Samråd genomfördes för aktuella ledningar under höst/vinter 2019, med ett kompletterande samråd avseende
förlängning till nytt stationsläge i Ängsberg under sommaren 2020. 2019 hölls ett öppet hus för berörda
fastighetsägare och närboende. Möten och skriftliga samråd har genomförts med Gävle kommun och
Länsstyrelsen Gävleborg. Övriga instanser som valt att lämna synpunkter i samrådet är Trafikverket,
Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät, Fortifikationsverket, Gestrike Vatten och ett antal berörda fastighetsägare.
Länsstyrelsen har beslutat att planerade ombyggnationer kan antas medföra betydande miljöpåverkan, med
anledning av den sammanlagda påverkan med övriga nödvändiga kraftledningar.
Tre huvudsakliga alternativa sträckningar för planerade ledningar har utretts inför samrådet. Sökanden
beslutade efter avslutat samråd att gå vidare med förordat sträckningsalternativ, ett alternativ där planerade
ledningar uppförs parallellt med befintligt ledningsstråk mellan Ersbo och Stackbo. Ledningarna avses
uppföras som luftledningar, utom vid anslutning till stationerna Ersbo och Stackbo där det krävs en
markkabellösning i brist på utrymme. Vid utförande med luftledning föreslås ledningarna i huvudsak att
uppföras i portalstolpar i trä, men andra stolptyper och material kan också komma att bli aktuella.
Som underlag till att bedöma miljökonsekvenser har inventeringar gjorts avseende naturvärden, fåglar och
arkeologi. Inga intressen som påträffats bedöms påverkas i större omfattning. Naturvärdena är få till antalet
och inte särskilt höga. Längs sträckningen har fornlämningar och kulturmiljölämningar påträffats, påverkan på
dessa går att minimera vid genomtänkt stolpplacering. Närmaste bostadshus är beläget knappt 100 meter
från planerad ledning mellan Ersbo och Ängsberg. Beräkningar visar inga förhöjda magnetfält på det
avståndet. Avståndet medger också att döljande vegetation kvarlämnas. Ledningarna medför påverkan på
markanvändningen då mark behöver tas i anspråk. Det innebär förändrad markanvändning, i aktuellt fall
huvudsakligen skogsmark där marken inte längre kan nyttjas för skogsbruk.
Landskapet vid Stackbo och Ersbo genomgår en förändring utöver ledningsgator med stora inhägnade
serverhallar och nya stationer. Ledningarna bidrar till en visuell påverkan och en ytterligare förstärkning av
känslan av industrilandskap med de bredare ledningsgatorna. Valet av ledningssträckningen har dock gjorts
utifrån att försöka samla och minimera denna påverkan.
Ledningarna medför positiva effekter på elförsörjningen och möjligheten till exploatering och
verksamhetsetableringar i regionen.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya 132
kV kraftledningar, huvudsakligen i samma sträckning. Den ena sträcker sig mellan den planerade stationen
Ersbo och befintliga stationen Stackbo och den andra mellan Ersbo och planerad ny transformatorstation
Ängsberg i Gävle kommun. Kraftledningarna är två av ett flertal kraftledningar som krävs för att ansluta
energikrävande verksamhet i Ersbo, Stackbo och Tuna. Samråd har delvis skett samlat för de olika projekten
och de kumulativa effekterna beskrivs i respektive MKB för de olika projekten.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya
132 kV luftledningar, en mellan Ersbo och Stackbo och en mellan Ersbo och Ängsberg i Gävle kommun,
Gävleborgs län. Föreslagna sträckningar för ledningarna framgår av Figur 1 nedan och karta i bilaga 1.

2021-01-29

1 INLEDNING

Figur 1. Översikt sträckningar för planerade ledningar Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg. (Kabelsträckan närmast station Stackbo är så
kort att det inte syns i denna skala).

1.1 Beskrivning av planerad verksamhet
Sökanden planerar att uppföra två 132 kV kraftledningar, huvudsakligen i luftledningsutförande, parallellt med
varandra samt parallellt med befintliga kraftledningar på sträckan Ersbo-Stackbo och parallellt med planerade
ledningar närmast Ängsberg. På en kortare sträcka in till Stackbo samt på en delsträcka närmast planerad
station vid Ersbo planeras ledningarna att utföras som markkablar, då det inte finns utrymme att komma fram
med luftledningar.

1.2 Syfte och behov
Sökanden har fått i uppdrag av en extern kund att ansluta planerad effektkrävande verksamhet från tre
planerade verksamhetsområden i Gävle och Sandvikens kommuner, ett vid Ersbo och ett vid Stackbo i Gävle
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•

•

I Stackbo finns idag en stamnätsstation som innefattar ställverk och transformatorstation, för
transformering mellan 400 kV och 132 kV. En av de planerade kraftledningarna kommer att gå mellan
Ersbo och Stackbo.
I Ängsberg finns idag en stamnätsstation som enbart innefattar ställverk/kopplingsstation/
fördelningsstation för transmissionsnätet/stamnätet. För att möjliggöra anslutning till
transmissionsnätet/stamnätet krävs därför en ny transformatorstation för transformering mellan 400
kV och 132 kV. En ny transformatorstation planeras därför i Ängsberg, ca 1 km söder om
stamnätsstationen. En av de planerade kraftledningarna kommer att gå mellan Ersbo och den
planerade stationen i Ängsberg.

Kundens verksamhet har, i likhet med basindustrier och samhällskritiska kundkategorier, extremt höga krav
på tillgängligheten i elleveransen. Därför behövs ett robust elnät som klarar olika typer av störningar utan att
driftsäkerheten vid anläggningarna påverkas. Då planerad verksamhet erfordrar hög driftsäkerhet och stabil
elanslutning efterfrågas att ledningarna byggs separat och till två olika stationer (Stackbo och Ängsberg).
För anslutning av verksamhetsområdena vid Stackbo och Tuna planeras ytterligare ledningar som hanteras i
separata MKB:er. För att möjliggöra anslutning av samtliga ledningar som planeras i området krävs även en
utbyggnation av transformatorstationen Stackbo. Den nya delen benämns som transformatorstation Öby.

Figur 2. Samtliga ledningar som har hanterats parallellt och som krävs för att ansluta elintensiva verksamheter i området.
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Anslutning till transmissionsnätet/stamnätet planeras vid Stackbo och Ängsberg:
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kommun samt ett vid Tuna i Sandvikens kommun. Sökanden ansvarar för regionnätet i området på aktuell
spänningsnivå och har därmed skyldighet att ansluta verksamheter och produktionsanläggningar till elnätet.
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) omfattar planerade elanslutningar till verksamhetsområdet
vid Ersbo.

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. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning 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 miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
I aktuellt fall har Sökanden valt att redan initialt samråda så att kraven på både undersökningssamråd
och avgränsningssamråd uppfylls. Sökanden har bedömt att verksamheten inte antas medföra
betydande miljöpåverkan men för att ta höjd för alla möjligheter och för att processen inte ska dra ut
på tiden har genomförda samråd genomförts mer omfattande, i enlighet med avgränsningssamråd.
Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan.
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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 och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
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Figur 3 Tillståndsprocessen för aktuella ledningar.

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Detta görs via frivilliga
markupplåtelseavtal alternativt ledningsrätt. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i
fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrång erhålls i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknas
eller ledningsrätt beslutas.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförda samråd
Sökanden har genomfört ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för planerade ledningar
Ersbo-Stackbo och ursprunglig föreslagen sträckning Ersbo-Ängsberg i november och december 2019.
Samrådet genomfördes genom skriftliga utskick till länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt
berörda samt med övriga statliga myndigheter och organisationer. Annonsering genomfördes i Gefle Dagblad,
Arbetarbladet och Mitt i Gävle för samråd med allmänheten. Ett öppet samrådsmöte hölls onsdagen den 20
november 2019 i Överhärde bystyga.
Ett kompletterande samråd för ledningen mellan Ersbo-Ängsberg genomfördes skriftligen med berörda parter
under sommaren 2020. Kompletteringen avsåg tillkommande sträckning i Ängsberg, till följd av reviderad
placering av planerad transformatorstation Ängsberg. Samrådet genomfördes samlat med kompletterande
samråd för förlängning av planerade 132 kV kraftledningar mellan Öby och Ängsberg samt samråd för två nya
400 kV kraftledningar på sträckan från befintlig stamnätstation i Ängsberg (kopplingsstation/ställverk) till
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2.2.1 Länsstyrelsens beslut om BMP
Länsstyrelsen har meddelat att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Motiveringen är den att
ledningarna delvis planeras att uppföras inom Valboåsens vattenskyddsområde. Samt att ledningarna är två
av flera planerade ledningar som koncession ska sökas för, och att de tillsammans ianspråktar ett större
område med ledningar (mellan Stackbo och Ängsberg) som blir ungefär 265 meter brett. Även andra sträckor
innebär ianspråktagande av ett stort område skogsmark där markanvändningen kommer att ändras.
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I bilaga 2 finns samrådsredogörelse för initialt samråd och i bilaga 3 finns samrådsredogörelse för det
kompletterande samrådet. Bilaga 3 utgör samlad redogörelse för samtliga ledningar på sträckan vid Ängsberg
då inhämtade synpunkter huvudsakligen berört helheten med samtliga planerade ledningar och ny
transformatorstation.

2021-100157-0001

planerad transformatorstation Ängsberg. Samrådet genomfördes genom skriftliga utskick till berörda parter och
genom annonsering i Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Mitt i Gävle, på grund av Covid-19 hölls inget öppet
hus. Löpande kontakt har hållits med berörda som haft synpunkter.

Under alternativutredningen har syftet varit att hitta den mest lämpliga lösningen för att ansluta elintensiv
verksamhet vid Ersbo till elnätet med hänsyn till teknik, ekonomi, kultur-, natur- och samhällsintressen.

3.1 Lokalisering transformatorstation Ängsberg
Transformatorstationen är en anläggning som krävs i anslutning till stamnätstationen i Ängsberg för att
ansluta kraftledningar på aktuell spänningsnivå (132 kV) till det överliggande elnätet. Normalt lokaliseras
sådana transformatorstationer direkt i eller invid stamnätsstationer. I aktuellt fall är befintlig stamnätsstation
Ängsberg enbart ett ställverk/kopplingsstation och således krävs den nya transformatorstationen. Då
stamnätsstationen är lokaliserad inom vattenskyddsområde, där myndigheterna inte bedömt det som lämpligt
att uppföra transformatorstationen, har Sökanden tagit fram en placering söder om vattenskyddsområdet som
har stämts av med Gästrike Vatten. För att ansluta transformatorstationen till stamnätsstationen krävs två nya
400 kV kraftledningar. Det är önskvärt att transformatorstationen uppförs så nära stamnätsstationen som
möjligt (dock med hänsyn till vattenskyddsområdet) för att minimera behovet av längre
kraftledningssträckningar. Längre sträckningar medför ytterligare markintrång och påverkan på omgivningen
(exempelvis natur- och kulturmiljö samt landskapsbild). Det innebär också tillkommande risk för felkällor
mellan stationerna och högre kostnader. Lokalisering för transformatorstationen prövas inte i
koncessionsansökningar för planerade ledningar utan hanteras genom bygglovsprocess. Nedan redogörs
ändå för de alternativ som studerats, för att det ska vara tydligt vilka bedömningar som gjorts.
Alternativa lokaliseringar för transformatorstationen har översiktligt studerats i initialt skede men avfärdats då
de bedöms som sämre (se Figur 4). Oavsett val av lokalisering kräver transformatorstationen anslutning till
befintligt ställverk/stamnätsstation med två parallella 400 kV kraftledningar.
•

Att placera transformatorstationen längre söderut skulle medföra längre ledningssträckningar för
samtliga erforderliga ledningar som ska ansluta till stationen. Det medför ökat markintrång och
påverkan på omgivningen.

•

En placering väster om vattenskyddsområdet skulle kunna innebära konflikt med planer/nya
verksamheter på tidigare flygplatsområdet. Man skulle också behöva anpassa utifrån det vattendrag
som rinner i nord-sydlig riktning vilket skulle innebära att stationen hamnar längre bort jämfört med nu
föreslagen placering.
Alternativet medför att erforderliga ledningar behöver korsa väg 56 och Rörbergsvägen. Vid
Rörbergsvägen finns spridd bebyggelse längs i princip hela vägen vilket gör det svårt att komma fram
med erforderliga ledningar, i synnerhet de två 400 kV ledningar som krävs. Sträckan inom
vattenskyddsområdet skulle vara motsvarande nuvarande alternativ vilket gör att detta alternativ
sammantaget bedöms som sämre.

•

Att placera transformatorstationen öster om Laggarbovägen skulle innebära att stationen behöver
placeras öster om bostadsbebyggelse och öster om verksamhetsområdet. Det är inte möjligt att
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Inför aktuell ansökan om linjekoncession har, utöver sökt sträckning, ytterligare två sträckningsalternativ
studerats inom det utredningsstråk som definierats för projektet. Nedan redovisas den alternativutredning som
lett fram till valet av sökt sträckning.
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komma fram med erforderliga 400 kV kraftledningar söder om station Stackbo och Öby samt norr om
bostadsbebyggelsen. Ledningarna skulle således ändå behöva gå söderut genom Ängsberg (enligt
nuvarande förslag för dessa ledningar), vika av österut och korsa Laggarbovägen för att gå vidare
söder om bebyggelsen i Sågfäbodarna och runda verksamhetsområdet. Sammantaget bedöms även
detta alternativ som sämre än nu föreslagen placering då det blir längre ledningssträckning för 400 kV
ledningarna och ny ledningsgata behöver öppnas upp söder om bebyggelsen i Sågfäbodarna.

Figur 4. Översiktliga områden där alternativ placering av transformatorstation Ängsberg initialt studerats, utanför utpekat
vattenskyddsområde.

Som nämnts ovan prövas lokalisering för transformatorstationen inte i koncessionsansökningar för planerade
ledningar utan hanteras genom bygglovsprocess. Sökanden gör dock en samlad och kumulativ bedömning av
helheten i området men utifrån ovan bedömningar avseende lokalisering för transformatorstationen bedöms
nu föreslaget alternativ som mest lämpligt.

3.2 Metod för alternativutredning för ledningssträckningar
Nedan beskrivs hur processen med att ta fram och utreda olika sträckningar har gjorts. Utredningarna har
omfattat tekniska utredningar och framkomlighet samt utredningar med avseende på utpekade värden och
intressen i aktuellt område.

3.2.1 Avgränsning av utredningsområde
För att ta fram mest lämpliga sträckning för planerade ledningar har initialt ett utredningsområde avgränsats,
inom vilket det bedömts som rimligt att utreda sträckningar (se Figur 5). Avgränsningen har huvudsakligen
utgått från aktuella anslutningspunkter, i detta fall Ersbo i nordost och Stackbo samt Ängsberg i sydväst. Efter
det har barriärer i landskapet studerats, exempelvis större vägar, bebyggelse och sjöar, för att ”ringa in” ett
specifikt område. Utgångspunkten för att ta fram sträckningar för nya ledningar är normalt att minimera
längden av ledningssträckningen, men med hänsyn till motstående intressen, då längre sträckningar medför
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större markintrång och ingrepp i exempelvis natur- och kulturmiljöer samtidigt som det innebär ökade
kostnader. Av den anledningen är det normalt inte relevant att utredningsområdet avgränsas för att ta med
stora områden bortanför definierade anslutningspunkter, om det inte finns särskilda skäl till det. I aktuellt fall
har utredningsområdet utgjorts av ett större område huvudsakligen mellan anslutningspunkterna men med
viss marginal norrut och söderut för att inte begränsa utredningsmöjligheterna.

Figur 5. Avgränsat utredningsområde för planerade kraftledningar Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg.

3.2.2 Framtagande av alternativa sträckningar
Vid framtagande av alternativa sträckningar har hänsyn tagits till tekniska förutsättningar, annan infrastruktur,
natur- och kulturintressen, bostäder samt kommunala planer. Det underlag som använts för att studera
intressen har hämtats från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Sträckningsförslagen har tagits fram utifrån kartobservationer i kombination med fältbesök i området.
Totalt har tre alternativa sträckningar studerats inför initialt samråd (se Figur 6). Mellan Ersbo och Stackbo
finns redan idag ett stråk med kraftledningar. Vid sträckningsutredningen har en utgångspunkt varit att utreda
om det är möjligt och lämpligt att samlokalisera de nya ledningarna med befintligt ledningsstråk, vilket
resulterade i det alternativ som förordades i samrådet och som är det alternativ som Sökanden valt att gå
vidare med Förordat alternativ (Sträcknings alternativ A). Genom att samlokalisera infrastruktur/kraftledningar
samlas det visuella intrånget, mindre mark behöver tas i anspråk och det ger upphov till mindre
fragmenteringar av landskapet/skogsmark. Övriga två alternativ har tagits fram med anpassning till kända
motstående intressen. Alternativ B går i princip uteslutande genom tidigare obruten terräng. Alternativ C
föreslås längre söderut, men följer en stamnätsledning en del av sträckan, och innebär en betydligt längre
sträckning.
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Figur 6. Karta över studerade sträckningsförslag för planerade kraftledningar Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg.

Vid tidpunkten för det initiala samrådet i slutet av 2019 var det inte klart hur ledningarna exakt skulle anslutas
till stationerna vid Stackbo och Ängsberg, i synnerhet inte om alternativ B eller C skulle bli aktuellt. Eftersom
Alternativ A, utifrån tillgänglig information och utifrån samrådet bedömts som det mest lämpliga alternativet är
det endast detta som studerats vidare mer i detalj för anslutning till stationer.

3.2.3 Utredning tillkommande sträckning vid Ängsberg
Efter initialt samråd under slutet av 2019 har Sökanden reviderat placering av transformatorstation Ängsberg,
då anläggningen inte erhållit tillstånd för placering inom vattenskyddsområde. Huvudalternativet för placering
av stationen var initialt i direkt anslutning till stamnätsstation Ängsberg (kopplingsstation/ställverk) för att
undvika behovet av ytterligare ledningar. Det innebär att ledningen mellan Ersbo och Ängsberg har behövt
förlängas något jämfört med vad som presenterades i det initiala samrådet. Ett kompletterande samråd
genomfördes för sträckan vid Ängsberg under sommaren 2020. Revidering av stationsplaceringen har
inneburit att ytterligare ett antal ledningar behöver förlängas men också att två nya 400 kV ledningar behövs
på sträckan.
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För planerade kraftledningar på sträckan mellan befintlig stamnätsstation Ängsberg och den nya
transformatorstationen Ängsberg är området avgränsat med väg 56, motorstadion och befintliga luftledningar i
väst och Laggarbovägen i öst. Alternativa sträckningar utanför detta område har bedömts som betydligt sämre
alternativ för samtliga ledningar som planeras på sträckan. För den aktuella ledningen Ersbo-Ängsberg finns
ytterligare information om avfärdade alternativ under avsnitt 3.3.3 nedan. I Figur 7 nedan framgår tidigare
område för utredning av transformatorstation Ängsberg samt föreslagen ledningssträckning till den nya
föreslagna stationsplaceringen. Området för den tillkommande sträckningen är inringat i blått.

Figur 7. Tillkommande sträckning vid Ängsberg för planerad ledning Ersbo-Ängsberg, efter revidering av stationsplacering för
transformatorstation Ängsberg. Område för til kommande sträckning är inringat med blått.

3.3 Avfärdade alternativ
3.3.1 Alternativ B
Alternativ B är ett ca 9 km långt luftledningsalternativ med två parallella ledningar fram till Stackbo, där den
ena ledningen skulle gå vidare till Ängsberg (ytterligare ca en km), se Figur 8. Alternativet utgår från station
Ersbo och går i sydlig riktning genom det planerade verksamhetsområdet. Sträckningen fortsätter sedan
mellan byn Sälgsjön och Skanskas bergtäkt i en sydvästlig riktning i tre km, delvis längs skogsbilvägar. Strax
norr om en vändplan och söder om Allmänninge fäbodar viker sträckningen av och fortsätter västerut fram till
stationen i Stackbo. Den ena ledningen skulle ansluta till Stackbo och den andra skulle fortsätta vidare till
transformatorstation Ängsberg.
Ledningssträckningen berör i huvudsak skogsmark med inslag av våtmarker och sumpskogar och är i sin
helhet lokaliserad i tidigare orörd terräng.
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Figur 8. Karta som visar tidigare utredd sträckning B fram till Stackbo. Förlängningen till Ängsberg är ett senare til kommit förslag.

Alternativ B har avfärdats då intrånget i orörd mark och således påverkan på omgivningen bedömts som
betydligt större jämfört med att samlokalisera med befintligt ledningsstråk enligt förordat alternativ. Det
innebär att man undviker en ny ledningsgata i tidigare obruten terräng; markintrånget minimeras,
fragmentering av skogsmark och landskapet undviks och man undviker att skapa nya barriärer i naturmiljön.
Det har inte framkommit någon information i genomfört samråd som föranleder Sökanden att göra en annan
bedömning. Alternativ B har således avfärdats.

3.3.2 Alternativ C
Alternativ C är ett ca 13 km långt luftledningsalternativ med två parallella ledningar fram till Stackbo, där en
ledning skulle gå vidare till Ängsberg (ytterligare ca en km), se Figur 9. Sträckningen är samlokaliserad med
Svenska kraftnäts (Svk) luftledning i cirka 4 km in mot Stackbo. Sträckningen utgår i sydostlig riktning från den
planerade stationen Ersbo. Efter ca 2 km viker sträckningen av i sydlig riktning och rundar Jehanders
bergtäkt. Sträckningen fortsätter sedan söderut i cirka 1,5 km där den viker av mot sydväst och fortsätter i ca
5 km fram till Svk:s 400 kV ledning. De sista 4 kilometrarna följer sträckningen den östra sidan av Svk:s
ledning. Vid Stackbo delar sig de två ledningarna och den ena går in till Stackbo och den andra vidare till
transformatorstation Ängsberg.
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Ledningssträckningen berör i huvudsak skogsmark med inslag av våtmarker och sumpskogar. Huvuddelen av
sträckningen går i tidigare orörd terräng.

Figur 9. Karta som visar tidigare utredd sträckning C fram till Stackbo. Förlängningen till Ängsberg är ett senare tillkommit förslag.

Alternativ C har avfärdats då intrånget i orörd mark och således påverkan på omgivningen bedömts som
betydligt större jämfört med förordat alternativ. Alternativ C är betydligt längre och går till största del i tidigare
orörd terräng. Alternativ C bedöms därför som sämre jämfört med att samlokalisera med befintligt
ledningsstråk enligt förordat alternativ. Att välja förordat alternativ framför alternativ C innebär att man
undviker ny ledningsgata i tidigare obruten terräng; markintrånget minimeras, fragmentering av skogsmark
och landskapet undviks och man undviker att skapa nya barriärer i naturmiljön. Det har inte framkommit
någon information i genomfört samråd som föranleder Sökanden att göra en annan bedömning. Alternativ C
har således avfärdats.

3.3.3 Delsträckan Stackbo-Ängsberg för planerad kraftledning Ersbo-Ängsberg
För ledningen Ersbo-Ängsberg skulle ett hypotetiskt alternativ gå öster om bebyggelsen vid Sågfäbodarna
öster om Laggarbovägen, se förslag 1, Figur 10. Där skulle kraftledningen dock behöva anpassas utifrån
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Figur 10. Hypotetiska alternativ till sträckningen som fortsätter från Stackbo till Ängsberg.

3.3.3.1 Vattenskyddsområde
För planerad ledning Ersbo-Ängsberg går förordad sträckning genom vattenskyddsområde på delsträckan vid
Ängsberg, från det att sträckningen passerar över Laggarbovägen när sträckningen rundat förbi station
Stackbo och Öby. Ledningen medför schaktarbeten inom området men det bedöms inte medföra negativa
effekter för vattenskyddsområdet förutsatt att försiktighet och skadeförebyggande åtgärder vidtas vid
byggnation. En alternativ sträckning skulle sammanfalla med förslagen i Figur 10, en sträckning öster om
verksamhetsområdet söder om Stackbo, eller mellan verksamhetsområde och bostäder vid Sågfäbodarna (se
även stycke 3.3.3). Ett sådan alternativ bedöms samlat som ett sämre alternativ då det blir betydligt längre
ledningssträckning och ytterligare en ledningsgata söder om bebyggelsen vid Sågfäbodarna. Det bedöms
som mer lämpligt att samlokalisera ledningen med övriga ledningar genom Ängsberg.
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detaljplan och verksamhetsområdet som är under uppförande varför det skulle bli en betydligt längre
sträckning, som ytterligare skulle rama in bebyggelsen vid Sågfäbodarna. Alternativt skulle ledningen behöva
runda hela verksamhetsområdet (förslag 2 Figur 10) och gå genom skogsmarken söder om Sågfäbodarna.
Ledningen skulle oavsett behöva korsa över Laggarbovägen för att kunna ansluta till planerad
transformatorstation, något som skulle bidra till att ledningen synliggörs i landskapet. Detta alternativ skulle
innebära längre sträckning med ökat markintrång och påverkan på omgivningen, eftersom ledningen skulle
behöva anpassas till detaljplan och möjligen gå runt verksamhetsområdet. Sökanden har bedömt det som ett
betydligt bättre alternativ att samlokalisera med övriga ledningar och minimera sträckningen. Oavsett val av
sträckningsalternativ blir det ett intrång i området, Sökandens mål är att minimera intrånget och framförallt
samla det för att undvika flera olika ledningsgator för planerade nya ledningar.

Den förordade sträckningen är ca 9 km för Ersbo-Stackbo respektive 11,5 km för Ersbo-Ängsberg och utgörs
huvudsakligen av två parallella luftledningar, se Figur 11. På sista sträckan in till Stackbo samt en delsträcka
in mot stationen i Ersbo föreslås ledningarna som markkabel av utrymmesskäl. Sträckningen planeras i sin
helhet på södra/sydöstra sidan om ett befintligt kraftledningsstråk. Förordat alternativ utgår västerut från den
planerade stationen Ersbo. Första sträckan på ca 1 km förläggs ledningarna som markkabel längs befintligt
kraftledningsstråk. Efter att sträckningen korsat både Svk:s och Trafikverkets kraftledningar föreslås
ledningarna övergå i luftledning. Därefter passerar förordad sträckning söder om NCC:s bergtäkt Sälgsjön.
Bergtäkten är belägen på den norra sidan av befintliga kraftledningar och då de nya ledningarna planeras
söder om dessa berörs inte bergtäkten. Sträckningen fortsätter västerut i ytterligare ca 5 km där den viker av i
sydlig riktning och går vidare på östra sidan av befintligt ledningsstråk. Strax före station Stackbo delar sig de
två ledningarna och den ena på grund av utrymmesskäl planeras som markkabel in till station Stackbo. Den
andra rundar öster om Stackbo och den planerade utbyggnaden för transformatorstation Öby, viker av och
passerar söder om stationsområdet, norr om bebyggelsen i Sågfäbodarna i rak sydvästlig riktning.
Sträckningen passerar över Laggarbovägen och viker av söderut. Ledningen fortsätter i rak sydlig riktning i ca
1 km fram till planerad transformatorstation Ängsberg. På sista delsträckan planeras ledningen parallellt med
befintliga 400 kV ledningar, två nya planerade 400 kV ledningar samt ytterligare två planerade 132 kV
ledningar.
Ledningssträckningen berör i huvudsak skogsmark, men närmare Stackbo är det även ett inslag av öppna
marker.
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3.4 Val av sträckningsalternativ
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Figur 11. Förordad sträckning för planerade kraftledningar Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg.

3.4.2 Jämförelse av alternativ
Förordad sträckning bedöms medföra minst miljöpåverkan vid en samlad bedömning av studerade alternativ.
Bedömningen grundar sig i första hand på att alternativet är lokaliserat i anslutning till redan ianspråktagen
mark för befintlig ledningsgata och att nytt markintrång därigenom minimeras. Ett nytt intrång skulle kräva en
cirka 64 m bred skogsgata, medan skogsgatan i parallellgång innebär en breddning med cirka 40 m.
Sträckningens längd har också varit avgörande.
Samlokalisering med befintliga ledningar tillskapar inte fragmentering av naturmiljön, samt berör delvis redan
påverkad natur. Alternativet berör inte heller lika många naturvärden som de andra alternativen.
Slutligen innebär förordad sträckning störst avstånd till bostäder och därmed minst påverkan på boendemiljö.
Förordad sträckning är att föredra utifrån byggnadstekniska aspekter, då sträckningen är det alternativ med
minst andel våtmark.
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Gävle kommun samt flertalet fastighetsägare förordar alternativ A för att undvika ingrepp i jungfrulig mark och
samla intrånget tillsammans med befintliga ledningar. Endast enstaka fastighetsägare förordar annat
alternativ, främst för att undvika intrång på egna fastigheter.
Närboende öster om Laggarbovägen, vid Sågfäbodarna, har i samråd för delsträckan vid Ängsberg (från
befintlig stamnätsstation Ängsberg till ny transformatorstation Ängsberg) haft synpunkter på den
sammantagna påverkan i området, kopplat till samtliga erforderliga ledningar på delsträckan samt på
lokalisering av transformatorstation Ängsberg. Ytterligare information kring detta finns att ta del av i
samrådsredogörelsen i bilaga 3. Den samlade påverkan beskrivs och bedöms även i avsnitt för kumulativa
effekter under avsnitt 6. Beskrivning av alternativ placering för transformatorstationen framgår av avsnitt 3.1
ovan.
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Sammanfattning av genomförda samråd och inkomna synpunkter återfinns under avsnitt 2.2 och i
samrådsredogörelser i bilaga 2 och 3. Nedan sammanfattas för tydlighet de synpunkter som framkommit
avseende alternativ.
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3.5 Synpunkter avseende alternativ från genomförda samråd

Ledningarna planeras huvudsakligen att utformas som luftledningar. Första sträckan från station Ersbo
planeras ledningarna dock på grund av utrymmesskäl att anläggas som markkablar (ca 1 km). Även
anslutningen in i station Stackbo planeras som markkabel (cirka 200 m) då det är väldigt många ledningar vid
stationsområdet och det finns inte utrymme för ytterligare en luftledning.

2021-01-29

En kraftledning kan utformas som luftledning med stål-, trä eller kompositstolpar eller som markförlagda
kablar. I Sverige utförs idag många ledningar med lägre spänningar i de lokala näten som markförlagd kabel. I
överliggande nät, som regionnätet där de planerade 132 kV ledningarna ingår, är förutsättningarna
annorlunda. Normalt bedöms luftledning som det bästa möjliga teknikvalet för dessa ledningar och markkabel
används enbart i de fall där luftledning inte är framkomligt. Driftsäkerheten och felavhjälpning är ett tungt
vägande motiv till att markkablar undviks i regionnätet. Det är svårt och tidskrävande att avhjälpa fel på
markkablar i regionnätet. Det kan ta flera veckor att åtgärda felen och det kan bli aktuellt att byta ut långa
kabelsträckor vilket ofta innebär omfattande markarbeten. En luftledning är betydligt enklare att komma åt för
inspektion, felsökning och reparation, vilket minskar avbrottstiden vid eventuella fel. Att använda kabel i
regionnätet är även ett avsevärt dyrare alternativ än luftledning. Då driftsäkerheten är sämre krävs dubbla
ledningar som då utgör reserv för varandra, vilket är mycket kostsamt. Markförläggning på delsträckor mitt på
en luftledning innebär också att potentiella felkällor byggs in vid övergångarna mellan luftledning och kabel.
Kortare markkabelsträckor i anslutning till stationer innebär inte lika stora felkällor och är därför något
vanligare. Dessutom är det där ofta brist på utrymme då många ledningar ska in till stationerna.
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4 UTFORMNING OCH TEKNISKT BESKRIVNING

Markförlagd kabel innebär både för- och nackdelar sett ur ett miljöperspektiv. Den kanske tydligaste fördelen
är att markkablar inte tillskapar någon fysisk konstruktion ovan marknivå. Den öppna ledningsgata som krävs
kring både markförlagda kablar och luftledningar är dessutom smalare kring kablarna. Därigenom blir den
bestående påverkan på landskapsbild, skoglig naturmiljö och skogsbruk normalt mindre för markkablar. I
åkermark innebär markkablar inte heller något brukningshinder utom vid själva nedläggningen och möjligen
ett par efterföljande år. Vidare medför inte markkabel någon olycksrisk för fåglar. Kabelförläggning medför
dock markskador som inte uppkommer till följd av luftledning. Fornlämningar och andra platsspecifika objekt
är möjliga att undvika med en genomtänkt stolpplacering för luftledningar medan man för markkabel behöver
gräva längs med hela sträckningen. Vid byggnation av kraftledningar som utgörs av markkablar krävs
anläggning av en arbetsväg för grävmaskiner, lastbilar och material, vilket inte krävs i samma utsträckning vid
byggnation av luftledning. Vid byggnation av luftledning kan de flesta materialtransporter ske med
terränggående fordon i ledningsgatan. Vid sträckor med ytligt liggande berg innebär sprängning för
kabelschakt irreversibla markingrepp som ofta blir mer omfattande än eventuell sprängning för specifika
stolpplaceringar för luftledning. Vid schaktarbeten för markkabel kan våtmarker, som är särskilt känsliga för
ingrepp, påverkas allvarligt genom att de hydrologiska förhållandena ändras. För luftledningar kan stolpplatser
anpassas för att minimera påverkan på dessa.
Under byggskedet uppstår störningar för närboende, dels i form av buller och avgaser från arbetsmaskiner,
dels i form av trafikstörningar längs de vägar som sträckningen följer. Störningarna uppkommer oavsett om
det är luftledningar eller markkabel. Störningarna blir dock betydligt mer omfattande för markkabel då de
schakt som erfordras för aktuella ledningar innebär omfattande schaktarbeten och arbetsområde samt
betydligt mer transport av massor som inte kan återanvändas för återfyllnad av schakt. Dessa störningar är
dock tillfälliga och övergående.
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Kabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor. Som försiktighetsprincip och
för att leva upp till likabehandling av markägare och övriga berörda intressenter, kan kabel därför bara
accepteras där fysiskt utrymme för luftledning saknas.

Tabell 1. Teknisk beskrivning.

Ledningssträcka

Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg

Ledningslittera

Ersbo-Stackbo YL65
Ersbo-Ängsberg YL67S3

Ledningstyp

Singulär
Tre kabelförband per ledning

Huvudsaklig stolptyp

Portal

Typ av markkabel

2x3x1x1200mm2 per ledning

Konstruktionsspänning

145 kV

Nominell spänning

132 kV

Ledningarna berör

Enskilda och allmänna vägar, korsande
och parallellgående ledningar.

4.2 Luftledning
4.2.1 Utformning av luftledning
De två nya ledningarna planeras huvudsakligen att byggas som två parallella luftledningar i portalstolpar i trä,
stål eller komposit seFigur 12Figur 12 nedan. För att kunna optimera varje enskild stolpplacering kan det blir
aktuellt att använda olika stolpar och material på olika platser längs ledningarna. Höjden på stolparna kan
komma att variera beroende på t.ex. terrängförhållanden, vinklar eller andra ledningar. Portalstolpar består av
två stolpben och tre horisontellt placerade faslinor i en stålregel mellan stolparna. Avståndet mellan faslinorna
är ca 5 m. Ledningen kommer även att utrustas med två topplinor. Normal spannlängd (avståndet mellan
stolpplatserna) blir ca 150-250 m. I vissa fall kan stolpar behöva säkras genom stagförankring. Stagen består
av stållinor som grundläggs i marken. Det gäller i första hand vinkelstolpar, men även stolpar i särskilt långa
spann kan behöva stagas. Vid specifika platser kan det bli aktuellt med andra stolptyper om förhållandena
kräver det, något som kommer att klargöras i detaljprojekteringen. Det kan exempelvis innefatta enbenta
stolpar med vertikalt placerade faslinor eller andra konstruktioner.
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Nedan tabell redovisar de tekniska parametrar som är aktuella för den planerade verksamheten.

Under byggskedet kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, diken, på stängsel eller på vägar i
samband med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. Entreprenören ska återställa
till ursprungligt skick så långt det är möjligt. Besiktning av vägar med berörda väghållare ska göras innan och
efter slutförda arbeten.
Avseende risker för påverkan på omgivande mark och vatten gäller följande: Under normalt arbetsförfarande i
anläggningsskedet ska mark och vatten inte påverkas negativt av olika utsläpp. Vid ett eventuellt
maskinhaveri, oljespill eller vid annan olycka kan dock en viss påverkan ske. Vid upphandling av
entreprenörer krävs bland annat att entreprenören använder arbetsmaskiner med miljöanpassade, biologisk
nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt bränsle av miljöklass 1. Uppställning av bränsletankar och dyl. skall
ske på plats som utvalts med hänsyn till att begränsa de miljöskador som kan uppstå vid eventuella
läckage/utsläpp, hänsyn ska också tas till risk för påkörning, närhet till avlopp m.m. Entreprenören ska ha en
instruktion för hur miljöolyckor och nödlägesberedskap skall hanteras. Saneringsutrustning ska finnas
tillgänglig i varje arbetsfordon för omedelbar användning av händelse av utsläpp av t.ex. drivmedel eller
hydraulolja.
Vid arbete i eller i anslutning till vattenskyddsområde kommer skadeförebyggande åtgärder och särskild
hänsyn att vidtas för att undvika påverkan. Att placera stolpar i vattenskyddsområde innebär att det kommer
att krävas schaktning vid stolpplatser inom området. Därmed kommer tillstånd sökas som krävs enligt
vattenskyddsföreskrifterna för att utföra schaktarbeten (ansökan om tillstånd enligt bilaga 7 hos Gävle
kommun)1. Uppställning av arbetsmaskiner, arbetsfordon och bränsle kommer i möjligaste mån att ske utanför
vattenskyddsområdet och skulle det inte vara möjligt fullt ut krävs tillstånd enligt föreskrifterna (ansökan om
tillstånd enligt bilaga 9 hos Gävle kommun) 2. Detsamma gäller om det erfordras anläggande av arbetsvägar
inom vattenskyddsområdet, även om grundtanken är att använda befintliga vägar och ledningsgatan.

4.2.3 Markbehov
Föreslagen sträckning för ledningarna går i sin helhet i parallellgång med andra ledningar, hur många och
vilka varierar längs sträckan. Generellt erfordrar två nya parallella ledningar i helt ny skogsgata en ca 65 m
bred gata. För förordat alternativ, där ledningarna uppförs intill befintliga ledningar krävs en ca 40 m
breddning av skogsgatan. Figur 1313 nedan visar hur ledningsgatan kommer se ut där de planerade
ledningarna uppförs parallellt med två 130 kV ledningar och en 220 kV ledning i de västra delarna.
De planerade ledningarna kommer att utföras trädsäkra, vilket innebär att inga träd får bli så höga intill
kraftledningarna att grenar eller toppar riskerar att växa in eller falla på dem vid eventuell storm. Utöver den
avverkning och återkommande röjning som sker inom den inlösta skogsgatan måste därför enstaka så kallade
kantträd regelbundet avverkas i sidoområdena.

1
2

https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/305
https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/307
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Under byggskedet uppstår tillfällig lokal påverkan. Det handlar om transportvägar, körvägar i ledningsgatan,
tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning och röjning kan medföra ett
tillfälligt hinder i framkomlighet längs stigar och leder innan avverkningsresterna tas bort. Det uppstår också
ett visst buller, vibrationer och luftföroreningar i form av dieselavgaser ifrån de arbetsmaskiner som nyttjas för
byggnationen av ledningen. Även dammspridning kan uppstå.

2021-100157-0001

De schaktmassor som uppkommer både vid resning av trä- och stålstolpar används som återfyllnad runt
stolparna. När stolpresningen är klar monteras återstående ledningsutrustning.

2021-01-29
4.3 Markkabel
På en delsträcka in till station Ersbo kommer det att bli aktuellt med markkabel, då utrymmet inte rymmer två
luftledningar. Det är även en problematisk passage med en transmissionsledning/stamnätsledning, med låga
stolpar som gör att kabelsträckan är lite längre. Även sista sträckan in till station Stackbo måste ledningarna
förläggas som markkabel på grund av bristande utrymme.

4.3.1 Utformning markkabel
Markkablarnas dimension måste motsvara minst samma överföringskapacitet som luftledningarna. Det
innebär att vardera 132 kV luftledning motsvarar tre förband med tre enledarkablar med dimensionen 1200
mm2.. Totalt behövs således 18 kablar för att motsvara de två luftledningarna.
Kablarna kommer huvudsakligen att schaktas ned i marken och förläggas på ett täckningsdjup om ca 1,2 m.
Bottenbredden blir ca 6,5 m dagöppningens bredd beror på markens egenskaper. Ledningarna planeras att
förläggs i ett gemensamt schakt, se Figur 14. I gemensamt schakt kan ett separationselement i betong
inkluderas mellan kabelförbanden i de separata ledningarna. Oavsett kommer ett säkerhetsavstånd mellan
kabelförbanden att upprätthållas för att säkerställa driftsäkerhet där förbanden placeras med 100 cm avstånd
från varandra.
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Figur 13. Skiss med de två nya ledningarna parallellt med två befintliga regionnätsledningar och en stamnätsledning. Figuren visar en
ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde. Längs sträckningen varierar hur många ledningar som går i bredd. Figurens
exempel är från västra delen närmast Stackbo.

Om sprängning blir nödvändig görs detta med konventionell utrustning efter att berget avtäckts.
Sprängmassor kommer att transporteras bort och återfyllning görs med organiska massor och grus.
På sträckor där konflikter finns med andra ledningar kommer Sökanden i första hand att anpassa sig efter
befintliga ledningars positioner. I de fall de planerade ledningarna kommer att stå i konflikt med befintliga
ledningar kommer de nya kablarna att förläggas på ett större djup, alternativt kommer man att flytta på de
befintliga ledningarna där så är möjligt. Samordning med berörda ledningsägare kommer att ske vid
detaljprojektering och inför byggnation för att göra lämpliga anpassningar.

4.3.3 Markbehov
Ovanför ledningarna kommer en byggnads- och anläggningsfri zon på ca 16 m att upprätthållas när
ledningarna är i drift, i syfte att skydda kablarna och hålla dem tillgängliga för reparation. Generellt kommer
även området närmast ledningarna att tas i anspråk och hållas fritt från växtlighet för att säkerställa
tillgänglighet. Vid särskilda förhållanden kan detta område justeras i utbredning i enlighet med rådande
förhållanden på specifika platser.

4.4 Drift och underhåll
4.4.1 Luftledning
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av underhåll av luftledningar. I enlighet med
föreskrifterna besiktas luftledningar 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 för ledningen.
Det skogliga underhållet för luftledningar omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området)
samt avverkning av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens
driftsäkerhet och personsäkerheten. 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/
strandängar ska avverkning ske utan markskador. Det säkerställs genom att anpassa tidpunkten, maskinval
och metoder till gällande förutsättningar. Exempelvis kan det ske motormanuellt.
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Styrd borrning fordrar markförhållanden utan för mycket sten och hårt underlag, huvudsakligen lera och sand,
medan hammarborrning kan användas även vid svårare markförhållanden. Hammarborrning fordrar dock ett
större schakt intill vägen eller det objekt som man avser borra sig under. Vid styrd borrning har man en
radiosändare som skickar signaler till en mottagare ovanför markytan. På så vis kan man styra borren enligt
önskemål. På de delsträckor där schaktfri metod används, förläggs kablarna i rör för att det ska vara möjligt
att byta ut kablarna utan att behöva gräva upp exempelvis vägar vid eventuella fel. Vilken metod som
används avgörs vid detaljprojektering.

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

2021-01-29

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. I strandzoner
vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att bibehålla skuggning i den mån
det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet.

I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer den
sökande att samråda med berörda länsstyrelser kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive 2
kap. 10 § kulturmiljölagen.

4.4.2 Markkabel
För markkablar krävs en skogsgata ovanför ledningarna fri från grövre vegetation med rötter som skulle kunna
medföra skador på kablarna. Skogsgatan krävs också för att det ska vara möjligt att komma åt ledningarna vid
eventuella fel. Skogsgatan röjs kontinuerligt, normalt i samband med röjning för luftledningsdelarna.
Ytterligare avverkning av kantträd är inte aktuellt på samma sätt som för luftledningar utan huvudsaklig
avverkning sker i samband med etablering av ledningarna. Röjning av skogsgatan sker normalt
motormanuellt.
Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa åtgärder kräver
ofta tyngre fordon.
I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer den
sökande att samråda med berörda länsstyrelser kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive 2
kap. 10 § kulturmiljölagen.

4.5 Avveckling och rivning
Om behovet av ledningarna upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och ledningarna monteras ner
och grävas upp. Inför avveckling ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
•
•
•

•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder.
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. Om det finns föroreningar kommer
provtagning att ske och hantering av jordmassor baseras på resultat av provtagning.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.

Allt material som rivs eller tas upp ur mark, i samband med raseringen, sorteras och återvinns i den mån det
är möjligt. Om återvinning inte är möjlig skickas materialet till deponi till behörig mottagare. Material som blir
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Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand används
den befintliga ledningsgatan som transportväg.

5.1.2 Uppföljning och säkerställande av miljöhänsyn i detaljprojektering och byggskede
En miljöåtgärdsplan kommer att tas fram som en generell skadeförebyggande åtgärd inför detaljprojektering
och genomförande av projektet. Åtgärderna som redovisas i MKB:n, såsom nedan nämnda skyddsåtgärder,
bryts ned i konkreta åtgärder och förs in i planen. Detta gäller både för byggnation och underhåll av
ledningarna. Planen kompletteras med eventuella krav och villkor som framkommer i koncessionsbeslut eller
andra beslut. Miljöåtgärdsplanen kommer att förmedlas till berörda projektörer och entreprenörer inför
ledningsbyggnation och till entreprenörer för ledningsunderhållet.

5.2 Strömförsörjning och redundans
I aktuell region pågår uppförandet av flertalet stora verksamhetsområden för elintensiva verksamheter.
Kommunal planering har föregått uppförandet och aktuella verksamheter tillsammans med en ökad
efterfrågan på el generellt i samhället har lett till ett ökat behov av elförsörjning i området. Det innebär att nya
kraftledningar behöver uppföras för att tillgodose de behov som finns.
Då efterfrågan på el från planerade verksamhetsområden inte kan tillgodoses via lokalnätet krävs nya
regionnätsledningar. Sökanden är den aktör som innehar regionnätet i aktuellt område och som således har
ansvar att ansluta kunder till elnätet (s.k. anslutningsplikt). Anslutning till det överliggande transmissionsnätet/
stamnätet görs vid stamnätsstationer efter anvisning från Svenska kraftnät som ansvarar för
transmissionsnätet. Aktuella ledningar ska ansluta till transmissionsnätet/ stamnätet vid Stackbo och
Ängsberg, se även information om syfte och behov under avsnitt 1.2.

5.2.1 Hänsynsåtgärder
Inga hänsynsåtgärder är aktuella.

5.2.2 Konsekvensbedömning
Anläggandet av de nya ledningarna bidrar till samhällsnytta genom att möjliggöra för nya verksamheter i
regionen. Elnätet förstärks och rustas för framtida elbehov, vilket är en positiv konsekvens för strömförsörjning
och redundans i elnätet.
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Information om berörda intressen så som GIS-material har hämtats från bland annat Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet (FMIS) och Naturvårdsverket. Analys av gällande detaljplaner och
pågående planarbete har genomförts. Vidare har identifierade känsliga passager undersökts i samband med
fältbesök. En naturvärdesinventering har genomförts för planerade ledningssträckningar, tillsammans med
utdrag ur artdatabanken för att säkerställa ledningarnas förenlighet med Artskyddsförordningen. En
kulturmiljöinventering, steg 1, har genomförts för aktuella sträckningar. Tekniska utredningar har genomförts
för särskilt komplicerade passager, bland annat för anslutning till aktuella stationer men även i närområdet
kring stationerna där det är många ledningar att ta hänsyn till och det är viktigt att säkerställa framkomligheten
utifrån tillgängligt utrymme. Slutligen har information som inhämtats i genomförda samråd legat till grund för
den specifika miljöbedömningen och arbetet med föreliggande MKB.
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5.1.1 Kunskapsunderlag

De nya luftledningarna byggs huvudsakligen med portalstolpar i trä, komposit eller stål. Alternativt kan
enbenta stålstolpar bli aktuellt och möjligen andra typer av stolpar på enstaka platser (exempelvis
vinkelpunkter). Beroende på förutsättningarna vid olika stolpplatser kan olika material – betong, trä, stål och
plast (polyeten) – förekomma i stolpfundamenten. Linorna för luftledningarna som ska byggas är av
aluminiumlegering och isolatorerna är av glas.
Material för byggnation av luftledningar och markförläggning av kablar kommer att behöva transporteras in till
området. Överblivet material kommer att transporteras ut ur området.
Planerad ledning Ersbo-Ängsberg berör på en delsträcka, vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen, se även
avsnitt 5.6 avseende markanvändning.
Planerad ledning innebär att mark för produktionsskog ianspråktas och att avverkning av erforderlig
skogsgata kring ledningarna sker, se även avsnitt 5.6 avseende markanvändning.

5.3.1 Hänsynsåtgärder
En övergripande åtgärd för att minimera behovet av material, resurser, ianspråktagande av mark mm. är alltid
att välja en så kort sträckning som möjligt, vägt mot övriga intressen i berört område.
Schaktmassor, som blir över vid markförläggningen av delsträckor med kabel, återanvänds så långt det är
möjligt inom projektet. Massor som inte kan användas inom projektet transporteras bort och återanvänds på
annan plats om det är möjligt och transporteras annars till kontrollerade deponier. Överblivet material och
annat avfall transporteras till upplagsplatser vid farbar väg där materialet sorteras för att därefter omhändertas
enligt gällande lagar och förordningar. Utgångspunkten för överblivet material är att använda detta i andra
projekt om det är möjligt.
Om ledningarna i framtiden tas ur drift är målsättningen att ledningarna i sin helhet monteras ned och att
materialet återvinns.
Som kringfyllnad till kablarna kommer stenmjöl att användas för att undvika behovet av natursand som är en
ändlig naturresurs.
Tankning och service av maskiner ska i största möjliga mån ske på plats särskilt avsedd för ändamålet och
kommer inte att placeras inom vattenskyddsområde. Vid tankning utanför anpassade tankningsområden ska
tankning ske med slutet system. Saneringsutrustning för oljeläckage ska finnas i alla arbetsmaskiner och
fordon samt vid förvaringsställen och tankningsplats. Drivmedelscisterner ska vara besiktigade och
typgodkända. Utrymmen för förvaring och hantering av kemikalier ska vara försedda med tak och ha golv av
ogenomsläppligt material, sakna golvbrunnar och vara invallade. Tankning, uppställning och service ska i
möjligaste mån ske utanför vattenskyddsområde.
Uppställningsplatser ska planeras med hänsyn till den omgivande miljön. Uppställning av fordon och maskiner
kommer i möjligaste mån inte ske inom vattenskyddsområde. För arbeten inom vattenskyddsområdet söks
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Kablarna som kommer att användas vid delsträckor med markförläggning består av aluminium, koppar och
plastmaterial. Vid förläggning av ledningarna kommer ett överskott av schaktmassor att uppstå, som behöver
transporteras bort och användas till annat ändamål alternativt deponeras. Finkrossat material (stenmjöl),
kommer att tillföras som kringfyllning runt kablarna för att skydda dem.
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5.3 Resurshushållning

För att bland annat minimera behovet av ianspråktagen skogsmark föreslås ledningarna att uppföras intill
andra ledningar, vilket kan minimera behovet av ny skogsgata (se även avsnitt 5.6 avseende
markanvändning).
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tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna och särskilda hänsynsåtgärder kommer att föreslås för att
säkerställa skydd av grundvattnet (se även avsnitt 5.6 avseende markanvändning).

Omfattningen av icke-förnyelsebara naturresurser som behöver tas i anspråk för ledningarna bedöms som
förhållandevis liten. Ledningarna syftar till att säkerställa en hållbar eldistribution och Sökanden har enligt
gällande lagstiftning ett ansvar att ansluta kunder till elnätet och säkerställa leverans av el, Sökandens ansvar
är således att välja det alternativ som sammantaget bedöms som mest lämpligt.
Utsläppen vid förbränning av de fossila bränslen som används vid transporter och i arbetsmaskiner i
anläggningsarbetet i projektet är relativt små, i storleksordningen av vanlig fordonstrafik.
De schaktarbeten som görs vid stolpplatserna för att förankra stolparna är relativt små och bedöms inte
medföra negativ påverkan på markgeologin eller på de hydrologiska förhållandena i marken. Eventuella
överblivna massor fördelas jämnt kring stolpen och marken jämnas till efter att stolpen har rests. Inom
vattenskyddsområdet kommer särskild hänsyn att vidtas för att säkerställa att påverkan på grundvatten
undviks.
Sträckorna med markförlagd kabel förläggs längs med befintliga ledningar i ca 1,5 m djupa schakt (schaktfri
metod kan bli aktuellt under väg). Erforderliga schakt bedöms lokalt och tillfälligt kunna påverka hydrologin,
men när arbetena är slutförda bedöms det inte medföra några konsekvenser för hydrologin. Då kringfyllningen
runt kablarna kommer att bestå av finkrossat stenmaterial (stenmjöl) kommer det att blir ett överskott av
massor som inte kan återanvändas. Eventuella överblivna massor transporteras till deponi, i det fall de inte
kan nyttjas till byggvägar och liknande i projektet.
En potentiell risk finns för att läckage av oljor och drivmedel från arbetsmaskiner som används under
byggnation och i samband med skogligt underhåll eller ledningsunderhåll under driftskedet, kan förorena mark
samt yt- och grundvatten. Risken bedöms dock som mycket liten, med ovan nämnda skyddsåtgärder, och
motsvarar den risk som förekommer i samband med mekaniserat skogsbruk eller motorsport som förekommer
i området. Uppställningsplatser, tankning och service kommer undvikas så långt det är möjligt inom
vattenskyddsområde och påverkan bedöms därför som obetydlig.
Vad gäller val av material finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Trä bedöms ofta som ett förnyelsebart
material, utan påtagliga klimateffekter vid produktion. Skog binder i viss mån koldioxid medan produktion av
stål och komposit bidrar till utsläpp i miljön. Trä är ett billigare alternativ men har begränsningar i hur mycket
laster det klarar av (för många alternativt för grova faslinor innebär att andra stolpar måste användas).
Dessutom krävs att trästolparna impregneras för att de ska hålla längre trots markfukt, vilket kan leda till
lokala föroreningar intill stolpplatser.
De träportalstolpar som kommer att vara aktuella för användning i projektet kommer att impregneras med
kopparsalt. Impregnering med kopparsalt och olja har samma aktiva ämne (koppar) som det
tryckimpregnerade virke som saluförs i den allmänna bygghandeln, men med en kompletterande
impregnering av olja för att ge träet bättre vattenavvisande egenskaper. För närvarande pågår fördjupad
analys och utvärdering av impregneringsmetoden för att säkerställa att denna optimeras för det aktuella
användningsområdet.
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5.3.2 Konsekvensbedömning
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Figur 16. Miljökvalitetsnormer som berörs längs aktuella nya kraftledningar Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg.

5.5.1 Hänsynsåtgärder
Där ledningen berör de utpekade vattenområdena uppförs ledningarna som luftledning. Detta ger bra
möjligheter till anpassning av stolpplaceringar för att undvika påverkan.

5.5.2 Konsekvensbedömning
I vattenförvaltningsförordningens 4 kap 2 § finns icke-försämrings-principen som innebär att kvalitetskraven
för en vattenförekomst ska sättas så att tillståndet i den inte försämras. Åtgärder för att uppnå de satta
miljökvalitetsnormerna baseras dels på icke-försämrings-principen och dels på att jobba mot målsättningen i
miljökvalitetsnormen. Avseende miljökvalitetsnormer för vatten är det mycket sällan som en kraftledning
medför sådana effekter så att en vattenförekomsts status sjunker eller att möjligheten att nå
miljökvalitetsnormen försvåras. Det kräver långvarig och omfattande påverkan.
Planerade ledningar kommer att detaljprojekteras för att undvika stolpplaceringar och schaktarbeten i nära
anslutning till vattendrag. Projektet bedöms inte innebära någon påverkan på vattendragens
miljökvalitetsnormer, vare sig gällande ekologisk status eller kemisk ytvattenstatus.
Inga planerade stationsområden är lokaliserade på någon av grundvattentäkterna. Ledningarna går dock över
både Valboåsen som är skyddad för dricksvattenförsörjning, samt grundvattentäkten Gävle-Sandviken som
saknar skydd. Planerade ledningar bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för grundvatten (se även

41
Mi jökonsekvensbeskrivning- Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg

Markanvändningen i aktuellt område utgörs huvudsakligen av skogsbruk. I huvudsak handlar det om aktivt
brukade produktionsskogar. Insprängt i skogsmarken förekommer våtmarker, sumpskogar, vattendrag och
åkermark. Området korsas av flertal kraftledningsstråk. Väster om stationen i Ersbo, sydväst om Skogmur,
återfinns en bergtäkt norr om befintlig kraftledningsgata.
Den planerade ledningen till Ängsberg kommer delvis att beröra vattenskyddsområdet Valboåsen, utpekat av
länsstyrelsen (se Figur 17). Avgränsning av primära och sekundära skyddszoner inom området är för
närvarande under översyn av Gästrike Vatten. Området är skyddat och arbete inom området kräver dispens
av länsstyrelsen. Det medför att schaktarbeten och liknande behöver planeras så att en eventuell påverkan på
grundvattnet minimeras.
Sträckningen för båda de planerade ledningarna korsar väg 509 (Skogsmursvägen) norr om Sälgsjön, där
ledningarna på grund av utrymmesbrist föreslås som markkablar. Trafikverket planerar att förbättra
trafiksäkerheten och framkomligheten på riksväg 56 mellan Hedesunda och Gävle. Flera olika alternativ har
utretts och Trafikverket har beslutat om en 500 m bred korridor utifrån ett av alternativen (kallat 7.1), där
vägen kommer att dras fram (se Figur 17Fel! Hittar inte referenskälla. nedan). Denna korridor sammanfaller
med väg 509. Sträckningen för väg 509/ny väg 56 kommer att korsa planerade kraftledningar, där de av
utrymmesskäl föreslås som markkablar. Ledningen Ersbo-Ängsberg korsar väg 531 (Laggarbovägen) i
luftledningsutförande. Planerad byggperiod för projektet är enligt senaste uppdatering på Trafikverkets
hemsida år 2024-2029 (uppdatering mars 2018).
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5.6 Markanvändning, bebyggelse och planer
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avsnitt avseende markanvändning under 5.6 för en mer övergripande bedömning av påverkan på
vattenskyddsområdet).
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Figur 17. Karta med utpekade intressen för markanvändning i området för aktuella nya kraftledningar Ersbo-Stackbo och ErsboÄngsberg.

Gävle kommuns gällande översiktsplan ”Översiktsplan Gävle kommun år 2030” antogs 11 december 2017.
Inga avsikter har utryckts gällande aktuellt utredningsområde i Översiktsplanen. Gävle kommuns
översiktsplan behandlar befintliga och planerade verksamhetsområden. För utveckling av befintliga
verksamhetsområden beskrivs Ersbo, Gävle hamn och Tolvforsskogen som lämpliga, men även möjligheten
att etablera större industrier i Stackbo, där den goda tillgången på elkraft nämns.
Både norr och söder om station Ersbo planeras ett verksamhetsområde av Sökandens kund, detaljplanen för
det norra området antogs år 2017 (
m.fl. etapp 2), och det södra området år 2019 (
m.fl. etapp 3). Sydväst om station Stackbo finns ytterligare ett verksamhetsområde vars detaljplan antogs
2019 (
). Planerade ledningar kommer på sträckan ut från Ersbo att gå igenom området för de två
förstnämnda detaljplanerna. Luftledningen till Ängsberg kommer att korsa genom området för den sistnämnda
detaljplanen. Detaljplanerade etableringsområden framgår av Figur 17 ovan).
Planerade ledningar korsar och förläggs parallellt med andra ledningar, främst kraftledningar på sträckan.
Flest ledningar berörs i anslutning till stationerna men ledningarna planeras även i anslutning till Svenska
kraftnäts befintliga ledningar. Planerade ledningar kommer att korsa Svk:s ledningar och Trafikverkets
ledning, väster om stationen i Ersbo, i markkabelutförande.
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Ledningssträckningen berör ett närmare 100 år gamla markavvattningsföretag ”Valsjöbäcken uppgrävning rf
1932” på åkermarken öster om Överhärde.
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På ledningsstråkets norra sida har IP-only nyligen grävt ner fiber. Gävle Energi planerar också en
transitledning för fjärrvärme från Ersbo till Sandviken längs samma sträckning. Planerade kraftledningar
kommer dock uppföras söder om befintliga ledningar och kommer således inte att beröra fiberledningarna och
fjärrvärmeledningen.

Vid val av stäckning har en av motiveringarna till valt alternativ varit att minimera sträckan och samlokalisera
med befintligt ledningsstråk för att kunna minimera behovet av avverkning, samt undvika ytterligare
fragmentering av skogsskiften. I åkermark kan stolpplaceringar i viss mån anpassas till t.ex. bryn mellan åkeroch skogsmark för att minimera påverkan och konsekvenser för möjligheten att bruka marken.
Vad gäller uppförande av delsträckan inom vattenskyddsområdet kommer anpassning av stolpplaceringar att
göras i den mån det är möjligt för att minimera behovet av schaktarbeten. Inför schaktarbeten och liknande
kommer tillstånd från vattenskyddsföreskrifterna att sökas, där de specifika arbetena beskrivs mer i detalj.
Erforderliga åtgärder kommer att vidtas för att undvika påverkan på grundvattnet. Val av stolpmaterial inom
aktuellt område kommer att göras i samråd med länsstyrelsen och Gästrike Vatten för att säkerställa mest
lämpliga lösning. Impregnerade trästolpar kommer troligen inte att bli aktuellt. Det är även önskvärt att
minimera behovet av stora fundament, som kräver mer omfattande schakt. Av den anledningen bedöms det
inte rimligt att i ansökan fastställa exakt lösning, då detaljprojektering inte är färdigställd. Därför föreslås beslut
kring detta ske i senare skede, i samråd med länsstyrelsen och Gästrike Vatten. Slutligt val av metodik ska
sträva efter att undvika påverkan på grundvattnet.
Vid korsning av väg 531 (Laggarbovägen) uppförs den nya ledningen i luftledningsutförande. Stolpplaceringar
anpassas så att de uppförs på lämpligt avstånd till väg enligt gällande lagar och riktlinjer. Korsningsavtal
upprättas med Trafikverket så att korsning sker på lämpligt sätt. Korsning med väg 509 sker antingen genom
schaktfri metod för att helt undvika påverkan på trafiken, alternativt att man tillfälligt spärrar av ett körfält i
taget. Val av åtgärd kommer att ske i samråd med Trafikverket för att säkerställa framkomlighet.
Korsningsavtal kommer att upprättas med Trafikverket i enlighet med gällande lagar och riktlinjer. Under väg
509 förläggs kablarna i rör för att man vid framtida eventuella fel ska kunna byta ut ledningarna utan att
behöva schakta i vägen.

5.6.2 Konsekvensbedömning
Planerade ledningar medför avverkning av ca 40 hektar skogsmark som övergår till ledningsgata.
Sträckningen korsar ca 1 km åkermark. Påverkan som uppstår är framförallt odlingshinder vid stolpplatserna,
samt vissa begränsningar vid brukandet eftersom traktorer måste hålla avstånd till stolpar och faslinor.
Konsekvenserna på skogsmark bedöms bli måttliga medan konsekvenserna på åkermark bedöms bli små.
Planerade ledningar kommer att uppföras söder om befintligt ledningsstråk vilket gör att påverkan på
bergtäkten sydväst om Skogmur undviks och inga konsekvenser bedöms uppstå. Eventuell utökning av täkten
är inte lämplig söderut med avseende på befintligt ledningsstråk varför lokaliseringen av nya ledningar
bedöms som lämplig. Ingen påverkan kommer heller uppstå på planerad fjärrvärmeledning, då denna också
är tänkt att förläggas på den norra sidan om ledningsstråket.
Planerade ledningar kommer att medföra stolpplaceringar inom vattenskyddsområdet och således
schaktarbeten i samband med byggnation. Viss tillfällig lokal påverkan kan uppstå vid byggnation. Genom att
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5.6.1 Hänsynsåtgärder

Planerade ledningar strider inte mot detaljplanerna vid Ersbo och har inte någon påverkan på dessa.
Sträckningen är anpassad för att inte påverka planerad exploatering och ledningen planeras att förläggas som
markförlagd kabel inom etableringsområdet vid Ersbo. Luftledningen till Ängsberg planeras att uppföras så att
den inte kommer i konflikt med planerad bebyggelse eller på annat sätt påverkar detaljplanens syfte.
Sträckningen innebär att en 10 kV luftledning kommer troligen behöva flyttas/markförläggas på en kort sträcka
väster om stationen vid Ersbo. Sådana ombyggnationer bekostas av Sökanden och genomförs i samråd med
ledningsägaren. Korsningen med SvK:s och Trafikverkets ledningar avses att göras med markkabel, varför
påverkan på dessa uteblir. Konsekvenserna för andra ledningar när de nya ledningarna tas i drift bedöms bli
obetydliga. Ledningarna bedöms medföra positiva konsekvenser för infrastruktur (elnätet) då
strömförsörjningen stärks.
Där planerade ledningar korsar dikningsföretaget Valsjöbäcken uppgrävning rf 1932, på åkermarken öster om
Överhärde, kommer ledningarna att uppföras som luftledning. Genom att anpassa stolpplaceringar till att inte
uppföras i nära anslutning till dikningsföretaget kommer påverkan att undvikas och konsekvenserna blir
obetydliga.
Sammantaget bedöms planerade ledningar medföra måttliga negativa konsekvenser för markanvändning,
bebyggelse och planer.

5.7 Naturmiljö
Detta avsnitt beskriver kända naturvärden längs delsträckorna. Inga områden klassade som riksintresse för
naturvård, naturreservat eller Natura 2000-områden förekommer längs med föreslagen sträckning.
Naturvärdesinventeringar har genomförts (se bilaga 5) som komplettering till det underlag som inhämtats via
myndigheter. Det finns få utpekade naturområden generellt i området och föreslagen sträckning berör enbart
ett fåtal utpekade objekt. Se Figur 18 för karta över samtliga områden, samt Tabell 7.
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Projektet kan tillfälligt komma att påverka väg 509 och väg 531 vid byggnation. Korsning av väg 531 sker som
luftledning varför den tillfälliga påverkan bedöms bli obetydlig. Väg 509 kommer att korsas som markkabel och
den tillfälliga påverkan kommer att bli obetydlig till liten under byggnation, beroende på om det blir en schaktfri
metod eller schakt. När ledningarna är i drift kommer konsekvenserna för berörda vägar att bli obetydliga.
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vidta angivna hänsynsåtgärder bedöms konsekvenserna för vattenskyddsområdet och grundvattnet bli
obetydliga.
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Figur 18. Tidigare kända områden/objekt med naturvärden samt resultat från genomförd naturvärdesinventering.

Kring Rökärrsbäcken, på södra sidan om befintligt ledningsstråk återfinns en våtmark. Våtmarksområdet har
inventerats och delar av det bedöms hysa påtagligt naturvärde (klass 3, NVI 18). Objektet utgörs av tallmosse
med inslag av björk och i kanterna även viden. I bottenskiktet finns vitmossor och fältskiktet utgörs av
skvattram, odon, hjortron och tranbär. Träden är bitvis draperade med skägglavar. Åldern på skogen ligger
runt 100-120 år. Död ved förekommer sparsamt som stående döda tallar. Våtmarken tycks vara opåverkad av
dikning.
Strax efter att befintliga och planerade ledningar viker av söderut mot Stackbo finns ytterligare ett
naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (klass 3), NVI 17. Området utgörs av en liten myr omgiven av
blandskog av gammal tall och gran med inslag av björk. De torra barrträden bedöms närma sig 140 år och
vissa tallar är döda. Runt myren står låga krumma tallar och låga viden. Myren täcks av högt gräs och låga
tallar. På marken växer ljung, tranbär, skvattram och pors. Flera fågelholkar är uppsatta runt myren. Död ved
saknas i princip helt. Värdet för området grundar sig huvudsakligen i dess biotop, artvärdet är lågt men
biotopen gör att det finns goda förutsättningar för arter knutna till mindre våtmarker.
Ca 1 km norr om station Stackbo återfinns ett naturvärde (Naturväde 1) utpekat av Skogsstyrelsen. Objektet
utgörs av lövrik barrnaturskog och föreslagen sträckning för de nya ledningarna korsar utkanten av området.
Området ligger i direkt anslutning till brukad åkermark. Idag består objektet av gallrad lövrik blandskog och
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Väddnätfjärilen omfattas av ett så kallat åtgärdsprogram, för att aktivt arbeta med att arten inte ska minska i
omfattning. Väddnätfjärilar behöver öppna miljöer och värdväxten ängsvädd. I brist på hagmarker och ängar
har breda kraftledningsgator blivit en viktig miljö för dessa fjärilar. I kraftledningssgatan har både Vattenfall
Eldistribution och Svk ett skötselprogram hur de ska gynna fjärilarna.
I området vid Ängsberg finns förekomst av bibagge, dels tidigare rapporterade fynd samt fynd i samband med
genomförd naturvärdesinventering. Arten lever ofta i öppna sandmiljöer och är beroende av vårsidenbi som i
sin tur är beroende av förekomst av sälg, arten är bedömd som livskraftig och är en typisk art för åsbarrskog.
Bibaggen lever inte i tät skog och förekomsten i området är kopplad till de öppna sandmiljöerna. Arten har
tidigare varit klassad som sårbar och nära hotad vilket gjorde att ett åtgärdsprogram togs fram för arten.
Programmet har lett till att man kunnat utreda och kartlägga förekomsten samt vidta åtgärder. Det har lett till
att arten sedan 2015 bedömts som livskraftig.

5.7.3 Hänsynsåtgärder
För att undvika påverkan på lokaler med fjärilar i ledningsgatan kommer körning och arbeten inte att ske i
befintlig ledningsgata på dessa platser. Områden som inte är tillåtna att beträda under byggnation kommer att
märkas ut på plats med artkunnig på länsstyrelsen. Vid framtida röjning av ledningsgatan kommer särskilda
åtgärder vidtas enligt framtagna skötselprogram för att undvika påverkan. Åtgärder som kan vara aktuella är
att ris dras ihop i högar och patrullstigen hålls bredare än brukligt. Skogligt underhåll sker brukligt samlat för
samtliga ledningar i ledningsgatan.
Körning inom utpekad våtmark och NVI 18 kommer att ske med särskild försiktighet för att undvika körskador.
Detta kan göras genom anpassning av arbeten till årstid då det inte är blött, genom val av lämpligt fordon eller
genom att anlägga stockmattor eller liknande konstruktioner i blöta områden.
Planerad ledning och övriga ledningar som planeras på delsträckan i Ängsberg uppförs inom tidigare tät
skogsmark, där förekomst av bibagge inte är trolig. För att undvika negativ påverkan på förekomst av arten i
området kommer körning undvikas i befintliga ledningsgator och sandmiljöer. Förekomst av sälg kan om det
bedöms relevant märkas ut i fält för att säkerställa att de bevaras.
En inventering kommer göras under våren 2021 för den potentiella spelplatsen för tjäder. Dock bedöms
sannolikheten som låg att det är en spelplats, men det bör säkerställas. Det är brukligt att skydda större
tjäderspelsplatser med 5 eller fler spelande tuppar. Vid färre tuppar än så är bedömningen att påverkan från
åtgärden inte berör arten på populationsnivå.

5.7.4 Konsekvensbedömning
En kraftlednings allmänna påverkan på naturmiljön i skogsmark är främst att en ny skogsgata tas upp utmed
ledningen, vilket leder till att naturtypen förändras lokalt till följd av ökad ljusinstrålning och ändrade
förhållanden. Skogsgatan vidmakthålls genom regelbunden röjning av vegetation. Dessutom avverkas
kantträd utanför den inlösta skogsgatan som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada
ledningen. När skog avverkas för att ge plats åt ledningarna förändras livsbetingelserna för djur och växter
lokalt. Vissa tidigare etablerade arter försvinner och nya arter tillkommer. I en i övrigt sluten skogsmark kan
skogsgatan verka som reträttmöjlighet för ljuskrävande arter som har sin naturliga hemvist i ängs- och
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Längs med sträckningen finns en mängd observationer av väddnätfjäril och fyra andra rödlistade andra
fjärilsarter i befintlig kraftledningsgata. En förekomst av vedsvamp (tallticka) i kategorin NT finns noterad hos
ArtDatabanken.
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5.7.2 Skyddsvärda arter

Avverkning kommer att bli aktuellt i utkanten av det område som omfattas av våtmark och sumpskog som
bedömts ha påtagligt naturvärde i genomförd inventering (NVI 18), intill Rökärrsbäcken. Det är i västra delen
av det utpekade naturvärdesobjektet som mindre avverkning kommer att krävas. Omfattningen är liten och
stolpar inom området bedöms huvudsakligen kunna undvikas. Körning görs med försiktighet i enlighet med
föreslagna hänsynsåtgärder. De nya ledningarna bedöms medföra små konsekvenser för området och dess
biotopvärden.
Planerade ledningar och skogsgatan bedöms inte påverka den lilla myr som identifierats vid inventering, NVI
17. Objektet återfinns ca 80 m från befintlig ledningsgata och planerad breddning omfattar ca 40 m. Således
bedöms påverkan på området bli obetydlig.
Sträckningen berör yttre kanten av den lövrika barrnaturskogen klassad som naturvärde av Skogsstyrelsen.
Avverkning av en liten del av området kommer att erfordras i anslutning till åkermarken. Omfattningen
bedöms bli begränsad och påverkan på området bedöms bli liten.
Där sträckningen för ledningen Ersbo-Ängsberg passerar över vattendraget Kungsbäcken/Valsjöbäcken
kommer stolpplaceringar att anpassas för att undvika närhet till vattendraget. Ledningen kommer här att gå
intill befintliga ledningar vid stationen där området redan idag är påverkat. Viss avverkning kommer att behöva
göras intill vattendraget men ledningen bedöms medföra små negativa konsekvenser för vattendraget.
Både nya och befintliga ledningar kan utgöra en potentiell risk för fåglar som kan kollidera med ledningarna. I
våtmarksområdet kring Rökärrsbäcken har det i genomförd naturvärdesinventering noterats tjäder och
tjäderspillning. Områdets karaktär med myr och gamla tallar utgör förutsättningar för tjäderspelplats i området.
I övrigt är det enbart enstaka födosökande eller förbiflygande fåglar som noterats. Den nya ledningen bedöms
kunna utgöra en ökad risk för ledingskollision om området är en tjäderspelplats. Sammantaget bedöms
planerade ledningar medföra små konsekvenser för fåglar.
Påverkan på bibagge bedöms kunna undvikas med föreslagna hänsynsåtgärder. Den nya ledningen och
övriga ledningar som planeras på delsträckan bedöms inte medföra några negativa effekter på arten, men
skulle kunna leda till utökade habitat som är gynnsamma för arten och i sådant fall skulle kunna bli en positiv
konsekvens.
Sammantaget bedöms planerade ledningar medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön.
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Befintlig kraftledningsgata har utvecklats till en biotop för flera fjärilsarter, bl.a. väddnätfjäril som trivs i
hävdade ledningsgator. Vid byggnation av kraftledningarna sker den mesta av aktiviteten utanför denna miljö,
i den nya breddade skogsgatan. Genom att säkerställa att arbete och körning inom befintlig ledningsgata
undviks i anslutning till de registrerade lokalerna kan negativ påverkan undvikas. Den nya ledningsgatan kan
bidra till ytterligare utbredning av arten, även om den mer omfattande gatan kan bli något mer vindutsatt.
Planerade ledningar bedöms medföra små negativa konsekvenser för dessa fjärilsarter och kan komma att
medföra positiva effekter när ytterligare ledningsgata öppnas upp.
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hagmarker eller skogsgläntor och bryn. Även störningståliga, hävdgynnade arter som tidigare var vanliga i
odlingslandskapet kan finna en lämplig livsmiljö i skogsgatan till följd av den återkommande röjningen.

Förordad sträckning berör fem tidigare kända forn- och kulturlämningar; två boplatser, en kolbotten efter
resmila och ett område med skogsbrukslämningar som utgörs av två kolningsgropar. Ytterligare en
kolningsgrop har funnits inom området men har undersökts och tagits bort (se Tabell 8 nedan).
En arkeologisk utredning, steg 1, har genomförts i projektet i enlighet med kulturmiljölagen (2 kap.11§) samt
länsstyrelsens synpunkter i samråd. I genomförd inventering har 12 ytterligare lämningar identifierats (se
Tabell 9 nedan). Tre av dessa har bedömts som ”fornlämning”, tre av dem som ”utredningsobjekt” och övriga
som ”övrig kulturhistorisk lämning”. En av fornlämningarna är redan idag kraftigt skadad av genomförd
markberedning kring lämningen (33336).
Både tidigare kända lämningar och lämningar identifierade i inventering presenteras i Figur 19.

Figur 19. Kulturlämningar registrerade sedan tidigare (FMIS) samt identifierade i genomförd kulturinventering i projektet.
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Området i stort där planerade ledningar ska uppföras har främst använts för utmarksbruk, såsom exempelvis
fäboddrift och kolning, först för lokalt blästbruk och senare åt närbelägna järnbruk. Norr om Stackbo
förekommer igenväxt åker- och ängsmark som tillhört Valbo -Ön och som brukats fram i nyare tid. Höjden
över havet är omkring 50 meter, vilket innebär att kustlinjen gick i kraftledningsgatans närområde under yngre
stenålder (omkring 3500 f.Kr.). Flera kända stenåldersboplatser finns också i området.
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5.8 Kulturmiljö

5.9.1 Hänsynsåtgärder
För att minimera påverkan på landskapsbilden och friluftslivet har en sträckning i anslutning till befintligt
kraftledningsstråk valts. I samband med byggnation kommer särskild hänsyn tas vid arbeten intill vägar, leder
och stigar som används för rekreation. Större stigar och leder hålls fria från ris och avverkningsrester så att
framkomlighet säkerställs. Likaså planeras upplag- och uppställningsplatser med hänsyn till landskapsbilden
och friluftsliv, så att påverkan minimeras.
För att minimera tillfällig påverkan för jaktlag verksamma i området kommer kontakt med dessa tas i god tid
för att informera om byggnationen. Detta gäller även för framtida underhållsarbeten.

5.9.2 Konsekvensbedömning
En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina stolpar och den avverkade delen av ledningsgatan. Inga
utpekade intressen för friluftslivet eller landskapsbild berörs. Där luftledningarna kommer att gå genom
skogsmark exponeras de generellt sett mindre för omgivningen än där de går över öppen mark. Ledningarna
kommer huvudsakligen att uppföras i anslutning till befintligt kraftledningsstråk för att inte öppna upp nya gator
i landskapet. På delsträckan vid Ängsberg uppförs ledningen Ersbo-Ängsberg i anslutning till övriga ledningar
som erfordras på sträckan. Samlade effekter beskrivs och bedöms även under avsnitt 6 avseende kumulativa
effekter. Konsekvenserna för landskapsbilden till följd av planerade ledningar bedöms sammantaget bli små,
även om de lokalt inom öppen mark bedöms kunna bli måttliga.
Ledningarnas påverkan på friluftslivet bedöms bestå i dels den landskapsbildspåverkan som ledningen
medför (se ovan), dels av de temporära störningar som uppkommer för det lokala friluftslivet i samband med
byggnation och underhållsarbeten. Dessa störningar är dock av övergående karaktär. Med föreslagna
hänsynsåtgärder bedöms planerade ledningar medföra små konsekvenser för friluftslivet under byggnation.
När ledningarna är i drift bedöms de inte medföra konsekvenser för möjligheterna att utöva friluftsaktiviteter.

5.10 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Bostadsbebyggelsen i området är huvudsakligen samlad kring byar/orter. Ett fåtal hus finns ute i
skogsmarkerna, en del av dessa utgörs dock av fäbodar och andra fritidshus. I anslutning till de planerade
ledningarna är det främst kring Stackbo och Ängsberg som det finns boendemiljöer (se Figur 20). Närmaste
bostadshus bedöms återfinns ca 100 m från planerade ledningar och det är längs ledningen som går mellan
Ersbo och Ängsberg. Bostaden är belägen längs Laggarbovägen
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Skogsmarkerna domineras av tallrika produktionsskogar utan utpekade värden för friluftslivet. Bortsett från
jakt som förkommer i stora delar av området används troligen enbart områdena närmare bebyggelse för
rekreationsändamål som promenader och för ridning, exempelvis området vid Stackbo och Ängsberg.
Föreslagna ledningar kommer att korsa en etapp av Gestrikeleden som går mellan Hemlingby friluftsområde
och Valbo.
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västligaste delarna finns även öppna jordbruksmarker. I de nordöstra delarna finns tre till ytan omfattande
täktverksamheter och ännu längre norrut utbreder sig Skogsmur-Ersbo som är ett ytkrävande industriområde.
Landskapet genomskärs av flera befintliga kraftledningsgator.

2021-01-29
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Figur 20. Kartan visar var den närmaste bebyggelsen till de planerade ledningarna är lokaliserade. Närmaste bostadshus
utifrån fastighetskartan är inringat med vitt.

5.10.1 Elektriska och magnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. 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 och diskutera i
denna MKB.
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 ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
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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:
•
•

utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för
magnetfält begränsas.
begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive
aktuella arbetsmiljöer (avser befintliga ledningar).

Magnetfältet kring planerade ledningar varierar, då även befintliga och andra planerade ledningar ger upphov
till magnetfält. Magnetfälten från parallellgående ledningar samverkar vilket kan göra att magnetfälten i viss
mån tar ut varandra men i vissa fall blir de också högre eftersom utbredningen av ledningar ökar. Beräkningar
görs i första hand för de lägen där ledningarna kan ge upphov till förhöjda värden i miljöer där människor
stadigvarande vistas (bostäder, skolor, i viss mån arbetsplatser).
För aktuella ledningar har tre magnetfältsberäkningar tagits fram:
•

•

•

En beräkning för de två nya ledningarna i parallellgång med två befintliga 130 kV ledningar och SVKs
220 kV ledning enligt Figur 13 (mellan bergtäkten och den skarpa vinkeln norr om Stackbo).
Beräkningen utgör ett exempel i uppförandet av två luftledningar parallellt med befintliga ledningar, se
Figur 21. Värdena från de två tillkommande ledningarna är ungefär den samma oavsett vilka andra
ledningar som de går parallellt med. Inga närliggande bostäder finns inom denna delsträcka.
En beräkning för den nya ledningen Ersbo-Ängsberg, där ledningen passerat station Stackbo. På
denna delsträcka återfinns närmaste bostadshus på hela sträckan, ca 100 m avstånd från den nya
ledningen. På delsträckan planeras förutom aktuell ledning även två markförlagda 132 kV ledningar
(Öby och Ängsberg) och ca 100 m bredvid finns en befintlig SvK-ledning, se Figur 22.
En beräkning för den nya ledningen Ersbo-Ängsberg på sträckan vid Ängsberg. Ledningen kommer
att uppföras parallellt med ytterligare fyra planerade luftledningar (två 400 kV ledningar samt två 132
kV ledningar) samt två befintliga 400 kV ledningar, se Figur 23.
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I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
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Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs 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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Figur 21. Magnetfältsberäkning på delsträcka där de två planerade luftledningarna (YL65 Stackbo-Ersbo och YL67S3 Ängsberg-Ersbo)
går parallellt med SVKs 220 kV ledning samt Sökandes två egna 130 kV ledningar. Nollpunkten är satt till mitten mellan de två nya
ledningarna.

I Figur 21 presenteras resulterande magnetfält på delsträckan från vinkeln norr om Stackbo till bergtäkten
nära Ersbo, där de två nya ledningarna uppförs parallellt med SvK:s 220 kV ledning samt två befintliga 130 kV
ledningar. Det sammanvägda magnetfältet presenteras som grön linje i figuren. Redan 50 m söder om
ledningarna är magnetfälten nere på mycket låga nivåer. Norr om ledningarna är det huvudsakligen befintliga
ledningar som ger upphov till förhöjda magnetfält. De nya ledningarnas fält är nere på låga nivåer på 50 m
avstånd och därmed har de en obetydlig inverkan på det resulterande magnetfältet söder därom.
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I Figur 22 presenteras resulterande magnetfält för aktuell ledning Ersbo-Ängsberg, på delsträckan söder om
station Stackbo, där ledningen uppförs parallellt med två nya 132 kV markkablar och ca 100 m från en
befintlig SvK-ledning. På denna delsträcka återfinns närmaste bostadshus från aktuella ledningar, på ca 100
m avstånd från den nya ledningen Ersbo-Ängsberg. Redan vid 50 m avstånd från mitten av planerad ledning
och söderut mot bostadshus är magnetfälten lägre än 0,2 µT. Även norrut, mot befintlig SvK-ledning avtar
magnetfältet snabbt och är nere på låga nivåer på 50 m (därefter ökar dock magnetfälten, till följd av SvK:s
ledning). Inga förhöjda magnetfält i boendemiljöer kommer att förekomma till följd av planerade ledningar.
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Figur 22. Resulterande magnetfält för sträckan där ledningen Ersbo-Ängsberg utgörs av en luftledning, parallellt med två planerade
markkablar mellan Öby- Ängsberg, samt SvK:s befintliga luftledning cirka 100 meter bort (stora kurvan till vänster som sammanfaller med
resulterande och nollalternativ). Närmaste bostadshus finns knappt 100 meter från planerad kraftledning Ersbo-Ängsberg. Nollpunkten är
satt till mittfas på den nya ledningen Ersbo-Ängsberg.

2021-01-29
I Figur 23 presenteras resulterande magnetfält för samtliga ledningar på delsträckan genom Ängsberg (från
befintligt ställverk/stamnätsstation till ny transformatorstation). Bostadsbebyggelse återfinns öster om de
planerade ledningarna (till höger i figuren) vid Sågfäbovägen och Laggarbovägen. Magnetfältet beräknas vara
lägre än 0,2 µT 40 meter från närmast ledning (Ängsberg-Öby L2 värdet vid ca 160 i grafen) åt öster,
närmaste bostäder återfinns på mer än 200 meters avstånd.

5.10.2 Hänsynsåtgärder
Val av ledningssträckning görs bland annat med avseende på närhet till boendemiljöer. Transporter och
körning med fordon ska anpassas för att undvika störning i så stor utsträckning som möjligt för närboende.

5.10.3 Konsekvensbedömning
Planerade ledningar kommer att uppförs på sådana avstånd från boendemiljöer och miljöer där människor
stadigvarande vistas att det inte kommer att innebära några direkta konsekvenser för boendemiljön. Inga
förhöjda magnetfält kommer att uppstå i sådana miljöer.
För boende i Ängsberg innebär pågående verksamhetsetablering vid Stackbo en påverkan på närområdet.
Planerade ledningar bidrar till känslan av att området förändras från landsbygd till mer industriell karaktär, det
är dock en påverkan i närområdet och inte en direkt påverkan på boendemiljön. Ledningen Ersbo-Ängsberg
planeras tillsammans med ett antal övriga ledningar i området. De samlade kumulativa effekterna beskrivs i
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Figur 23. Magnetfältsberäkning för samtliga ledningar mellan Ängsbergs befintliga ställverk och planerad transformatorstation Ängsberg.
Befintliga kraftledningar är de till vänster i figuren, följt av de två planerade 400 kV ledningarna på sträckan. Därefter följer aktuell ledning
Ersbo-Ängsberg och till höger om denna i figuren finns planerade ledningar Öby-Ängsberg. Nollpunkten i figuren är satt till den vänstra av
de nya 400 kV ledningarna (västerut i verkligheten).

I området där ledningarna ska uppföras pågår exploatering av nya verksamhetsområden, reglerade via
kommunal planering. I området finns stamnätsstationerna Stackbo och Ängsberg vilket gör det fördelaktigt
med verksamhetsetableringar på grund av möjligheten till anslutning till överliggande elnät. Området är
således till viss del redan präglat av elöverföringsanläggningar och i Ersbo även industriverksamhet.
Planerade ledningar kommer i huvudsak att uppföras intill befintliga kraftledningar på sträckan Ersbo till
Stackbo samt intill befintliga samt andra planerade kraftledningar för ledningen Ersbo-Ängsberg. Mellan Ersbo
och Stackbo varierar idag antal ledningar och vilken typ av ledningar. Större delen av sträckan (längs
västerut) kommer det att bli en ledningsgata innehållande fyra 130 kV luftledningar och en 200 kV luftledning,
en total ledningsgata på ca 115 m (Figur 13 under avsnitt 4.2.3).
Mellan Stackbo och Ängsberg kommer planerad ledning att vara del i en ledningsgata omfattande två
befintliga 400 kV luftledningar, två nya 400 kV luftledningar och tre nya 130 kV luftledningar, en total
ledningsgata på ca 265 m (se Figur 24).

Figur 24. Skiss över ny ledningsgata på sträckan vid Ängsberg.

6.1 Konsekvensbedömning
Ledningarna uppförs i ett område som redan idag präglas av elnätsanläggningar i form av kraftledningar och
ställverk/stationer, samt till viss del industri och verksamheter. Detta i kontrast till det omgivande
skogslandskapet som närmare Stackbo och Ängsberg utgörs av landsbygdsmiljö med gårdar och bebyggelse.
De nya ledningarna bidrar till visuell påverkan med ytterligare känsla av industri, med stora ledningsgator. I
Ängsberg blir det påtagligt då det även pågår etablering av verksamhetsområdet öster om
bostadsbebyggelsen vid Laggarbovägen, dock lokaliseras och samlas ledningarna inom område med
befintliga ledningsgator som ramas in av omkringliggande vägar och intilliggande motorstadion. Ledningarna
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6 KUMULATIVA EFFEKTER
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avsnitt 6. Planerade ledningar bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för boendemiljön under
driftskedet. Vid byggnation kan störningar i området till följd av arbeten och transporter förekomma vilket
bedöms medföra små tillfälliga konsekvenser.
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Sammantaget bedöms de kumulativa effekterna på omgivningarna i området till följd av ledningar och andra
etableringar lokalt bli måttliga. Ur ett större perspektiv bedöms de kumulativa effekterna som små.
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uppförs så nära befintliga ledningar som möjligt, men samtidigt med erforderliga säkerhetsavstånd. Det
innebär att de hamnar så långt från Laggarbovägen som möjligt, i syfte att minimera den visuella påverkan
från vägen och bostadsmiljöer på andra sidan vägen. En skogsridå lämnas kvar närmast vägen. Likaså blir
det en visuell påverkan och industriell känsla med breddning av ledningsgatan norr om station Stackbo, där
ledningarna delvis går över öppen jordbruksmark.

59
Mi jökonsekvensbeskrivning- Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg

Hushållning med råvaror och energi samt
hantering av avfall för återanvändning och
återvinning, ingår som ett fokusområde i
Sökandens miljöarbete.

6 § Lokaliseringsprincipen
För alla verksamheter och åtgärder som inte är
av försumbar betydelse, ska en sådan plats
väljas att ändamålet kan nås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa
och för miljön.

I arbetet med att ta fram föreliggande MKB och
ansökt sträckning har studier genomförts för att
hitta den mest lämpliga placeringen av
ledningen. Förordat alternativ bedöms vara den
ledningssträckning som medför minst påverkan
på miljön eller olägenhet för människors hälsa.

7 § Skälighetsregeln

De konsekvenser som verksamheten medför på
människors hälsa och miljön bedöms som
skäliga i förhållande till den nytta som de
planerade ledningarna medför. Sökanden har
ansvar att ansluta verksamheter och
elanvändare till elnätet. Sökanden anser att
föreslagna försiktighetsåtgärder och
försiktighetsmått är tillräckliga för att uppfylla de
allmänna hänsynsreglerna.
I MKB:n redovisas förslag för att avhjälpa och
förebygga att skada och olägenhet uppkommer.
Om skador eller olägenheter ändå uppstår,
ansvarar Sökanden för att avhjälpa eller ersätta
dessa i enlighet med gällande lagstiftning.

Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt
motiverade utan att vara orimliga att uppfylla.
Hänsynsreglerna skall tillämpas efter en
avvägning mellan nytta och kostnader.

8 § Skadeansvar
Innebär att alla som bedriver eller har bedrivit
en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som
medfört skada eller olägenhet för miljön
ansvarar till dess skadan eller olägenheten har
upphört för att denna avhjälps i den omfattning
det kan anses skäligt enligt MB 10 kap.
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5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Hushållningsprincipen innebär att all
verksamhet skall drivas och alla åtgärder ske
på ett sådant sätt att råvaror och energi
används så effektivt som möjligt och att
förbrukningen samt avfallet minimeras.
Kretsloppsprincipen innebär att det som
utvinns ur naturen ska kunna användas,
återanvändas, återvinnas och bortskaffas på
ett uthålligt sätt med minsta möjliga
resursförbrukning och utan att naturen skadas.
För bedömning av hur principerna bäst ska
tillämpas bör aktuell verksamhet eller åtgärd
bedömas ur ett vaggan-till-graven-perspektiv,
genom till exempel livscykelanalys.
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kan ersättas med andra, mindre farliga
produkter.

Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Elsäkerhetsverket, 2009.
Magnetfält och hälsorisker
Gävle kommun, antagna detaljplaner

(del av) mfl., Stackbo
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