt och omfattar en stor del åkermark.
Ledningarna sträcker sig i närheten av bebyggelse och annan infrastruktur som innebär att det finns
gott om platser där ledningarna är synliga för närboende och allmänheten.
Ledning ÄL7 S1 sträcker sig parallellt med E18 vilket förstärker den öst-västliga riktning i landskapet
från dessa kommunikationsleder.
Sammantaget innebär en förlängd koncession för ledningarna att nuvarande landskapsbild i området
bibehålls. Med föreslagen hänsynsåtgärd kopplat till fågellivet kommer fågelavvisare att hängas upp
längs tre relativt korta avsnitt av ledning ÄL7 S1 vilket innebär en mindre förändring av befintlig
ledning.

6.8 Boendemiljö och elektromagnetiska fält
6.8.1 Påverkan
Utifrån de magnetfältsberäkningar som redovisas i bilaga 5 har Sökanden gjort nedanstående
bedömning.
6.8.1.1 VLOR
Ingen byggnad för stadigvarande vistelse riskerar att exponeras för förhöjda magnetfältsvärden till
följd av förlängd koncession för ledningen. Magnetfältsvärden från ledningen motsvarar tillsynsmyndighetens rekommenderade tröskelvärde vid cirka 25 m avstånd, se Figur 1 i bilaga 5. Avståndet
till den byggnad för stadigvarande vistelse som är lokaliserad närmast ledningen uppgår till cirka
70 m.
6.8.1.2 ÄL7 S1
Ledningen berör stadsdelen Galgvreten i den västra delen av Enköping. Utöver denna passage berör
ledningen inga tätorter. Spridd bebyggelse förekommer främst längs de avsnitt av ledningen som
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Inför underhållsröjning av ledningsgatan kommer Sökanden att kontakta tillsynsmyndigheten för
bedömning av eventuell arkeologisk åtgärd.

Genom stadsdelen Galgvreten sträcker sig Sökandens ledning parallellt med flera kraftledningar,
bland annat en 77 kV ledning söder om ledning ÄL7 S1. Vid närliggande byggnad för stadigvarande
vistelse på fastighet Enköping Lillsidan 2:1, söder om kraftledningarna, visar kumulativ magnetfältsberäkning på marginellt förhöjda magnetfältsvärden, se Figur 3 i bilaga 5. Avståndet från ledningsgatans mitt till fastigheten uppgår till 29 m. I och med att ledning ÄL7 S1 utgör den ledning av samtliga
i ledningsgatan som är lokaliserad längst ifrån denna fastighet är dess magnetfältsbidrag litet. Det
styrks även av magnetfältsberäkningens nollalternativ som visar att det totala magnetfältet vid denna
fastighet är något förhöjt även utan att ledning ÄL7 S1 har inkluderats i beräkningen, se Figur 4 i
bilaga 5. Det innebär att Sökanden inte kan utföra någon åtgärd på aktuell ledning som, totalt sett,
innebär att de något förhöjda magnetfältsvärdena på fastigheten upphör.

6.8.2 Risk och säkerhet
För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För luftledningar finns väl
reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt
underhåll utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.
Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid
anläggnings- och underhållsarbeten.

6.9 Samlad bedömning
En förlängd koncession för befintliga ledningar VLOR samt ÄL7 S1 medför ingen förändring av
ledningarnas nuvarande sträckning eller tekniska utformning.
Med de samråd enligt miljöbalken som Sökanden kommer att genomföra innan röjnings- och
underhållsåtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön i berört område utförs bedömer
Sökanden att en förlängd koncession inte ger upphov till några betydande miljöeffekter. Befintliga
ledningar kommer fortsatt att finnas i området och vara i behov av regelbunden skötsel och underhåll.
Eftersom detta behov redan finns idag och att behovets omfattning inte förändras vid en förlängd
koncession är Sökandens sammantagna bedömning att verksamheten inte medför några väsentliga
miljöeffekter.
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Ingen byggnad för stadigvarande vistelse riskerar att exponeras för förhöjda magnetfältsvärden till
följd av en förlängd koncession för ledningen. Magnetfältsvärden från ledningen motsvarar
rekommenderat tröskelvärde vid ett avstånd om 18 m, se Figur 2 i bilaga 5. Avståndet till den byggnad
som är lokaliserad närmast ledningen uppgår till 20 m.
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sträcker sig genom jordbruksmark. Inom 100 m från ledningen återfinns ett 20-tal byggnader för
stadigvarande vistelse.
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