
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Ny 132 kV ledning mellan Duvhällen vindpark, Eskilstuna 
kommun, Södermanlands län och befintlig 132 kV ledning vid 
Lindhult, Kungsör kommun, Västmanlands län.  

 

2020-12-21 



 
 
 

 
 
 

2 
Miljökonsekvensbeskrivning- Anslutning Duvhällen Vindpark AB 
 

Confidentiality: C2 - Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektorganisation: 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
www.vattenfalleldistribution.se 
 
Telefonväxel:  08-739 50 00 
Org.nr:   556417–0800  
 
Projektledare Förstudiefas  
Tillstånd och rättigheter:  
Kundansvarig   
 

Miljökonsekvensbeskrivning    

Konsult:  
NEKTAB   
Nohabgatan 12 E, 461 53 TROLLHÄTTAN  
www.nektab.se    
 
Uppdragsledare:  
Miljökonsekvensbeskrivning:      
Granskning:  
 
Foton, illustrationer och kartor: Vattenfall Eldistribution, NEKTAB samt från Callunas NVI-rapport 2020 
     
Kartmaterial: ©Lantmäteriet MS2013/04895. Länsvisa geodata © Länsstyrelsen  



 
 
 

 
 
 

3 
Miljökonsekvensbeskrivning- Anslutning Duvhällen Vindpark AB 
 

Confidentiality: C2 - Internal 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund och syfte 
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för en ny 132 kV-ledning från Duvhällen Vind-
park i Eskilstuna kommun till befintlig 132 kV kraftledning vid Lindhult, Kungsörs kommun. Vindkraftsbolaget 
Duvhällen Vindpark AB har ansökt om anslutning för planerad och tillståndsgiven vindpark vid Duvhällen, 
Eskilstuna kommun. Vattenfall Eldistribution AB har nätkoncession i området och innehar också linjekoncession 
för den aktuella ledningen som vindparken vill ansluta till. Ledningen tillhör landets regionnät (40–130 kV) och 
fördelar effekten från stamnätet ut till landets regioner.   

Alternativutredning 
En alternativutredning har genomförts. Ett luftledningsalternativ och ett markkabelalternativ har utretts. Utvär-
dering av de två alternativen har gjorts genom en samlad bedömning av inkomna samrådsyttranden, tekniska 
aspekter, konsekvenser för miljö, samhälle och näringar. Utredningen visar att, för den aktuella ledningen, är 
luftledningsalternativet sammantaget den bästa lösningen. Luftledningen innebär också ett säkert, tillförlitligt 
och därmed ett effektivt elnät.  

Beskrivning av planerad ledning 
Kraftledningen som planeras är en 7,7 km lång luftledning som uppförs på portalstolpar. Ledningen byggs hu-
vudsakligen i skogsmark med en 40 m bred skogsgata för att vara trädsäker. Det innebär att avverkning av 
skog kommer att ske. Skogsgatan kommer därefter att hållas öppen genom att buskar och sly röjs med jämna 
mellanrum. Kantträd i sidoområdena som riskerar att falla över ledningen avverkas.  

Miljöaspekter 
Bebyggelse och boendemiljö  
Det finns inte några bostäder i den planerade ledningens direkta närhet, närmaste bostad ligger ca 220 m från 
planerad ledning. Det magnetfält som alstras av planerad luftledning ligger på så låga nivåer att det inte bedöms 
medföra några negativa hälsoeffekter. Ledningssträckningen går genom mestadels skoglig terräng vilket mini-
merar synintryck för boende. Uppförande av luftledningen kan medföra störningar av tillfällig art under bygg-
nadstiden.  

Naturmiljö 
En naturvärdesinventering har genomförts och ett naturvärdesobjekt identifierades längs med planerad 
sträckning. Vid inventering noterades också 18 naturvårdsarter, varav 3 var rödlistade och 7 skyddade enligt 
artskyddsförordningen (2007:845). Planerad luftledning kommer inte att påverka vare sig naturvärdesobjekt 
eller rödlistade arter negativt. Under förutsättning att föreslagna skyddsåtgärder vidtas så bedöms luftled-
ningen medföra obefintlig påverkan för naturmiljön. 

Kulturmiljö 
I det aktuella området förekommer det sparsamt med tidigare kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar vilket kan förklaras av att området tidigare utgjort utmark och att det inte finns så mycket lämningar 
här. Under samrådet har Länsstyrelserna krävt en arkeologisk utredning av det aktuella området. En arkeolo-
gisk utredning etapp 1 har genomförts under november 2020 och utifrån resultatet beslutade Länsstyrelsen att 
det inte krävs någon ytterligare utredning av arkeologin.  
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för uppförande av en ny 132 kV 
ledning (nominell spänning) från planerad och tillståndsgiven vindpark vid Duvhällen Eskilstuna kommun till 
befintlig 132 kV ledning vid Lindhult i Kungsör kommun. Ledningen kommer därmed att vara lokaliserad i både 
Västmanland och Södermanlands län, se översiktskarta bilaga M1. 

Området för den aktuella ledningen ligger ca 7 km sydost om Kungsör och ca 18 kilometer väster om Eskilstuna 
och är i norr och söder begränsat av de två stora sjöarna, Mälaren och Hjälmaren. Utredningsområdet sträcker 
sig från vindparken i söder till befintlig kraftledning i norr, dit vindparken kommer att anslutas. Avgränsningarna 
i öst och väst utgörs av väg 56 i väster och vägen förbi Vingsleör i öster, se översiktskartan figur 1.  

Vattenfall Eldistribution har genomfört ett gemensamt undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap. 
miljöbalken (MB). Länsstyrelsen i Västmanland har efter samrådet beslutat att planerad verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Beslutet innebär att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska tas fram till ansökningshandlingarna. 

 
Figur 1. Övers ktskarta. 
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1.1 Beskrivning av planerad verksamhet  
På beställning av Duvhällen Vindpark AB avser Vattenfall Eldistribution att bygga en ny kraftledning för att an-
sluta den planerade och tillståndsgivna vindparken vid Duvhällen, till befintlig kraftledning i Lindhult ca 7 km 
norr därom.  

Figur 2. Området för planerad vindpark. 
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1.2 Syfte och behov 
En vindpark med maximalt 10 verk och en högsta höjd på 210 m planeras att uppföras vid Duvhällen, nordost 
om Alberga, Eskilstuna kommun, se figur 2. Duvhällen Vindpark AB som ska uppföra vindparken har ansökt om 
anslutning till elnätet med en total effekt på 60 MW.  

Vattenfall Eldistribution är elnätsägare med så kallad områdeskoncession för området. Vattenfall Eldistribution 
är också regionnätägare och innehar nätkoncession för linje. Den som har nätkoncession för linje är enligt 
Ellagen skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till ledningen. Anslutningen ska normalt 
fullgöras inom två år från en begäran om anslutning mottagits. 

Norr om Duvhällen (vid Lindhult) har Vattenfall Eldistribution en 132 kV ledning dit vindparken planeras att 
anslutas. Duvhällen Vindpark AB kommer att uppföra en ny transformatorstation för anslutning av ledningen i 
norra delen av vindparken. Vattenfall Eldistribution har även en 40 kV ledning söder om Duvhällen (vid Väs-
termo). Eftersom vindkraftsbolagets har ansökt om anslutning för en total effekt på 60 MW skulle en anslutning 
till 40 kV-nätet innebära kapacitetsbegränsningar.  

1.3 Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 kunder. Företagets 
elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är indelat i lokalnät och regionnät 
och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har cirka 730 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och 
Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i att bygga om elnätet för att det 
ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom att bygga in ny teknik för bättre 
övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att kunna ansluta en växande andel 
förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsut-
veckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens 
energilösningar.  

1.4 Disposition 
Denna MKB har utformats efter den kunskap och information som har samlats in under samrådet dvs rådande 
kunskap och bedömningsmetoder. I MKB beskrivs alla de direkta och indirekta effekter som planerad ledningen 
kan ha på: 

· människor, naturmiljö (djur, växter, mark, vatten, luft), klimat, landskap och kulturmiljö  
· hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt.  

Genom att miljöeffekter har identifierats, bedömts och dokumenterats efter samråd med myndigheter, särskilt 
berörda och allmänhet har Vattenfall Eldistribution fått ett underlag att successivt planera sin verksamhet utifrån. 
MKB utgör grunden för en samlad bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten antas medföra. 

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
Länsstyrelsen i Västmanland har beslutat att luftledningsalternativet kan medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) enligt 6 kap. 26 § MB vilket innebär att Vattenfall Eldistribution har gjort en specifik miljöbedömning. 
Under denna process har en MKB tagits fram. Vattenfall Eldistribution har följt beskrivningen i 6 kap. 35–37 §§ 
MB samt i miljöbedömningsförordningen 16–19 §§ om vad en MKB ska omfatta.  
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att 
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning 
efter 40 år. Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra BMP eller ej. Detta 
görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. 
När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för 
länsstyrelsen beslut om BMP. 

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

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra BMP ska en specifik miljöbedömning ge-
nomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun 
och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet 
som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i 
den MKB som ska tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

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, se figur 3 för flödesschema över processen.  

 

Figur 3. Tillståndsprocessen 
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2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten att anlägga och bibehålla ledningen på annans 
fastighet. Sökanden har för avsikt att i första hand teckna frivilliga överenskommelser med berörda fastighets-
ägare, ett så kallat markupplåtelseavtal. Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och 
skyldigheter. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att 
ersättning för intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp.  

Utöver nätkoncession för linje enligt Ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller 
dispenser även krävas enligt andra kapitel i MB, till exempel anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. MB 
eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. MB. Även annan lagstiftning måste 
också beaktas till exempel bestämmelserna i kulturmiljölagen. 

2.2 Genomförda samråd 
Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ MB genomföras med 
syfte att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Om verksamheten antas 
medföra BMP ska även ett avgränsningssamråd genomföras enligt 6 kap. 29 § MB. Syftet med avgränsnings-
samrådet är att MKB ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad. Verksamhetsutövaren kan välja att 
samordna de två samråden och genomföra ett mer omfattande samråd med en bredare krets redan från början.  

I förevarande fall valde sökanden att utforma undersökningssamrådet så att det även uppfyllde kraven på ett 
avgränsningssamråd. I samrådsunderlaget beskrevs planerade åtgärder och de två studerade alternativa led-
ningssträckningarna, ett luftledningsalternativ och ett markkabelalternativ. Det egentliga samrådet genomfördes 
under perioden 27 januari till 2 april 2020. Samrådsunderlag och information skickades ut via e-post till myndig-
heter och organisationer och via post till enskilda särskilt berörda och närboende, se tabell 1. I brevet uppma-
nades adressaten även att vidarebefordra informationen till ev. arrendatorer, hyresgäster eller andra rättighets-
havare som belastar fastigheten. Annonsering i tidningar skedde den 15, 17 och 28 februari 2020, se tabell 1. 
Inkomna synpunkter och sökandens bemötande har redovisats i en samrådsredogörelse, se bilaga M2. 

Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning 

Datum Aktivitet 
2020-01-27 Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till Länsstyrelserna i Södermanland och Väst-

manland 

2020-02-11 Annons på Vattenfall Eldistributions webbsida 

2020-02-12 Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till kommuner, övriga statliga myndigheter, 
organisationer. 

2020-02-12 Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till enskilda särskilt berörda 

2020-02-15 Annonsering om samråd i Eskilstuna-Kuriren  

2020-02-17 Annonsering om samråd i Bärgslagsbladet 

2020-02-28 Annonsering om samråd i Magazin24 

2020-03-03 Samrådskretsen utökades, samrådsunderlag och följebrev skickades ånyo ut 
2020-10-16 Kompletterande samråd med enskild berörd fastighetsägare 
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2.2.1 Beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) 
Den planerade kraftledningen berör både Södermanlands och Västmanlands län. Då den största delen av led-
ningen ligger i Västmanland beslutades, enligt överenskommelse Länsstyrelserna emellan, att Länsstyrelsen i 
Västmanland skulle fatta beslutet om BMP. Efter avslutat samråd skickade sökanden en samrådsredogörelse 
tillsammans med en begäran om beslut om BMP till Länsstyrelsen i Västmanland, en kopia skickades till Läns-
styrelsen i Södermanland. 

Länsstyrelsen i Västmanland beslutade 2020-06-16 (dnr 407-2499-20) att luftledningsalternativet kan medföra 
BMP enligt 6 kap. 26 § MB, se bilaga M3. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att de grundar sin bedömning dels 
på det underlag som inkommit från Länsstyrelsen i Södermanlands län dels på sin egen bedömning inom Väst-
manlands län. Enligt bedömning från Länsstyrelsen i Södermanland antas dock inget av alternativen medföra 
BMP, i de delar som berör Södermanlands län.  

Gällande luftledningsalternativet gör Länsstyrelsen i Västmanland den sammanlagda bedömningen att intrång 
i natur- och kulturmiljö samt skada på landskapsbilden når upp till de kriterier miljöbedömningsförordningen 
anser ska beaktas inför ett beslut om BMP av en verksamhet eller åtgärd. De skriver att luftledningsalternativet 
passerar flera platser med uttalade värden samt genom viss produktiv skogsmark. 

2.2.2 Förändrad ledningssträckning – fortsatt samråd 
Under processen med framtagande av MKB har Duvhällen Vindpark AB kommit in med önskemål om att flytta 
transformatorstationen inom vindparken ca 600 m österut från det ursprungliga förslaget. Flytten innebär en 
förändrad ledningssträckning vid anslutningen till vindparken. Berörd fastighet ingick i den tidigare samrådskret-
sen men med anledning av den förändrade sträckningen har ytterligare samråd genomförts, se sid 27–28 i 
samrådsredogörelsen, bilaga M2. 

Efter genomfört samråd genomfördes även en mindre flytt av ledningssträckningen i höjd med Hägertorp för att 
undvika passage av en mosse. Ändringen gjordes inom en och samma fastighet efter önskemål från fastighets-
ägaren. Inget ytterligare samråd krävdes för denna ändring. Båda förändringarna kan studeras i figur 10. 

 
Figur 4. Vy över området, foto hämtat från Callunas NVI-rapport. 
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3 ALTERNATIVUTREDNING 
Under alternativutredningen var syftet att hitta den lämpligaste lösningen för att ansluta planerad vindpark till 
befintlig 132 kV-kraftledning. De två sträckningarna som ingått i samrådet se figur 5, har föreslagits utifrån vad 
som bedöms som tekniskt möjligt med hänsyn till bostäder och befintlig infrastruktur.  

Genom att antingen som luftledningsalternativet, uppföras i skogsmark och på största möjliga avstånd från 
bostäder eller som markkabelalternativet, följa längs med befintliga vägar, bedöms de studerade sträckningar-
nas påverkan på bland annat naturmiljö och landskapsbild kunna minimeras. Hänsyn har även tagits till mar-
kanspråk och miljöaspekter som biotopskyddsområden och landskapsbild. De två utredda alternativen beskrivs 
närmare under avsnitt 4.  

Figur 5. Alternativa sträckningar som ingått i samrådet. 
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3.1 Utredda och avfärdade alternativ 
Efter inkomna synpunkter under samrådet har två ytterligare alternativa sträckningar utretts översiktligt. De 
båda sträckningarna, ett luftledningsalternativ och ett markkabelalternativ ligger väster om tidigare utredda 
sträckningar, i området omkring väg 56 som går i nord-sydlig riktning, se figur 6. 

De två alternativen utmed väg 56 blir avsevärt längre (3,4 km respektive 2,3 km) än tidigare utredda alternativ. 
Det har inte identifierats några allmänna motstående intressen längs de ursprungliga förslagen som skulle mo-
tivera ett större intrång och en dyrare lösning, varför de nytillkomna sträckningarna har avskrivits. De nya sträck-
ningsförslagen bedöms inte heller lämpliga ur miljösynpunkt då de berör Naturreservatet tillika Natura 2000-
området, Stengärdet och vattenskyddsområdet Hogsta-Skottbacken.  

 
Figur 6. Alternativa sträckningar som utretts efter samrådet.  
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3.2 Teknik 
Luftledning är den teknik som Vattenfall Eldistribution generellt förordar på spänningsnivåer 130 kV eller högre 
då det är den tekniska lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. 
De huvudsakliga skälen till att luftledning förordas är i korthet: 

- Enligt Ellagen (EL) ska nätägaren ansvara för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och 
för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Begreppen i EL understöder ställ-
ningstagandet att generellt förorda luftledning som teknisk lösning i 130 kV-nätet. 

- De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i 130 kV-nätet skulle bli mycket 
svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet.  

- Luftledning är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med markkabel. Sam-
hället får ut totalt sett mycket mer kundnytta för varje investerad krona i 130 kV-nätet om luftledning 
används istället för markkabel. Därmed kan fler samhällsbehov tillgodoses med luftledningar jämfört 
med markkabel. Detta är i linje med Vattenfall Eldistributions uppdrag om att tillhandahålla ett effektivt 
elnät. 

- Kabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor där luftledning inte är 
möjligt p.g.a. brist på fysiskt utrymme, till exempel i stadsmiljö. Som försiktighetsprincip kan kabel därför 
bara accepteras där fysiskt utrymme för luftledning saknas. Detta gäller oavsett om det aktuella led-
ningsprojektet finansieras av extern part eller av kundkollektivet via nättarifferna. 

3.3 Slutligt val av sträckningsalternativ 
Vattenfall Eldistribution valde att samråda om två alternativ, ett luftledningsalternativ och ett markkabelalternativ 
för att samla in kunskap om, utreda och slutligen välja det bästa sträckningsalternativet. Efter fältbesök och 
tekniska studier kunde Vattenfall Eldistribution konstatera att det för den aktuella ledningen fanns ett genomför-
bart alternativ med luftledning. Utvärdering av de två alternativ som ingått i samrådsförfarandet har genomförts 
såsom en samlad bedömning av inkomna samrådsyttranden, tekniska aspekter, konsekvenser för miljö, sam-
hälle och näringar. Utredningen visar att för den aktuella ledningen är luftledningsalternativet sammantaget den 
bästa lösningen varför Vattenfall Eldistribution har valt att gå vidare med detta alternativ. 

Skillnaderna i konsekvenser med avseende på samhällspåverkan mellan alternativen bedöms som små. Det 
som skiljer alternativen åt, är omfattningen av markanspråket. Luftledningsalternativet innebär att en större an-
del skogsmark tas i anspråk vilket medför måttligt negativa konsekvenser för skogsbruket. Markkabelalternativet 
innebär att en större andel jordbruksmark tas i anspråk vilket medför måttligt negativa konsekvenser för jord-
bruket.  

En luftledning kräver en väsentligt bredare ledningsgata jämfört med en markförlagd ledning. Detta tillsammans 
med luftledningens stolpar och linor gör att en luftledning medför en visuell påverkan på landskapsbilden som 
undviks vid markförläggning av kabel. I ett öppet landskap är en luftledning mer synlig samtidigt som de fysiska 
ingreppen i miljön begränsas till stolpplaceringarna. En ledning i skogsmark kan däremot döljas av den kring-
liggande skogen samtidigt som en relativt stor ledningsgata behöver avverkas och röjas regelbundet. Den ak-
tuella ledningssträckning går genom mestadels skoglig terräng vilket minimerar synintryck för boende. Det finns 
få bostäder i området och inte några i direkt närhet (avstånd till närmaste bostadshus är 220 m) till den plane-
rade luftledningen. De negativa aspekterna för luftledningen såsom synintryck och intrång på jordbruksmark är 
i detta fall begränsade. 
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För miljöaspekterna natur-, kultur- och vattenmiljö bedöms markkabelalternativet innebära störst påverkan på 
värden som är svåra att återskapa/minimera påverkan på. Vid förläggning av regionnätskablar krävs stora 
schakt (se avsnittet om markkabelalternativet nedan) som vid passage av ex. hällmarker innefattar sprängning 
och irreversibla markskador. Den omfattande schaktningen innebär större risk för påverkan på kulturlämningar 
och skyddsvärda kärlväxter. Schaktning i mossar och kärr innebär körning på mark med dålig bärighet och 
påverkan på hydrologin. Korsning av vattendrag innebär en påverkan på vattenmiljön om inte styrd borrning 
under vattendraget kan utföras.  

För en luftledning behövs endast schaktning på enstaka platser, vid stolpplaceringar. Dessa placeringar kan i 
viss mån anpassas efter markförhållanden för att minimera påverkan på marken. I bergig terräng kan stolparna 
förankras direkt i klippan utan behov sprängning. Med avseende på åtkomst för reparation är det generellt 
olämpligt att förlägga markkabel i vägar. Alternativt behöver det finnas stora utrymmen där markkablar kan dras 
ut och skarvas. Likaså kommer markkabelförläggning i närhet av vägar att medföra avstängningar och trafik-
störningar vid byggnation, underhåll och reparation. Sett ur boende- och samhällsperspektiv bedöms båda al-
ternativen innebära störningar av tillfällig art under byggnadstiden. 

En kraftledningsgata kan medföra positiva konsekvenser för naturmiljön och den biologiska mångfalden. Gamla 
tiders ängs- och hagmarker har minskat dramatiskt i Sverige under de senaste 100 åren. Skötseln av lednings-
gatorna påminner om bete och slåtter och på så vis har arter som trivs i det öppna landskapet bevarats. Att 
ledningsgator, liksom vägrenar, flygplatser och golfbanor främjar den biologiska mångfalden har börjat upp-
märksammas på senare tid. Dessa gräsmarker har visat sig vara viktiga gröna länkar i landskapet som binder 
ihop gräsmarksmiljöer. Bland de arter som trivs i ledningsgatorna finns flera relativt ovanliga växter, men även 
olika fjärilar och insekter. Ledningsgator inom skogsmark bidrar även till bra betesytor för älg och rådjur då sly 
växer upp efter den återkommande röjningen. 

När Vattenfall Eldistribution bygger en ny ledning är det i grunden för att trygga samhällets olika behov av en 
trygg och säker elförsörjning. I Sverige utförs idag många ledningar med lägre spänningar i de lokala näten som 
markförlagd kabel. I överliggande nät exempelvis regionnätet där de planerade 132 kV ledningarna ingår, är 
förutsättningarna annorlunda. Regionnätsledningar utformas vanligtvis som luftledning och markkablar används 
endast då det av utrymmesskäl inte är möjligt med luftledning.    

Utifrån tekniska förutsättningar är luftledningen det alternativ som ger ett säkrare, tillförlitligare och därmed ett 
effektivare elnät. Utifrån ekonomiska förutsättningar så innebär markkabel en fördyrning av projektet med minst 
dubbla kostnaden, vilket bedöms som orimligt eftersom det finns ett genomförbart alternativ med luftledning. 
Sammantaget bedöms luftledningsalternativet vara bäst med hänsyn till utvärderade aspekter. Alternativet in-
nebär minst påverkan på miljö och samhällsintressen samt är tekniskt och ekonomiskt mest fördelaktigt. 

3.4 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att byggnation av ledningen inte genomförs. Vattenfall Eldistribution kan då inte fullfölja 
sin skyldighet enligt Ellagen att ansluta den som så önskar till befintligt elnät. Nollalternativet innebär också att 
den planerade vindparken inte kan överföra producerad el till elnätet. Ingen förändring eller konsekvenser upp-
kommer för berörda miljöaspekter.  
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4 UTFORMNING OCH TEKNISKT BESKRIVNING 

4.1 Teknisk beskrivning 
Nedan redovisas de tekniska parametrar som är aktuella för planerad verksamhet.  

Tabell 2. Teknisk beskrivning. 

Ledningssträcka  Från planerad vindpark vid Duvhällen till befint-
lig 132 kV ledning, Lindhult 

Ledningslittera  BL3 S11 

Ledningstyp Singulär om luftledning, ett kabelförband om 
markkabel 
  

Huvudsaklig stolptyp Portalstolpe 

Konstruktionsspänning 145 kV 

Nominell spänning 132 kV 

Ledningen berör Enskilda och allmänna vägar 

Övrigt Passage av väg, vattendrag 

4.2 Alternativ luftledning 
4.2.1 Utformning av luftledning 
Luftledningsalternativet som är 7,7 km uppförs huvudsakligen på por-
talstolpar, se figur 7. De portalstolpar som vanligtvis används av Vat-
tenfall Eldistribution är trästolpar impregnerad med en kopparsaltlös-
ning med beteckning Wolmanit CX-8 WB (bekämpningsmedel av 
klass 2). Om trästolpar inte finns tillgängliga i specifika höjder kan det 
i undantagsfall bli aktuellt med andra material, till exempel komposit 
och/eller stålstolpar. Själva ledningen består av tre oisolerade faslinor 
i aluminiumlegering. 
  
Stolphöjden kan variera mellan ca 13 - 19 m och avståndet mellan 
stolparna kan variera mellan 80 - 170 m. Såväl avståndet mellan 
stolpplatserna som höjder på stolparna beror i stor utsträckning på 
den aktuella terrängen. Där ledningen byter riktning används vinkel-
stolpar som är något kraftigare och har extra staglinor.  

                                            Figur 7. Exempel på portalstolpe med topplina. 
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4.2.2 Uppförande av luftledning 
Vid stolpplatserna krävs schaktning för grundläggning till ca 2 m djup. För den aktuella ledningen kommer hu-
vudsakligen raklinjestolpar att användas vilket innebär att det inte blir något stag på stolpen. Några få vinkel-
stolparna kommer att utföras med stagförankringar. 

I våtmarker eller fuktiga områden sätts stolpar upp genom att ett plaströr grävs ner till fast mark, stolpen sätts 
ner i röret och kringfyllning sker i och omkring röret. Om avståndet/djupet till fast mark är mer än 2 m kommer 
stolpen istället att stagas upp med linor 

I samband med materialtransport (stolpar och linor) sker terrängkörning med arbetsmaskiner längs med hela 
ledningssträckan. I huvudsak används bandbundna maskiner tillsammans med ”stockmattor” eller körplåtar där 
så erfordras.  

Figur 8. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.  

4.2.3 Markbehov 
Av den totala längden uppförs 6,3 km i skogsmark. Luftledningen ska uppföras trädsäkert, det vill säga med en 
40 m bred skogsgata, vilket innebär att avverkning av skog kommer att ske. En trädsäker ledning innebär i 
korthet att ingen växtlighet ska riskera att komma i kontakt med ledningens faser, stolpar eller andra tillbehör. 
Det innebär att avverkning kommer att ske på skogsmark. Kantträd som riskerar att falla över ledningen avver-
kas, se figur 8. För varje portalstolpe tas ett område på ca 2 x 6 m vilket innebär att även en del jordbruksmark 
kommer att tas i anspråk. 
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4.2.4 Drift och underhåll 
För att bibehålla en ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med underhåll menas att 
skogsgatan ca 40 m bred röjs helt och hållet, samtidigt som farliga kantträd i sidoområdena avverkas. Under-
hållsåtgärderna görs regelbundet, ungefär vart åttonde år. Röjningen görs normalt motormanuellt med röjsåg. 
Enstaka lågväxande buskar sparas så länge de inte överstiger ca 3 m. Avverkning görs vanligtvis men konvent-
ionella skogsmaskiner som skördare och skotare. 

En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktas återkommande. Driftbesiktning av ledning görs oku-
lärt från en helikopter en gång per år. Vart åttonde år sker en besiktning från mark i form av en underhållsbe-
siktning. Ett eventuellt fel på en luftledning kan åtgärdas relativt snabbt då felet oftast är lätt att lokalisera, 
felsökning av en luftledning är något som kan utföras av de flesta större entreprenörer och material (skarvsatser, 
linor med mera) finns tillgängligt i lager. Återställningstiden för luftledningar är i regel mindre än 24 timmar. 

De tekniska underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen i samband med 
besiktningen. Vid erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en bedömning från fall till fall vilka åt-
gärder som behöver vidtas för att minimera framför allt körskador på känsliga marker och korsningar med vat-
tendrag.  

4.3 Alternativ markkabel 
4.3.1 Utformning av markkabel 
Alternativet markkabelförläggning innebär ett kabelschakt på en sträcka som är 9,1 km. Markkabelförläggningen 
kommer i huvudsak att följa befintliga vägar vilket innebär att området närmast intill vägen (jordbruks- eller 
skogsmark) tas i anspråk för kabelschaktet. På vissa sträckor (totalt ca 2 km) där det är trångt mellan väg och 
bebyggelse måste markkabeln förläggas runt bebyggelsen vilket innebär kabelschakt i andra områden. Vägarna 
i området är till största delen privata vägar (ca 6 km), bland dessa finns en del äldre kulturhistoriskt intressanta 
skogsvägar.  

4.3.2 Förläggning av markkabel 
Vid byggande av markkabel förläggs ledningarna i mark i så kallat triangelförband. Kablarna består av alumi-
nium med ett skyddande hölje av tvärbunden polyeten (PEX) skärm av kopparplåt och yttermantel av polyeten. 
Parallellt med kablarna förläggs en jordlina samt optoslang 

Markkabeln består av ett enkelt kabelförband som förläggs på ett djup av 1 m. Schaktets bredd vid markytan 
blir ca 2,5 m och vid schaktbotten ca 1 meters bredd, se figur 9. Den exakta bredden på schaktet beror på 
markens beskaffenhet. Jordarten i det aktuella området består av grov morän, det vill säga stora stenar och 
block både ovanpå och under markytan vilket medför att schaktet kommer att ha en relativt stor påverkan på 
marken. 

Förläggning av markkabel innebär många transporter av massor till och från kabelschaktet. Sand och grus 
behövs till anläggandet. På schaktbotten och som kringfyllning runt kablarna används sand. Därefter fylls schak-
tet med grus upp till ca 0,3 – 0,4 m av schaktet återstår. Sista delen av utfyllningen består av de tidigare upp-
grävda massorna. Resten av de uppgrävda massorna transporteras bort för sortering och hantering. 
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Figur 9. Principskiss av en kabelschakt  

4.3.3 Markbehov 
En markkabel innebär att det inte blir någon fysisk konstruktion ovan marknivå men i samband med schakt i 
skogsmark och längs befintliga vägar kommer marken att röjas och skog avverkas för att kunna gräva ett ka-
belschakt. Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på ca 10 m som utgörs av ett kabelschakt, en 
kör- och arbetsväg för maskiner samt en uppläggningsplats för schaktmassor. Där schaktet följer befintliga 
vägar krävs ett mindre arbetsområde eftersom vägen då kan användas som kör- och arbetsväg. De maskiner 
som används är vanligtvis grävare för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material.  

4.3.4 Drift och underhåll 
När förläggningsarbetena är avslutade kan skog tillåtas att växa upp längs en stor dela av arbetsområdet. En 
smal röjd ledningsgata måste dock bibehållas ovanför markkabeln för att denna ska vara åtkomlig samt för att 
hindra skador av inväxande rötter. Det kan röra sig om en ledningsgata på ca 6–8 m bredd. 

Moderna kablar har idag en hög tillförlitlighet om man ser till själva kabeln. Då problem uppstår är det ofta 
skarvarna som är problemet och ju högre spänning desto mer komplicerade är skarvarna. Det som känneteck-
nar kabelfel är att reparationstiden kan uppgå till flera dagar i värsta fall veckor. Kabelavslut går snabbare att 
fellokalisera, medan skarvfel liksom kabelfel tar ofta lång tid att fellokalisera. Vattenfall Eldistribution beräknar 
att det för den aktuella ledningssträckan på 9,1 km med 130 kV kabel krävs en skarvning varje 500 meter.  Då 
det är en kabel för varje fas (3 faser) innebär det 54 skarvar, en skarv per fas och varje 500 m. 

Felsökning av markkablar i regionnätet kan enbart utföras av ett fåtal experter med kunskap, erfarenhet om 
kablar samt att speciell felundersökningsutrustning måste användas. När felet har lokaliserats tar det förhållan-
devis lång tid att reparera eftersom kabeln först måste grävas fram och reservdelar som är anpassade till aktuell 
kabeldesign måste införskaffas. Typiska tider för att återställa en 130 kV kabel till normal drift efter ett kabelfel 
är 2–7 dagar.   
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4.4 Avveckling och rivning 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell luftledning tas ur drift och monteras ner. Inför rasering av 
ledning/kabel 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 åter-
ställningsåtgärder  

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

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

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

5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV 
Vattenfall Eldistribution har valt att gå vidare med 
luftledningsalternativet (se avsnitt 3.3). Efter samrå-
det har det gjorts mindre förändringar av ledningens 
sträckning, i söder för flytt av transformatorstation 
samt i området sydöst om Hägertorp ändrades 
sträckningen för att undvika passage över en orörd 
mosse, se figur 10. Nuläge och konsekvenser besk-
rivs utifrån detta alternativ.  

MKB i den specifika miljöbedömningen ska innehålla 
uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verk-
samheten påbörjas och hur de förhållandena förvän-
tas utveckla sig om verksamheten inte påbörjas. Den 
ska också innehålla en identifiering, beskrivning och 
bedömning av de miljöeffekter som verksamheten 
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händel-
ser.  

I MKB ska det också finnas uppgifter om de åtgärder 
som planeras för att förebygga, hindra, motverka el-
ler avhjälpa de negativa miljöeffekterna samt åtgär-
der som planeras för att undvika att verksamheten 
bidrar till att miljökvalitetsnormer enl. 5 kap. MB inte 
följs om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning.                   Figur 10. Kartan visar de förändringar som har gjorts på ledningens 

sträckning efter samrådet, gul linje är tidigare sträckning och röd linje 
är den slutliga sträckningen för vilken koncessionsansökan gäller.  
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5.1 Strömförsörjning och redundans 
Vattenfall Eldistribution har områdeskoncession för den södra delen av området i Eskilstuna kommun och Mä-
larenergi Elnät AB har områdeskoncession för den norra delen i Kungsörs kommun.  

Duvhällen Vindpark AB som ska uppföra vindparken i Eskilstuna kommun har ansökt om anslutning till elnätet. 
Vattenfall Eldistribution som förutom områdeskoncession också innehar nätkoncession för linje, dvs en ledning, 
med den spänning vindkraftsbolaget vill ansluta till, är enligt Ellagen skyldig att ansluta vindparken. 

5.1.1 Hänsynsåtgärder  
Den nya kraftledningen bedöms kunna uppföras utan att några extra skyddsåtgärder behöver vidtas med hän-
syn till strömförsörjningen i området.  

5.1.2 Konsekvensbedömning  
Den aktuella kraftledningen utgör en ny ledning och den kan byggas nästan helt utan påverkan på befintligt 
elnät. Tillgängligheten för övriga kunder påverkas inte och konsekvenserna blir obetydliga. 

5.2 Planer, bebyggelse och riksintressen 
För Kungsörs kommun finns det en översiktsplan (ÖP) som vann laga kraft i början av 2015. För Eskilstuna 
kommun finns det en ÖP som vann laga kraft 2016. I den har en vindbruksplan inarbetats och områden som 
bedömts som möjliga för prövning av en vindkraftsutbyggnad har pekats ut. Den planerade vindkraftsanlägg-
ningen vid Duvhällen ligger i sin helhet inom ett sådant utpekat område strax norr om samhället Alberga. En 
revidering av översiktsplanen pågår. Under augusti - september 2020 presenterades det nya planförslaget och 
allmänheten kunde lämna synpunkter. Planen förväntas antas under 2021.  

Länsstyrelsen i Västmanland tog år 2015 fram en Naturvårdsplan för hela länet. Planen är en kartläggning av 
oskyddade naturvärden i Västmanland.  

Länsstyrelsen i Södermanland har tagit fram ett kulturminnesvårdsprogram (1988) med utpekade värdefulla 
kulturmiljöer. Programmet omfattar bland annat områden omkring Västermo socken, också är utpekat som riks-
intressen för kulturmiljövården  

Länsstyrelsen i Södermanland har också ett regionalt naturvårdsprogram från 1991. Programmet uppges vara 
föråldrat och inaktuellt, men beskrivningarna av värdefulla naturområden är fortfarande viktiga i den kommunala 
planeringen. Eskilstuna kommun har en Naturvårdsplan från 2006. 

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats för att de innehåller nationellt viktiga värden och 
kvaliteter. Områdena kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för yrkesfiske 
och rennäringen. Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som 
riksdagen beslutat om i 4 kap. MB, dels också områden som är riksintressen enligt 3 kap. MB, där den ansvariga 
nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk. 

I området för planerad ledning eller i dess nära anslutning finns inte något utpekat område av riksintresse enligt 
4 kap. MB. Inom området finns det inte heller några områden av riksintresse enligt 3 kap. MB. Närmaste riksin-
tresseområde enligt 4 kap. MB med geografiska bestämmelser är Mälaren med öar och strandområden som 
ligger drygt 6 km norr om det aktuella området. Närmaste område som är utpekat som ett område av riksintresse 
enligt 3 kap. MB för naturvård är Stengärdet ett stort klapperstensfält som ligger ca 2 km väster om planerad 
luftledning. Fältet är också skyddat som Naturreservat och Natura 2000-område.  
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Ett annat Natura 2000-område är Lilla Tjärbruket som ligger ca 1 km väster om planerad luftledning. Området 
utgörs av en liten, småblockig ganska flack hagmark omgiven av produktionsskog och kultiverad betesmark. 
Närmaste område av riksintresse enligt 3 kap. MB för friluftsliv är Hjälmaren som ligger ca 12 km söder om 
planerad ledning. Det finns områden utpekade som riksintressen för kulturmiljö enligt 3 kap. MB. Det är bland 
annat Råby-Rekarne ca 10 km nordost och Västermo socken som ligger ca 20 km sydväst om planerad ledning. 
För Riksintressen med mera, se figur 11 samt på karta, bilaga M4. 

5.2.1 Hänsynsåtgärder 
Planerad luftledning berör inga detaljplaner eller områden av riksintressen. Ledningen strider inte mot utpekad 
markanvändning i gällande översiktsplaner. Uppförande av luftledningen står inte heller i strid med andra planer 
och program för området. Inga hänsynsåtgärder föreslås 

5.2.2 Konsekvensbedömning 
Åtgärden möjliggör anslutning av ny vindpark i enlighet med Eskilstuna kommuns gällande översiktsplan vilket 
kan ses som en positiv konsekvens. 

5.3 Markanvändning och resurshushållning 
I Miljöbalkens 3:e och 4:e kap. regleras användningen av mark och vattenområden. Utgångspunkten är att 
mark- och vattenområden ska användas till de ändamål som de är mest lämpade för. Användning som medför 
en god hushållning, från en allmän synpunkt, ska ges företräde.  

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse (inte Riksintresse) enligt 3 kap. 4 § MB. Brukningsvärd jordbruks-
mark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
allmänintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Om både jordbruksmark och skogsmark är 
tänkbara alternativ för en lokalisering, bör i första hand sådan mark som har den bästa produktionsförmågan 
undantas från exploatering. 

5.3.1 Ianspråktagande av jordbruksmark 
Den planerade luftledningen innebär ett visst intrång i jordbruksmark. Ytor som tas i anspråk för stolpplatser 
beräknas till ca 0,02 ha. Byggnation av kraftledning på jordbruksmark utgör normalt sett inga hinder för att odla 
marken, förutom i direkt närhet till stolparna och bedöms därmed medföra en liten negativ påverkan. Den på-
verkan som kan uppstå på jordbruksmarken är kör- och grödskador som sker under anläggningstiden.  

5.3.2 Ianspråktagande av skogsmark 
Den planerade luftledningen är ny och ersätter inte en befintlig ledning. Det innebär nytt markanspråk, framför-
allt i skogsmark. Ledningen planeras till 80 % (6,3 km) att uppföras i skog och med en 40 m bred skogsgata 
kommer ca 25 ha skogsmark att tas i anspråk. Skogen på detta område kommer att avverkas för att skapa en 
trädsäker ledningsgata och ytan där skogsbruk tidigare har bedrivits kommer att minska lite i omfattning. Pla-
nerade ledningsgatan kommer också att klyva mindre skogsskiften. Den skogsmark som tas i anspråk består 
till stor del hyggen och ung produktionsskog som oftast inte har så höga naturvärden och bedöms därmed 
medföra en liten negativ påverkan. För enskilda skogsägare kan dock ianspråktagande av skogsmark med 
produktionsskog innebära en måttligt negativ påverkan. 

 



 
 
 

 
 
 

25 
Miljökonsekvensbeskrivning- Anslutning Duvhällen Vindpark AB 
 

Confidentiality: C2 - Internal 

5.3.3 Hänsynsåtgärder  
Vattenfall Eldistribution anser i det aktuella fallet att strömförsörjningen är ett väsentligt samhällsintresse som 
inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Vattenfall Eldistribution anser vidare att åtgärden inte 
påtagligt försvårar ett rationellt skogsbruk. Anpassningar har gjorts för att minimera markanspråk och påverkan 
på skogs- och jordbruksmark.  

5.3.4 Konsekvensbedömning  
Den planerade luftledningen bedöms innebära små negativa konsekvenser för skogs- och jordbruket. 

5.4 Markavvattningsföretag 
För att öka produktionen inom jord- och skogsbruk under tidigt 1900-tal genomfördes markavvattnande åtgär-
der. Det kunde vara utdikningar, invallningar eller sjösänkningar. Gemensamt för de flesta markavvattnande 
åtgärder är att de har kommit till genom en förrättning och att det har fastställts om till exempel dikenas djup, 
bredd och lutning för att kunna beräkna den avvattnande förmågan. 

Då de flesta markavvattningsföretag är lagligen tillkomna måste hänsyn tas till dem vid åtgärder som berör 
själva diket eller förändringar i båtnadsområdet. Luftledningsalternativet passerar över 6 vattendrag/diken som 
ingår i olika dikningsföretag. Hänsynsåtgärder och konsekvenser för vattendrag beskrivs under avsnittet Natur-
miljö. 

5.5 Vattenskyddsområde 
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd 
för en grund- eller ytvattentillgång. Hogsta-Skottbacken vattenskyddsområde följer väg 56 från Kungsör och 7 
km söderut. Vattenskyddsområdet ligger som närmast ca 2,5 km väster om planerad ledningssträckning och 
berörs därmed inte, se figur 11 och karta bilaga M4. 

5.6 Förorenad mark 
Det finns en nationell databas för efterbehandling av förorenad mark (EBH). Här finns både områden där under-
sökningar visat på föroreningar och områden som är potentiellt förorenade, det vill säga där det har funnits 
någon industriverksamhet som tillhör en bransch som man vet skulle kunna orsaka föroreningar.  Det finns en 
plats för framställning av trätjära intill Natura 2000-området Lilla Tjärbruket ca 1 km väster om planerad luftled-
ning. Enligt databasen är detta ett förorenat område med riskklass 3, det vill säga måttlig risk. Området berörs 
inte av planerad ledningssträckning se figur 11 och karta bilaga M4.  

5.7 Naturmiljö 
Naturmiljön i utredningsområdet utgörs främst av ett småkuperat skogslandskap dominerat av barrskog med 
visst inslag av jordbruksmark och mindre våtmarksområden. Inom området för ledningens sträckning finns inte 
något naturreservat eller Natura 2000-område. 

5.7.1 Skyddade och utpekade naturvärden 
I området finns utpekade områden med olika biotopskydd, se figur 13 och karta bilaga M5. Vid planering av 
luftledningens sträckning har utpekade biotopskyddsområden undvikits.  
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I naturvårdsplanen för Västmanlands län från 2015 redovisas länets kända och oskyddade naturvårds- och 
friluftslivsvärden. Ett utpekat område i ledningens närhet är betesmarken vid Fagerhult som har mycket höga 
naturvärden (klass 2) för botanik och landskapsbild. Detta område har också inventerats i ängs- och betesmark-
sinventeringen. Värdet består av artrika betesmarker med värdefull flora och för att naturvärdena ska bevaras 
krävs fortsatt hävd.  

Luftledningens sträckning går över Vallmossen, ett område som ingår i våtmarksinventeringen (ID10G5D02). 
Enligt denna inventering har området låga naturvärden på grund av tidigare ingrepp med torvtäkt som har med-
fört en stark generell påverkan/störning på området. En del av Vallmossen är av Skogsstyrelsen utpekat som 
sumpskog. Där luftledningen planeras kommer det att ske avverkning av en 40 m bred skogsgata i sumpskogen. 
Vid en sökning i artportalen har tre rödlistade arter påträffats i området, se tabell 3.  

Tabell 3. Inom 100 m från luftledningsalternativet återfinns noteringar i Artportalen om fö jande arter: 

 Art Hotkategori Latinskt namn  Fyndplats  
· Lutvaxskivling NT Neohygrocybe nitrata Fagerhult  
· Sydfladdermus EN Eptesicus serotinus Duvhällen  
· Fjällvråk NT Buteo lagopus  Hägran 

Det finns ytterligare uppgifter om fåglar/rovfåglar i Artportalen som är sekretesskyddade och därför inte får 
publiceras offentligt. Under samrådet har Naturskyddsföreningen i Eskilstuna, Ornitologiska Klubben i 
Eskilstuna och Föreningen Sörmlands Ornitologer informerat om att det förekommer örn i området. 

5.7.2 Naturvärdesinventering 
För att få ett bättre underlag angående hotade och skyddsvärda arter, områden med höga naturvärden och 
skogens status har sökanden låtit göra en Naturvärdesinventering av området för planerad luftledning. Fältin-
venteringen genomfördes av Calluna den 27–29 juli 2020. Inventeringen genomfördes enligt SIS standard SS 
199000:2014. Nedan följer en sammanfattning av uppgifterna i Callunas rapport. Rapporten bifogas maskerad 
då det finns sekretesskyddade uppgifter i den, se bilaga M6. 

Efter mindre förändringar av den aktuella ledningsstäckningen finns det områden som hamnade strax utanför 
den tidigare inventerade korridoren på 200 m. Sökande har därför låtit Calluna göra en utredning av den upp-
daterade ledningssträckan. Eftersom det för tillfället inte är fältperioden enligt SIS standarden, så gjordes endast 
en skrivbordsstudie över området. I höjd med Fagerhult identifierades ett möjligt naturvärdesobjekt i anslutning 
till den nya sträckningen, se PM från skrivbordsstudien i bilaga M6. Bedömningen som utgår från en flygbild är 
preliminär.  

Vattenfall Eldistribution bedömer att det finns vingelmån inom koncessionsområdet för ledningen som gör det 
möjligt att undvika ett eventuellt naturvärdesobjekt vid uppförande av luftledningen. Vattenfall Eldistribution 
kommer att ta hänsyn till ovan nämnda osäkerheter i kommande detaljprojektering. 

Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Området mellan vindparken vid Duvhällen och Vattenfall Eldistributions kraftledning är präglat av gårdsmiljöer 
med tillhörande skogsmark. Inventeringsområdet sträcker sig främst genom produktionsskogar (gran eller tall) 
i olika åldersstadier och över åkermark, samt en betesmark i Fagerhult.  
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På flera ställen genomskärs området av mindre grusvägar. Majoriteten av skogspartierna består av relativt ung 
produktionsskog eller hyggen med generellt låga naturvärden. I den norra delen av inventeringsområdet finns 
ett större parti med naturligt föryngrad, ung blandskog dominerad av björk.  

Skyddad natur, skyddade arter och övrig känd kunskap om området  
Vid inventeringen avgränsades ett område med klassning som naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 2, högt 
naturvärde, se figur 12. Naturvärdesobjektet ligger centralt i området och utgörs av en naturbetesmark med rik, 
hävdgynnad flora, som under lång tid har hävdats med nötkreatur. Objektet är betesmarken vid Fagerhult, som 
även beskrivits ovan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Kartan visar undersökningsområdet (200 m brett) naturvärdesobjektet och resultat från naturvärdesinventeringen. 
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Vid Callunas inventering noterades 18 naturvårdsarter, varav 3 var rödlistade och 7 skyddade enligt artskydds-
förordningen (2007:845). Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas kattfot, en ört som noterades 
i naturbetesmarken och som är en god signalart för kvävefattig hävdad mark. Förutom i naturbetesmarken 
noterades vissa hävdgynnade naturvårdsarter i väg- och åkerkanter.  

Av de relevanta naturvårdsarterna i området var följande rödlistade med klassningen Nära hotad (NT):  
· Gulsparv, spillkråka och talltita. 

Vid inventeringen noterades 7 arter som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen (2007:845):  
· Fågelarter (skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen) som är prioriterade enligt Naturvårdsverket: 

Bivråk, gulsparv, spillkråka, talltita och törnskata. 
  

· Växtarter skyddade enligt 9 § artskyddsförordningen:  
Liljekonvalj och revlummer 

Förstudien visade på att det finns tidigare observationer av bivråk, havsörn, kungsörn och lappuggla söder om 
det nu aktuella området. I samband med prövningen av miljötillstånd för vindparken genomfördes spelflyktsin-
venteringar av örn i området. Vid inventeringarna observerades både kungsörn och havsörn, men ingenting 
tydde på att arterna häckade i området utan observationerna rörde sig mestadels om yngre fåglar och förbifly-
gande individer. Merparten av observationerna gällde havsörn, som i större utsträckning häckar i denna del av 
landet än kungsörn.  

Calluna har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution även kontaktat de lokala fågelföreningarna angående even-
tuella häckande rovfåglar i närheten av planerad luftledning. Föreningen Sörmlands Ornitologer genom Ingvar 
Jansson svarade att de inte har någon ytterligare kännedom om rovfåglar i området, utöver de uppgifter som 
finns hos Artdatabanken. Ornitologiska Klubben i Eskilstuna via Eva Olofsson återkom inte 

5.7.3 Hänsynsåtgärder 
Kraftledningen innebär lokal påverkan på naturmark genom avverkning av träd för en trädsäker ledningsgata 
och mindre markpåverkan där stolpas grundläggs. Eventuellt kan störningar och skador uppkomma i samband 
med anläggning och underhåll av ledningen. Anpassningar har gjorts för att minimera effekter för naturmiljön. 

Skogliga värden 
Avverkning av en 40 m bred skogsgata innebär ett nytt markanspråk. Den största delen av skogsmarken som 
berörs, består enligt genomförd inventering av hyggen och ung produktionsskog med generellt låga naturvär-
den. Effekterna på naturmiljön bli därför bli små till obetydliga 

Avverkningen i den av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogen (Vallmossen) se figur 13, bedöms inte ge någon 
negativ påverkan. Enligt Skogsstyrelsen är nästa skogsbruksåtgärd i sumpskogen gallring, vilket betyder att 
skogen är inte slutavverkningsmogen än. Tidigare ingrepp i området med bland annat torvtäkt har medfört en 
stark generell påverkan/störning på område.  

Barriäreffekt 
Kraftledningsgator skapar ”korridorer” i områden med skog. Den korridor som utgörs av ledningsgatan kan, i 
skogslandskapet, bidra till barriäreffekter för större djur som rör sig över större arealer. Korridoren kan även 
fungera som förflyttningsväg och förbindelselänk mellan områden.  
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Olika typer av infrastrukturanläggningar utgör i olika grad barriärer. Ledningsgator/Skogsgator torde anses som 
en mild barriär, eftersom möjligheten kvarstår för större djur att röra sig och söka föda i ledningsgatan. Över-
gången mellan kraftledningsgatan och skogen skapar bryn som kan jämföras med övergången mellan det mer 
öppna jordbrukslandskapet och skogsbrukslandskapet. Som beskrivits tidigare (under Naturmiljö) så trivs fåglar 
i brynmiljöer. Kanteffekter kan ha positiv miljöeffekt med ökad variation av både växter och djur.  

Negativa effekter kan emellertid också uppstå. Vegetationen närmast kantzonen blir mer exponerad för vind 
och sol. För skogen i kantzonen innebär den ökade vindexponeringen att risken för stormfällning ökar. Träd 
som exempelvis gran har högre känslighet för ljus medan vissa insektsarter kan gynnas av den ökade solexpo-
neringen.  

Kraftledningsgator har ibland visat sig ha positiv inverkan på biologisk mångfald och hyser många av de arter 
som trivs i jordbrukslandskapet. Kraftledningsgator är en viktig livsmiljö för bland annat hotade fjärilar, svampar 
och kärlväxter som gynnas av de underhållsåtgärder som genomförs i kraftledningsgatorna. Arterna gynnas av 
hävd, det vill säga skötsel av ett område genom slåtter, bete eller annat som ser till att växtligheten inte blir för 
hög. Om marken är fuktig i ledningsgatan kan den i vissa fall efterlikna myrmarker som hävdats genom slåtter 
och vissa orkidéer kan då gynnas. Hävdgynnade arter föredrar solljus och trivs inte om marken blir för skuggig 
eller om växtligheten blir för tät. Arter som hotas av igenväxning och förändrad markanvändning kan därför finna 
boendemiljö i kraftledningsgatan. Kraftledningsgatorna kan därmed fungera som reträttplatser och spridnings-
korridorer för hotade arter. 

Klimatpåverkan 
Skogars förmåga att binda koldioxid varierar med klimat, geografiskt läge, bonitet, jordförhållanden, skogens 
artsammansättning och ålder, brukningssätt etcetera. Generellt gäller dock att unga och snabbväxande skogar 
binder större mängder koldioxid än äldre skogar (även om gamla naturskogar har många gånger mer bundet 
kol än unga brukade skogar).  

Avverkning av träd och buskar bidrar till att minska skogens förmåga att ta upp koldioxid. Det är emellertid inte 
bara genom avverkning som skogsbruk försämrar koldioxidbalansen. I minst lika hög grad kan denna påverkas 
genom att markskiktet störs genom markberedning i det moderna skogsbruket.  

En kraftledningsgata röjs regelbundet vart 8:e till vart 12:e år. Däremellan tillåts träd och buskar att växa fritt. I 
första hand handlar det om plantor av relativt snabbväxande lövträdsarter som björk, asp och al som står på 
tillväxt i kraftledningsgator och bidrar till att binda koldioxid.  

Ingen markberedning förekommer i en kraftledningsgata, något som däremot är vanligt i det rationella skogs-
bruket som bedrivs i området i övrigt. Dessutom görs sällan uttag av den röjda biomassan i en kraftledningsgata, 
som istället bygger upp markens kolförråd.  

Vattenfall Eldistribution anser därför att avverkning av en kraftledningsgata inte per automatik innebär en mindre 
koldioxidsänka än den brukade produktionsskog i varierande ålder som står där idag. Det man med säkerhet 
kan säga är dock att det aktuella projektet, oavsett vilket koldioxidnettot slutligen blir, har en försvinnande liten 
påverkan på koldioxidbalansen i ett nationellt perspektiv. 
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Naturvärdesobjekt 
På den aktuella ledningssträckan har endast ett naturvärdesobjekt identifierats. Objektet är ”Betesmark vid Fa-
gerhult”, se figur 12 och 13. Planerad luftledning kan passera vid sidan av objektet med god marginal och med 
en anpassad stolpplacering kan negativ påverkan helt undvikas. Objektet och växtplatser för rödlistade arter 
inom objektet kommer att märkas ut för att undvika körskador vid uppförandet av ledningen. 

Vid en kompletterande skrivbordsstudie av den justerade ledningssträckningen har ett potentiellt naturvärdes-
objekt i anslutning till den nya linjen identifierats. Vattenfall Eldistribution kommer att ta hänsyn till det potentiella 
naturvärdesobjektet i kommande detaljprojektering. 

Våtmark och vattendrag 
Planerad luftledningen passerar över våtmarksområdet Vallmossen som har låga naturvärden. Arbetet med 
uppförande av luftledningen kan orsaka negativ påverkan, framförallt vid anläggningsarbetet som kan orsaka 
körskador samt vid grundläggningsarbetet för stolpar och avverkning av träd inom våtmarken. Påverkan be-
döms endast bli lokal och inte inverka ytterligare på den ekologiska funktionen. Arbetet kommer att utföras med 
försiktighet och bandbundna maskiner används tillsammans med ”stockmattor” eller körplåtar där så erfordras. 

Planerad luftledning kommer att passera över 6 vattendrag/diken. Eftersom stolpplaceringarna kan anpassas 
till terrängen kommer ingen placering av stolpar ske i eller intill diken. Eventuella negativa effekter i form av 
förorening bedöms främst kunna uppstå i byggskedet. Negativa effekter kan även uppstå om körning sker i eller 
om ris och virke lämnas kvar i vattendrag. 

Oljor och drivmedel som ska användas i arbetsmaskiner ska hanteras med stor försiktighet så att inga läckage 
till vattnet sker. Lokalisering och utformning av lagringsplatser för drivmedel och kemikalier, uppställningsplatser 
för arbetsfordon samt tankningsplatser ska ses över så att de inte riskerar att orsaka spillolyckor. Absorberings-
vätskor, dukar eller motsvarande ska finnas till hands i arbetande maskiner på området vid händelse av spillo-
lycka. Vid ledningens uppförande och vid framtida underhållsarbeten får ris eller annat material som kan på-
verka vattenföringen inte kvarlämnas i diken, vattendrag, våtmarker eller sjöar. Ingen körning får ske i vatten-
drag. 

Skyddade och rödlistade arter 
Avverkning av en skogsgata och platser där stolpar placeras tar mark i anspråk som kan innebära habitatförlust 
för främst växter mossor, marksvampar och marklevande lavar. Den habitatförlust som uppstår är dock mycket 
liten och så länge som inte någon stolpe placeras på en växtlokal för en hotad art bedöms påverkan som 
marginell. De arter som har identifierats i genomförd inventering och som omfattas av skydd enligt artskydds-
förordningen är revlummer och liljekonvalj. Dessa arter förekommer spritt i området och kan därför komma att 
påverkas. Arterna är inte rödlistade och är förhållandevis allmänt förekommande i regionen och landet och 
deras sårbarhet är därför liten.  

Påverkan bedöms till stor del vara temporär eftersom markskiktet kommer att bevaras i möjligaste mån. Även 
om enstaka plantor går förlorade vid anläggning och stolpnedsättning bedöms uppförande och drift av planerad 
luftledning inte riskera att påverka arternas gynnsamma bevarandestatus. Åtgärden bedöms därför inte strida 
mot artskyddsförordningen. 
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Med rätt placering kan kraftledningsgator bidra till biologisk mångfald i utpräglade jordbrukslandskap. Vissa 
fåglar nyttjar ledningsgatans brynmiljöer och många rovfåglar föredrar att jaga i anslutning till öppna ytor, såsom 
myrkanter, ängs- och betesmarker och hyggen men även kraftledningsgator är bra födosöksbiotoper där rov-
fåglarna enkelt kan se och fånga smågnagare. 

Vid den genomförda inventeringen identifierades tre rödlistade fåglar, gulsparv, spillkråka och talltita och därut-
över bivråk och törnskata som är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. I samband med inventeringen 
genomfördes en fördjupad artinventering samt översiktlig inventering av rovfåglar. Vid denna inventering iden-
tifierades förutom tidigare nämnda bivråk också ormvråk. Tidpunkten, slutet av juli, var inte optimal för fågelin-
ventering varför Vattenfall Eldistribution planerar ytterligare en fördjupad inventering under våren 2021.  

Kraftledningar kan innebära direkt påverkan på fåglar genom kollisioner och strömgenomgång. Risken för 
strömgenomgång är mindre för en 130 kV ledning, än för en 40 kV ledning då fasavståndet är så stort. Indirekt 
påverkan kan också ske om viktiga fågelbiotoper avverkas eller att störning uppkommer under häckningstid. 
Enligt den förstudie som genomförts finns det ingenting tyder på att örn häckar i området. Skulle det vid den 
fördjupade inventeringen våren 2021 visa sig finnas häckande fåglar i eller i nära anslutning till planerad led-
ningsgata så kommer försiktighetsåtgärder att vidtas, bland annat kommer inget arbete i området att utföras 
under häckningstiden.  

Strömgenomgång kan orsakas när stora fågelarter såsom dagrovfåglar och ugglor sätter sig på en faslina, 
transformator eller stolpe. För att ett överslag ska uppstå måste fågeln nå två faser samtidigt med sina vingar 
(de köttiga delarna som leder ström) vilket skapar strömgenomgång genom fåglarna. Den planerade ledningen 
har ett fasavstånd på över två meter, vilket bedöms vara ett tillräckligt stort avstånd för att strömgenomgång i 
fåglar inte ska kunna uppstå och risken kan därför anses vara obefintlig.  

Risken för att fåglar som rör sig i luftrummet kan kollidera med ledningar ökar där ledningen korsar öppna 
områden såsom åkrar, ängar och våtmarker. Skogshönsen tjäder och orre anses ha stor risk för kollisioner. De 
är med på rödlistan men populationerna är kategoriserade som livskraftiga. Duvhök är ytterligare en art som 
anses ha förhöjd risk att kollidera med ledningar. Arterna flyger ofta i snabb takt genom skog och dessutom har 
skogshönsen tämligen dålig manövreringsförmåga. Vid flykt från fara flyger även havsörn lågt, ibland under 
trädkronorna, med ledningskollision som risk. Storspov, en art som häckar på öppna fält, bedöms också ha en 
viss kollisionsrisk. Luftledningen består i huvudsak av portalstolpar med linorna i horisontalplan som inte över-
stiger den högsta trädhöjden och risken för att fåglar kolliderar med ledningen bedöms vara liten. 

5.7.4 Konsekvensbedömning 
Med generella skyddsåtgärder och föreslagna försiktighetsmått bedöms påverkan på naturmiljön bli obefintlig. 
Konsekvenserna bedöms bli obetydliga. Om förutsättningarna förändras dvs. om det vid den planerade fördju-
pade fågelinventering våren 2021 skulle visa sig finnas häckande fåglar i området omkring den planerade led-
ningen, så kommer Vattenfall Eldistribution vidta ytterligare skyddsåtgärder. Eventuellt montera fågelavvisare 
på ledningen för att minimera risken för att fåglar flyger på ledningen. 
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5.8 Kulturmiljö 
Det aktuella området har i hög grad präglats av landhöjningen. Ca 6000 f Kr utgjordes området av öar som med 
tiden blev en landremsa mellan Hjälmaren och Mälaren. Från denna tid kan spår av boplatser från den äldre 
stenålderns jägar- och samlarkultur påträffas på nivåerna 40–50 m över havet. Allteftersom landhöjningen fort-
skred kom området längre från strandlinjen. Människorna började odla och blev därmed mer bofasta. Området 
har huvudsakligen utgjorts av skogbeväxt utmark till de stora gårdarna och godsen i söder. Utmarkerna utnytt-
jades för bland annat virkesuttag, kol- och tjärframställning. Flertalet av de kolbottnar som påträffas i skogsom-
råden är spår från sådana skogsbruksaktiviteter. Under 1800-talet började delar av området att odlas upp och 
i början av 1900-talet ansöktes om flera markavvattningsföretag, för att få mer jordbruksmark.  

Idag finns några åkrar kvar i området som fortfarande brukas för odling eller bete. Större delen av området har 
planterats igen med skog och i området bedrivs aktivt skogsbruk. I det aktuella området förekommer det spar-
samt med tidigare kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar enligt Riksantikvarieämbetets forn-
minnesregister, vilket till stor del förklaras av att området tidigare utgjort utmark. Vid planering av luftledningens 
sträckning har utpekade kulturhistoriska lämningar undvikits. 

5.8.1 Fornlämningar 
I Vallmossen finns en fyndplats av en stockbåt, RAÄ . Denna fyndplats ligger ca 60 m från luftled-
ningen. Söder om Sköldbytorp passerar ledningen på ca 25 meters avstånd en husgrund klassat som övrig 
kulturhistorisk lämning, RAÄ  Fornlämningarnas placering i förhållande till ledningen kan studeras 
i figur 13 och på karta i bilaga M5. 

5.8.2 Arkeologisk utredning  
Under samrådet har Länsstyrelsen i Södermanland och Västmanland ställt krav på en arkeologisk utredning av 
det område som berörs av det valda ledningsalternativet. I november 2020 genomförde Arkeologgruppen AB 
en arkeologisk utredning etapp 1, av den aktuella ledningssträckan. Sammantaget påträffades fem lämningar, 
en backstuga, två stenmurar och två röjningsrösen. Samtliga härrör från historisk tid och är antikvariskt be-
dömda som övriga kulturhistoriska lämningar. Den färdiga rapporten ska vara klar under februari 2021 och 
kommer då att kompletteras ärendet. 

Utifrån resultaten beslutade Länsstyrelsen att det inte krävs någon ytterligare utredning av arkeologin och att 
Länsstyrelsen ur kulturmiljösynpunkt inte har några invändningar mot uppförande av planerad kraftledning se 
bilaga M7. Länsstyrelsen skriver vidare att enligt 1 kap 1 § Kulturmiljölagen ska den som planerar eller utför ett 
arbete se till att skador på kulturmiljö såvitt möjligt undviks och begränsas. Dessa bestämmelser är tillämpbara 
på de nyfunna kulturhistoriska lämningarna.  

5.8.3 Hänsynsåtgärder 
Kända lämningar kommer att undvikas så långt det är möjligt genom anpassning av stolpplaceringar. Om tidi-
gare okänd fornlämning upptäcks under arbetet avbryts genast verksamheten och förekomsten anmäls ome-
delbart till Länsstyrelsen. Skulle det visa sig bli nödvändigt med ett ingrepp i en fornlämning så kommer tillstånd 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen att sökas. 

5.8.4 Konsekvensbedömning 
Med föreslagna hänsynsåtgärder bedöms konsekvenserna för kulturmiljön bli obefintliga.  



 
 
 

 
 
 

34 
Miljökonsekvensbeskrivning- Anslutning Duvhällen Vindpark AB 
 

Confidentiality: C2 - Internal 

5.9 Landskapsbild och Friluftsliv 
Landskapet består av ett flackt till småkuperat skogslandskap dominerat av barrskog vilket gör att siktlinjerna 
blir korta. Luftledningens totala längd är 7,7 km och ca 80 % av ledningen uppförs skogsmark, resten av luft-
ledningen uppförs i jordbruksmark och öppen mark. Ledningen som endast blir synlig på korta sträckor, kommer 
därför inte leda till ett nytt intryck i landskapet. Luftledningen bedöms därav innebära en mindre förändring för 
landskapsbilden.  

Det finns inte något område speciellt utpekat för friluftslivet och det finns kraftledningar här sedan tidigare. 
Närområdet används av de närboende för rekreation och friluftsliv såsom jakt, vandring, bär- och svampplock-
ning och naturupplevelser. Den påverkan som sökanden kan bedöma uppkommer för friluftsliv och rekreation 
är en förändrad naturupplevelse efter avverkning av skogen och att känslan av orördhet kan minska. Ledningen 
utgör dock inte något hinder för friluftsliv och rekreation, under byggtiden kan vissa störningar och hinder upp-
komma. Av samrådet har det framgått att det också finns planer på turistverksamhet med friluftsliv som tema i 
det aktuella området. Ett område av särskild betydelse för ändamålet är en orörd mosse på fastigheten Sköldby 
1:15. 

5.9.1 Hänsynsåtgärder 
För friluftsliv och rekreation i allmänhet föreslås inte några åtgärder. Vattenfall Eldistribution har utifrån en fas-
tighetsägares önskemål gjort mindre justeringar för att undvika passage av den orörda mossen. 

5.9.2 Konsekvensbedömning 
Planerad luftledning går till största delen genom skogsmark vilket begränsar den visuella påverkan. Ledningen 
kan dock upplevas som störande men konsekvenserna bedöms som små.   

5.10  Boendemiljö, hälsa och säkerhet 
Området är glest bebyggt med enstaka kringliggande hus och gårdar. Vid planering av luftledningens sträckning 
har stor hänsyn tagits till bostäder och annan bebyggelse. Luftledningen ligger som närmast 220 m från ett 
bostadshus vilket innebär obefintlig risk för att lågfrekventa magnetfält ska påverka boendemiljöer i området. 
Avståndet innebär också en obefintlig risk för störande ljud från ledningen. Den totala påverkan på människors 
hälsa bedöms som obetydlig. 

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 bland annat från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet 
kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av någon 
storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av till exempel växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från elanläggningar 
utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa 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 ledningar-
nas inbördes placering och avståndet emellan dem.  
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Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala bygg-
nadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i 
övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält 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. 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.stralsakerhetsmyn-
digheten.se 

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

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

· Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att expo-
nering för magnetfält begränsas. 

· Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. 
· Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor 

respektive aktuella arbetsmiljöer. 

5.10.2  Beräkningar av förväntat magnetfält 
Det förväntade magnetfältet från planerad luftledning har beräknats, se figur 14.  

· Beräkningar är gjorda för en uppskattad lastnivå som baserar sig på historiska data från liknande vind-
parker, P max = 60 MW, utnyttjandetid = 35 %, fasavstånd = 4 m, ledningshöjd = 6,4 m, ledningstyp = 
portalstolpar. 

· Magnetfältet har beräknats för den anslutande ledningsradialen.  
· Samtliga beräkningar redovisar magnetfältvärden vid höjden 1,5 meter över marken. 

Beräkningarna visar att vid ett avstånd på 75 meter från ledningen blir det resulterande magnetfältet 0,02 µT. 
Nivåerna överskrider alltså inte värdet 0,4 µT på någon plats där människor stadigvarande vistas. De förväntade 
nivåerna bedöms inte påverka människors hälsa negativt. 

5.10.3 Hänsynsåtgärder  
Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa den av myndigheterna formulerade försiktighetsprincipen för 
EMF. Inga ytterligare skyddsåtgärder bedöms behöva vidtas för att skydda boendemiljön, utöver beaktandet 
som gjordes vid framtagandet av sträckningen. 

5.10.4  Konsekvensbedömning 
Det magnetfält som alstras ligger på låga nivåer som inte bedöms medföra några negativa hälsoeffekter. Kon-
sekvenser för boendemiljön bedöms bli obetydliga. 
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Figur 14. Resultat av beräkningen, grön kurva avser det resulterande fältet från ledningen. 

5.11 Infrastruktur 
Allmänna vägar i området som passeras av luftledningen är länsväg 720 och länsväg 502. I området finns också 
flera mindre samfällda vägar samt privata körvägar. Enskilda fastighetsägare har uttryckt oro för att mindre 
körvägar ska skadas vid anläggande av kraftledningen, främst gäller dessa synpunkter det markkabelalternativ 
som ingick i samrådsunderlaget. I närområdet finns det inte några järnvägar. 

Samråd har genomförts med aktörer och operatörer som kan komma att beröras i området till exempel För-
svarsmakten, Luftfartsverket, Trafikverket och MSB har meddelat att man inte har något att invända mot eta-
bleringen. Samråd har också hållits med Mälarenergi och Svenska kraftnät. Den närmsta ledning som ägs av 
Mälarenergi ligger 250–300 m från luftledningen i Fagerhult. 

5.11.1  Hänsynsåtgärder 
Inga åtgärder föreslås 

5.11.2  Konsekvensbedömning 
Under byggskedet kan det förekomma övergående störningar i form av till exempel hinder och buller. Avverk-
ning av skog i en ny ledningsgata innebär bortforsling av virke under anläggningsskedet vilket kommer att ske 
på befintliga vägar i området. De flesta materialtransporter kan dock ske i ledningsgatan med terränggående 
fordon vid uppförande av en luftledning. Störningen som sker i anläggningsskedet är tidsbegränsad och påver-
kan liten. Konsekvenserna för infrastrukturen i området bedöms som obetydliga.  
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5.12 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten i mark, vatten, luft eller mil-
jön i övrigt. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivåer 
som människor eller miljön tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft, fisk- och musselvat-
ten, yt- och grundvatten samt omgivningsbuller.  

Inom utredningsområdet finns det inte några yt- och grundvattenförekomster eller fisk och musselvatten som 
omfattas av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och omgivningsbuller gäller i hela lan-
det. Vattenfall Eldistribution bedömer att projektet inte är av sådan art och omfattning att det påverkar utomhus-
luft eller omgivningsbuller.  

5.13 Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige, se tabell 4. Det övergripande målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Etappmål har antagits som 
anger vilka steg som måste tas för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmå-
len innebär bland annat ett utökat skydd för skog, mark och vatten. 

Tabell 4. Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.  

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalité 
10. Ett hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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Tabell 6. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö 

Aspekt Sammanfattande påverkan/effekter Bedömning 

Planer och 
bebyggelse 

Åtgärden möjliggör anslutning av ny vindpark i 
enlighet med Eskilstuna kommuns gällande 
översiktsplan 

Konsekvenserna 
bedöms bli positiva 

Markanvändning 
och 
resurshushållning 

Den planerade luftledningen innebär att ca 25 
ha skogsmark tas i anspråk, vilket innebär att 
den yta där skogsbruk tidigare har bedrivits 
kommer att minska lite i omfattning. Ledningsga-
tan kommer också att klyva mindre skogsskiften. 
För uppförande av luftledningen kommer ca 
0,02 ha jordbruksmark att tas i anspråk. 
Uppförande av luftledningen kan innebära 
hindrande av brukande under anläggningstiden. 
Effekten bedöms generallt bli liten men kan för 
enskilda markägare bedömas som måttlig. 

Konsekvenserna 
bedöms bli små 
negativa  

Naturmiljö Med föreslagna försiktighetsmått bedöms 
effekterna på naturmiljön att bli obefintlig 

Konsekvenserna 
bedöms bli obetydliga 

Kulturmiljö Efter den arkeologiska utredningen steg 1 och 
med föreslagna skyddsåtgärder bedöms 
påverkan på kulturmiljön bli obefintlig. 

Konsekvenserna 
bedöms bli obetydliga 

Landskapsbild och 
friluftsliv 

Planerad luftledning går till största delen genom 
skogsmark vilket begränsar den visuella 
påverkan. Ledningen kan dock upplevas som 
störande men påverkan bedöms som liten. 

Konsekvenserna 
bedöms bli små 
negativa 

Boendemiljö, hälsa 
och säkerhet 

Det magnetfält som alstras ligger på låga nivåer 
som inte bedöms medföra några negativa 
hälsoeffekter 

Konsekvenserna 
bedöms bli obetydliga 

Infrastruktur Under byggskedet kan det förekomma 
övergående störningar i form av till exempel 
hinder och buller. Bland annat så kommer 
bortforsling av avverkad skog under 
anläggningsskedet att ske på befintliga vägar i 
området. Dock kan de flesta materialtransporter 
vid uppförande av en luftledning ske i 
ledningsgatan med terränggående fordon och 
påverkan bedöms som liten. 

Konsekvenserna i 
anläggningsskedet 
bedöms bli små 
negativa 

Miljökvalitetsnormer Planerad verksamhet är inte av sådan art och 
omfattning att det påverkar några 
miljökvalitetsnormer. 

Konsekvenserna 
bedöms bli obetydliga 

Miljömål Planerad verksamhet bedöms inte motverka 
uppfyllelsen av något miljömål. 

Konsekvenserna 
bedöms bli obetydliga 
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7 KUMULATIVA EFFEKTER 
Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Planerad luftledning kommer att 
ansluta till planerad vindpark. Vad Vattenfall Eldistribution har kunnat utröna pågår eller planeras inga andra 
exploateringsprojekt i det aktuella området. 

Den planerade vindparken med maximalt 10 verk som är 210 m höga kommer att påverka omgivningen visuellt. 
Påverkan på landskapsbilden kan tillsammans med andra infrastrukturetableringar i närområdet bidra till kumu-
lativa effekter. Kumulativa effekter på landskapsbilden är beroende av omgivande terräng och hur långa siktlin-
jer som finns. I den landskapsanalys som föregått tillståndsprövningen för vindparken har området bedömts 
vara mindre känsligt för vindkraft med anledning av att skogsvegetationen i området gör att siktlinjerna mesta-
dels blir korta. I tillståndet för vindparken uppges att den aktuella etableringen kommer att synas från flera 
platser men att påverkan på landskapsbilden inte går utöver vad som skäligen får tålas.  

Planerad luftledning går till största delen genom skogsmark vilket begränsar den visuella påverkan. Ledningen 
blir bara synlig på korta sträckor och med en stolphöjd på 13 – 19 m bedöms luftledningen inte medföra någon 
negativ påverkan på landskapsbilden. Vattenfall Eldistribution bedömer därför att det inte uppkommer någon 
kumulativ effekt med negativ miljöpåverkan för markintrång, landskapsbild, friluftsliv eller natur- och kulturmiljö 
från de båda verksamheterna tillsammans.  

8 DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA 
Nedan redovisas hur den planerade verksamheten kommer att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
MB. Med planerade vidtagna skyddsåtgärder bedöms de allmänna hänsynsreglerna kunna följas.  

8.1 Hänsynsregler  
2:2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap 
som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet.  

Vattenfall Eldistribution har miljökompetens och erfarenhet av att distribuera el till samhället med tillhörande 
verksamheter inom företaget samt kan vid behov anlita utomstående experter.  

2:3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller mot-
verka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.  

Vattenfall Eldistributions strävan är att utföra verksamheten på ett sådant sätt att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön blir så små som möjligt. De föreslagna metoderna för anläggandet av kraftled-
ningen samt rutiner för drift och underhåll bedöms vara exempel på bästa teknik inom aktuell bransch. Vattenfall 
Eldistribution kräver att den entreprenör som ska utföra arbetet vid nyanläggning eller underhåll av kraftledning 
ska ta fram ett egenkontrollprogram. I egenkontrollen ska entreprenören redovisa hur arbetena ska utföras för 
att undvika påverkan på naturmiljön. Vid eventuella miljöincidenter ska berörd tillsynsmyndighet informeras 
omedelbart.  
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2:4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda 
eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för männi-
skors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre 
farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt 
eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014).  

Vattenfall Eldistribution arbetar kontinuerligt med att förbättra och minska andelen skadliga ämnen i de material 
och produkter som hanteras. Ett exempel på detta är att kreosotimpregnerade trästolpar i nya konstruktioner 
fasats ut och ersatts med material som inte är skadliga för de människor som hanterar träet och den omgivande 
miljön.  

Vattenfall Eldistribution ställer alltid krav på att upphandlade entreprenörer ska uppfylla aktuella miljökrav för 
motorer, bränslen och hydrauloljor för att minska miljöpåverkan. Oljor och drivmedel som används i arbetsma-
skiner ska hanteras med stor försiktighet så att inga läckage till vattnet sker. Skador på mark och vatten som 
kan orsakas av spill från maskiner eller utsläpp av olika bränslen förebyggs genom att det ska finnas absorbe-
ringsdukar och absorptionsmedel till hands i fordonen. Uppställningsplatser för tankning av fordon sker inte intill 
vattendrag utan istället i nära anslutning till allmänna vägar.  

2:5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall.  

Det avfall som uppstår när en gammal ledning ska monteras ned kommer - när det blir aktuellt - att hanteras 
enligt gällande föreskrifter och beskrivas i en ansökan om återkallelse.  

8.1.1 Val av plats  
2:6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som 
är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön.  

Vattenfall Eldistribution har under processens gång genomfört en alternativutredning för att hitta den bästa 
ledningsdragningen med hänsyn till teknik och genomförbarhet, ekonomi, näringar, boendemiljö samt kultur- 
och naturmiljöer.  

8.1.2 Ansvar för skadad miljö  
2:8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägen-
het för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det 
kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan 
eller olägenheten uppkomma.  

Vattenfall Eldistribution strävar efter att förebygga risker för miljön genom planering och vidtagande av skydds-
åtgärder för sådana situationer som kan medföra skador på människors hälsa eller miljön. Miljöåtgärdsplanen 
är ett exempel på sådant förebyggande genom att inkludera rekommendationer för utförandet. 
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9 FORTSATT ARBETE  
Vattenfall Eldistribution kommer att inarbeta planerade skadeförebyggande åtgärder i förfrågningsunderlaget 
inför upphandlingen av entreprenör för underhåll. Åtgärderna kommer även att följas upp med entreprenören 
för att säkerställa att åtgärderna vidtas/efterlevs. En miljöåtgärdsplan kommer att upprättas, där skyddsåtgärder 
ska arbetas in. Denna kommer att följas och uppdateras under hela verksamhetens fortskridande.  

En rapport från den arkeologiska utredningen steg 1, kommer att sammanställas av Arkeologgruppen AB senast 
under februari 2021. Så snart den kommer Vattenfall Eldistribution till del, så kommer den att kompletteras 
ärendet till Energimarknadsinspektionen. 

Eftersom tidpunkten för den genomförda fågelinventeringen i juli 2020 inte var optimal för inventering av häck-
ande fåglar planerar Vattenfall Eldistribution ytterligare en fördjupad fågelinventering under våren 2021. Calluna 
som gjorde naturvärdesinventeringen och den översiktliga fågelinventeringen har anlitats för detta uppdrag. 
Vattenfall Eldistribution kommer att komplettera ansökan med den information som framkommer vid invente-
ringen. 
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