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SAMMANFATTNING 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om tillstånd för ändring av del av befintlig 45 kV 

kraftledning i luftledningsutförande som planeras att markförläggas vid Runnabäcken i Kungsörs kommun, 

Västmanlands län. Området Runnabäcken är under exploatering enligt gällande detaljplan och byggnation 

pågår i området. I anslutning till det område som nu är under uppbyggnad pågår ytterligare detaljplanering. En 

förutsättning för ytterligare detaljplanering och byggnation i området är att befintlig luftledning tas bort.  

Med anledning av kommunens pågående byggnation och kommande detaljplanearbete bedöms kabel i denna 

sträckning vara en långsiktig lösning, då luftledning påverkar kommunens utvecklingsplaner. Att bygga om 

som luftledning i ny sträckning bedöms inte vara långsiktigt eftersom ytterligare detaljplanearbete sannolikt 

kommer att ske i närliggande område och då finns det inte utrymme för en luftledning. Då de tekniska 

förutsättningarna gör det möjligt att markförlägga ledningen på denna kortare delsträcka är det detta förslag 

som föreslås. Markförläggningen kommer att utföras med två kabelförband för att uppnå tillräcklig säkerhet 

och drift på ledningssträckan. Två alternativ har studerats, där alternativ A har bedömts som det mest 

lämpliga alternativet. Sträckningen går huvudsakligen genom åkermark men en liten del följer en gång och 

cykelväg inom naturområde. Aktuell sträckning korsar en väg.  

Undersökningssamråd har genomförts med berörda parter under februari och mars 2020. Länsstyrelsen har 

utifrån inlämnad samrådsredogörelse beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

(BMP). 

Ett kompletterande samråd har utförts då Sökanden konstaterat att det krävs ytterligare ett kabelförband för 

att säkerställa drift. Samrådet genomfördes under maj och juni 2021 med Länsstyrelsen och Kungsörs 

kommun (som är direkt berörs markägare). 

Markförläggning av ledningen bedöms medföra positiva effekter för planläggning och boendemiljö i området. 

Ledningens visuella inslag i den omgivande miljön försvinner på aktuell delsträcka. Den påverkan som 

bedöms uppstå består i tillfällig påverkan under byggnation. Sträckningen berör delvis naturområde, där 

ledningen planeras att grävas ned i gång och cykelväg. Vid byggnation krävs särskilda hänsynsåtgärder och 

anpassningar för att minimera påverkan och effekter på naturmiljön. Med de skadeförebyggande åtgärder 

som föreslagits bedöms påverkan bli liten. Sammantaget bedöms ledningens påverkan och effekter på miljön 

när ledningen är i drift som obetydliga till små, samt till viss del positiva då visuellt intrång försvinner och mark 

frigörs. 
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1 INLEDNING 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ändring av 

del av befintlig 45 kV (nominell spänning) kraftledning i luftledningsutförande som planeras att markförläggas 

med två kabelförband vid Runnabäcken i Kungsörs kommun, Västmanlands län, se Figur 1. 

1.1 Syfte och behov 
Området Runnabäcken i Kungsörs kommun är under exploatering enligt gällande detaljplan och byggnation 

pågår i området. I anslutning till det område som nu är under uppbyggnad pågår ytterligare detaljplanering. En 

förutsättning för ytterligare detaljplanering och byggnation i området är att befintlig 45 kV luftledning flyttas. 

Kungsörs kommun har av denna anledning beställt att Sökanden ska bygga om ledningen genom området för 

att möjliggöra exploatering. Del av befintlig 45 kV luftledning planeras således att markförläggas med två 

kabelförband för att uppnå säkerhet och drift för kraftledningen. I Fel! Hittar inte referenskälla. nedan visas 

befintlig luftledning genom aktuellt område söder om Kungsringen. 

Figur 1. Översiktskarta med den befintliga ledningen genom planlagt område. 

1.2 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och 

privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar ca 3 varv runt jorden. Elnätet är 

indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har ca 730 anställda, i 

huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen ca 4 miljarder kronor i att 

bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom att 
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bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att 

kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar 

aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och 

sätta standarden för framtidens energilösningar. 

1.3 Disposition 
En liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är det dokument som under tillståndsprocessen upprättas i det fall 

verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) enligt miljöbalken. Den lilla MKB:n ska 

lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan 

förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av miljöpåverkan från 

verksamheten. 

Dispositionen av detta dokument omfattar en kort beskrivning av den planerade verksamheten, 

tillståndsprocessen, Sökandens bedömning av alternativa utformningar av ledningen och en teknisk 

beskrivning. Utöver detta redovisas en sammanställning av potentiella motstående intressen som ledningens 

sträckning på aktuell sträcka som ska byggas om berör. Därefter redovisas en bedömning av ledningens 

påverkan på dessa samt vilka konsekvenser som koncession enligt ny föreslagen sträckning och nytt 

utförande för ledningen innebär för dessa utpekade intressen. Detta arbetssätt resulterar i en bedömning av 

verksamhetens väsentliga miljöeffekter, vilka redovisas i avsnitt 6.7. 

1.4 Metod för miljöbedömning 
Ledningssträckningen där aktuell ombyggnation ska ske har inventerats genom studier av kartmaterial från 

ledningsägaren, lantmäteriets topografiska kartor samt berörda kommuners plankartor. Ytterligare information 

om riksintressen och andra potentiellt motstående intressen har inhämtats digitalt från berörda länsstyrelser, 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Förekomst av byggnader där människor stadigvarande vistas 

(såsom bostadshus) har studerats via karta. I syfte att identifiera naturvärden har en naturvärdesinventering 

enligt Svensk Standard SiS 1990000:2014 genomförts. 

Ovanstående informationshämtning har kompletterats med fältbesök under juni 2019. 
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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 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 miljökonsekvensbeskrivning 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. 

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 2 för flödesschema över processen. 

Figur 2. Tillståndsprocessen. 
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2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. I aktuellt fall genomförs planerad 

ombyggnation på uppdrag av Kungsörs kommun som också är fastighetsägare till den fastighet där 

markförläggning av ledningen planeras. 

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för 

intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtal tecknas.  

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 

anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt 

bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas. 

I aktuellt fall kan strandskyddsdispens komma att krävas för den kabelstolpe och de grävarbeten som 

planeras inom 100 m från Runnabäcken. Det kan även komma att krävas dispens från det generella 

biotopskyddet. 

2.2 Genomförda samråd 
Skriftligt undersökningssamråd med fastighetsägare till direkt berörda och närliggande fastigheter samt 

rättighetsinnehavare på direkt berörda fastigheter har genomförts genom utskick av samrådsbrev. Brevet 

skickades ut till berörda 2020-02-27 och samrådet pågick till och med 2020-03-29. I samrådsbrevet 

informerades om möjligheten att ta del av samrådsunderlaget via Sökandens hemsida. Möjlighet att få 

samrådsunderlaget utskrivet och skickat till sig har även funnits. Fastighetsägarna ombads att föra information 

om projektet vidare till ev. hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare. Samrådet 

resulterade i tre inkomna yttranden från enskilt berörda. 

Skriftligt samråd med berörd länsstyrelse och kommun genomfördes genom utskick av samrådsbrev och 

samrådsunderlag. Utskicket gjordes 2020-02-28 och samrådet pågick t.om. 2020-03-29. Samtliga inkom med 

yttranden. 

Ett kompletterande samråd genomfördes genom utskick av informations-/samrådsbrev till Länsstyrelsen och 

Kungsörs kommun 2021-05-18 och pågick t.om. 2021-06-07. Det kompletterande samrådet genomfördes 

med anledning av att Sökanden önskar förlägga dubbla kabelförband på aktuell sträcka för att upprätthålla 

erforderlig driftsäkerhet. Det kompletterande samrådet har enbart avsett utökning av antalet förband. Genom 

att minimera avstånd mellan förbanden och det schakt som krävs för förläggning har Sökanden bedömt att det 

inte innebär ytterligare påverkan på omgivande naturområden. Inga ytterligare fastigheter berörs.  

En närmare beskrivning av det samråd som föregått denna MKB återfinns i bilaga 2, samrådsredogörelse. 

2.2.1 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) 
Länsstyrelsen i Västmanland meddelade i beslut 2020-06-15 att verksamheten inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan (BMP), dnr 407-3213-20. Beslutet finns att ta del av i bilaga 3. 

Länsstyrelsen anser att markförläggning av luftledningen inte uppnår de kriterier som innebär betydande 

miljöpåverkan, samt att åtgärder vid sträckningsalternativ A är möjliga att genomföra med 

försiktighetsåtgärder utan att påtagligt påverka de värden som finns. 
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3 ALTERNATIVUTREDNING 
Planerad ombyggnation görs för att frigöra markyta där befintlig luftledning passerar idag. Med anledning av 

kommunens pågående byggnation och kommande detaljplanering bedöms kabel i denna sträckning vara en 

långsiktig lösning. Att bygga om ledningen som luftledning i ny sträckning motverkar ytterligare detaljplanering 

i närliggande område och då finns inte utrymme för en luftledning. Då de tekniska förutsättningarna gör det 

möjligt att markförlägga ledningen på denna kortare delsträcka är det detta förslag som föreslås. I Figur 3 

nedan framgår det utredningsområde inom vilket två alternativa sträckningar har studerats, alternativ A och B. 

Utredningsområdet begränsas i öst och väst av tänkta anslutningspunkter mot luftledningen. Området 

begränsas också naturligt av omkringliggande vägar och vattendraget Runnabäcken väster om området. 

Figur 3. Avgränsat område för utredning av möjliga sträckningar för markförläggning av befintlig luftledning. 

3.1 Avfärdat alternativ – Alternativ B 
Sträckningen utgår från en punkt, söder om Kungsringen, öster om Runnabäcken och väster om 

nybyggnadsområde (se Figur 4). Sträckningen går i nordöstlig riktning upp till Kungsringen och följer sedan 

längs med vägen i knappt 700 m. Sträckningen viker av söderut längs med Torsgatan och följer denna gata 

ca 300 m innan sträckningen viker av österut och ansluter till luftledningen, öster om Torsgatan. Sträckningen 

är totalt ca 1100 m lång.  

3.2 Förordat alternativ – Alternativ A 
Sträckningen utgår från en punkt, söder om Kungsringen, öster om Runnabäcken och väster om 

bostadsområde (se Figur 4). Sträckningen går i sydlig riktning längs med en mindre grusväg för gångare och 

cyklister. Sträckningen följer denna väg och rundar sydväst om bostadsbebyggelsen. Sträckningen fortsätter i 

östlig riktning söder om bostadsområdet och det område där byggnation pågår. Sträckningen viker av något åt 
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sydöst, bort från planlagt område och viker sedan av i nordöstlig riktning. Sträckningen passerar mellan 

bebyggelse längs med Torsgatan, där befintlig luftledning idag är belägen. Sträckningen korsar Torsgatan och 

ansluter till luftledningen vid stolpplats mellan Torsgatan och Gersillagatan. Sträckningen är totalt ca 1100 m 

lång. 

3.3 Motivering till val av förordat alternativ 
Det är Sökandes bedömning att Alternativ A är att föredra. Alternativ A har en viss tillfällig påverkan på gång- 

och cykelbanan och omgivande vegetation inom naturområdet vid Runnabäcken, men med anpassningar av 

arbetet bedöms påverkan bli begränsad. Alternativ B medför omfattande tillfälliga störningar vid Kungsringen 

och Torsgatan, påverkan på markytor, begränsad framkomlighet samt konflikt med andra underjordiska 

anläggningar. Alternativet bedöms också medföra tillfälliga störningar och olägenhet för boende längs med 

Torsgatan. 

Det är även Sökandes bedömning att alternativ A är det alternativ som övergripande förordas bland de 

yttranden som inkommit i samrådet. 

Figur 4. Studerade sträckningar för markförläggning av del av befintlig 45 kV ledning vid Runnabäcken i Kungsör. 
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4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

4.1 Teknisk beskrivning 
Nedan tabell redovisar de tekniska parametrar som är aktuella för ansökt verksamhet. 

Tabell 1. Teknisk beskrivning. 

Ledningssträcka Se Bilaga 1, koncessionskarta. 

Ledningslittera ÄL814 S3 

Ledningstyp Två förband med tre enledarkablar 

Tekniskt utförande Markkabel 

Kabelstolpar, i vardera änden, träportalstolpar 

med övergång från luftledning till kabel 

Konstruktionsspänning 52 kV 

Nominell spänning 45 kV 

Ledningen berör Allmän väg 

Övrigt Förläggs huvudsakligen i åkermark, berör 
en allmän väg (Torsgatan) och gång- och 
cykelbana inom ett naturvårdsområde 

4.2 Markkabel 

4.2.1 Utformning och förläggning 
Ledningen kommer att bestå av två kabelförband bestående av tre enledarkablar vardera. Schaktet kommer 

att vara ca 1,2 m djupt, ca 0,7 m brett i botten av schaktet och ca 3,1 m brett i dagöppningen, (se figur 5a).  

Figur 5a. Normalt schakt för aktuell utformning av 45 kV markförlagd kraftledning med bubbla kabelförband (ej skalenlig). 
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På sträckan genom område med utpekade naturvärden kommer schakten att anpassas efter det begränsade 

utrymme som finns att tillgå.  Schaktets djup och bredd minimeras för att undvika påverkan på omgivande 

område (se Figur 5b). Kablarna kommer  på denna sträcka att förläggas i rör.  Det innebär att man vid avbrott 

inte behöver schakta upp längre sträckor, man schaktar vid enstaka platser och   drar ut kablarna  och byter 

ut dem.  

Figur 5b. Schaktskiss för minimerat kabelschakt för delsträcka genom naturområde vid Runnabäcken. 

Närmast kablarna förläggs skydds-/kringfyllnad bestående av fint material, exempelvis sand eller stenmjöl för 

att skydda kablarna från yttre påverkan. Resterande fyllning kommer i den mån det är möjligt att bestå av 

befintliga massor, stora och vassa stenar avlägsnas dock för att minimera risken för skador på kablarna. Viss 

bortförsel och tillförsel av massor kan således bli aktuellt. 

I schaktet placeras kabelskydd samt markeringsband/varningsnät för att undvika risken för framtida skador på 

kablarna i samband med grävarbeten. Ett arbetsområde kommer tillfälligt att krävas intill schaktet som 

arbetsväg för fordon och maskiner samt för hantering av material och schaktmassor. Arbetsområdets 

utbredning kan anpassas på olika delsträckor för att minimera påverkan på omgivningen. I aktuellt fall föreslås 

exempelvis arbetsområdet minimeras i anslutning till grusväg i västra delen, inom utpekat naturområde. 

Material och massor kan på denna delsträcka läggas upp tillfälligt utanför området eller på delsträcka där det 

finns utrymme intill vägen. Likaså kan en mindre grävmaskin användas för att minimera arbetsområdet.  

Vid passage av större vägar föreslås schaktfri metod (styrd borrning eller hammarborrning), alternativt 

anpassning av arbetena så att körplåtar kan läggas ut och säkerställa framkomligheten under byggnation. Vid 

schaktfri metod kan man borra under marken på kortare sträckor, utan att påverka markytan. Styrd borrning 

fordrar markförhållanden utan för mycket sten och hårt underlag, huvudsakligen lera och sand, vilket bedöms 

vara fallet för aktuell ledning. Vid styrd borrning har man en radiosändare som skickar signaler till en 

mottagare ovanför markytan. På så vis kan man styra borren enligt önskemål. Hammarborrning kan användas 

även vid svårare markförhållanden men fordrar ett relativt stort schakt intill vägen eller det objekt som man 

avser borra sig under. 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 i marken vid eventuella fel. 

Sprängning bedöms inte bli nödvändigt för aktuell ledning. Om det ändå skulle krävas görs sprängningen med 

konventionell utrustning efter att berget avtäckts. Sprängmassor kommer att transporteras bort och 

återfyllning görs med organiska massor och grus. Eventuell sprängning kommer att ske under tillåtna tider på 

dygnet för att minimera störningar för närboende. Återanvändning av vegetationsskiktet kommer att utgöra 

grunden för återställningen av grönytor. 
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4.2.2 Markbehov, Drift och Underhåll 
Vid byggnation kommer schaktöppningen att vara ca 3,1 m bred och det kommer att krävas ett ca 10 m brett 

arbetsområde för maskiner, massor och upplag. Som nämnts ovan kommer arbetsområdet att kunna 

anpassas på känsliga delsträckor för att minimera påverkan på omgivningen, inom naturområdet vid 

Runnabäcken, där bedöms arbetsområdet kunna minimeras till ca 4 m och det kan komma att växla mellan 

olika sidor av schaktet utefter förutsättningarna. 

Ovanför ledningen och några meter ut från schaktet, på vardera sidan, kommer en byggnads- och 

anläggningsfri zon att upprätthållas när ledningen är i drift, i syfte att skydda kablarna och hålla dem 

tillgängliga för reparation (ca 2,5 m ut från mitten av ledningen, totalt ca 5 m). Avtal kommer att upprättas med 

berörda fastighetsägare för att få tillträde till marken och säkra framtida rättigheter. Eventuellt söks 

ledningsrätt hos lantmäteriet. 

4.3 Avveckling och rivningsarbeten av befintlig luftledning 
Den del av befintlig luftledning som aktuell markkabel avses ersätta kommer att tas ur drift och monteras ner. 

Ansökan om återkallelse för aktuell sträcka med luftledning skickas in i samband med ansökan om 

koncession för markkabeldelen. Aktuell åtgärd för luftledningen beskrivs nedan tillsammans med föreslagna 

återställningsåtgärder. 

Den del av luftledningsanläggningen som omfattas av ombyggnation avser en sträcka på knappt 1 km och 

innefattar ca 10 stolpar. Stolparna kommer att grävas upp och transporteras bort för erforderlig 

omhändertagning. Faslinor, isolatorer och reglar monteras ned, tas om hand och återvinns i den utsträckning 

det är möjligt. Vad gäller markarbeten och körning är det huvudsakligen fråga om upptag och grävarbeten i 

åkermark utan utpekade naturvärden. I västra delen kan grävarbeten bli aktuellt i anslutning till utpekade 

naturvärden och där kommer samma hänsyn att tas som för markförläggning av den nya delen för ledningen. 

Arbetsområdet minimeras och arbeten anpassas för att minimera skada på omkringliggande vegetationen.  

Jorden närmast stolparna kommer att provtas i samband med rivningsarbetena, om föroreningar påträffas 

transporteras massorna till deponi, i annat fall återanvänds de för återfyllnad. 

Målet är att samtliga ledningsdelar monteras ned och grävs upp. Om det vid entreprenad skulle visa sig 

olämpligt att gräva upp anläggningsdelar på någon plats, kommer dialog att ske med kommunen, eventuella 

andra markägare samt med Länsstyrelsen för att säkerställa lämplighet och att erforderliga åtgärder vidtas.   

Borttag av luftledning på aktuell delsträcka bedöms inte medföra spridning av föroreningar till yt- eller 

grundvatten. De föroreningar som anläggningsdelar eventuellt har avgett bedöms finnas i nära anslutning till 

stolparna och planerade arbeten bedöms inte sprida föroreningar vidare. Genom att avlägsna eventuella 

förorenade jordmassor närmast stolparna bedöms det inte föreligga risk för höga föroreningshalter.  

5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Strömförsörjning och redundans 
Aktuell ledning ÄL814 matar Sökandens transformatorstationer i Torshälla och Tumbo och utgör även viktig 

reservmatning för regionnätsledningarna ÄL815 och ÄL816. 

5.2 Markanvändning och planer 
Gällande översiktsplan för Kungsörs kommun vann laga kraft i början av 2015. 
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Markanvändningen inom utredningsområdet utgörs huvudsakligen av åkermark, detaljplanerat 

bebyggelseområde för bostäder (Detaljplan 139, Runnabäcken) samt omgivande vägar. Ytterligare 

detaljplanering för bostadsbebyggelse pågår i området. 

5.3 Naturmiljö 
Den naturmiljö som berörs av ledningen utgörs huvudsakligen av brukad åkermark intill bebyggelse. 

Väster om bostadsbebyggelsen och utgångspunkten för planerad markförläggning rinner Runnabäcken i 

nordsydlig riktning. Vattendraget omges av växtlighet och omfattas av naturvårdsprogram och naturvårdsplan 

(se Figur 6 nedan). Bäcken är även klassad som ett nationellt viktigt vattendrag, se Figur 6. Bäcken är 

naturligt meandrande och håller en självproducerande öringstam, flodnejonöga och en bottenfauna som 

indikerar höga naturvärden. Bäcken omges även till stor del av lövskog med gott om död ved och en 

intressant lundflora. 

I syfte att ytterligare kartlägga naturvärden har Sökanden låtit utföra en naturvärdesinventering enligt Svensk 

Standard SiS 1990 000:2014 inom en 50 meter bred korridor utmed den förordade ledningssträckningen, se 

Figur 7 nedan och Bilaga 4. Inventeringen genomfördes under september 2019. Totalt identifierades sju 

naturvärdesobjekt varav två objekt bedömdes hysa ett högt naturvärde (klass 2), två objekt ett påtagligt 

naturvärde (klass 3) och tre objekt ett visst naturvärde (Klass 4), se Figur 7. 

I samband med inventeringen noterades även ett dike och en allé som bedöms omfattas av det generella 

biotopskyddet, se Figur 7. 

Den del av befintlig luftledning som aktuell markkabel avses ersätta kommer att tas ur drift och monteras ner. 

Inför rasering av luftledningen ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter. 



16 
Liten miljökonsekvensbeskrivning - Markförläggning ÄL814-S3 Kungsör 

Figur 6. Sedan tidigare kända naturvärden inom och i anslutning till inventeringsområdet. 

Figur 7. Inventeringsområde, Identifierade naturvärdes- och biotopskyddsobjekt. 

5.3.1 Skyddsvärda arter. 
Utdrag från ArtDatabanken avseende skyddsklassade arter, rödlistade arter och natura 2000 arter för de 

senaste tio åren har gjorts (2009-10-22 – 2019-10-22). I området förekommer tre olika arter av fladdermöss; 

vattenfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipistrell (samtliga noterade 2011). Det framgår även att det i 

området förekommer mistel. I samband med naturvärdesinventeringen noterades naturvårdsarterna; ask, 

bäver, steglits, och skogsalm, se Bilaga 4. 
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5.4 Kulturmiljö 
Inga kulturlämningar eller utpekade kulturmiljöer berörs av den aktuella ledningen. 

5.5 Friluftsliv 
Det friluftsliv som antas bedrivas i området är framför allt strövande utmed naturområdet Runnabäcken där en 
grusad gång- och cykelbana återfinns utmed vattendraget. 

5.6 Landskapsbild 
Befintlig luftledning utgör en visuell påverkan på omgivningarna. 

5.7 Boendemiljö 
Inom 50 meter från den planerade ledningen finns 13 byggnader för stadigvarande vistelse, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Husbyggnader inom 50 meter från kraftledningen. 

Fastighetsbeteckning Avstånd till kraftledning 

Rödhaken 2 >20m
Rödhaken 1 >20m

Rödstjärten 1 >20m

Vattumannen 1 >20m

Stenbocken 1 >20m

Stenbocken 2 >20m

Stenbocken 3 >20m

Stenbocken 4 >20m

Väduren 1 >20m
Oxen 1 >20m
Oxen2 >20m

Oxen 3 >20m
Oxen4 >20m

5.7.1 Elektromagnetiska 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. 

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 
fasledarnas 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. För markförlagda ledningar är 
magnetfälten lägre jämfört med för motsvarande luftledning, till följd av att avståndet mellan fasledarna är 

betydligt mindre. 
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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.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se  

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt.  

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:  

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att

exponering för magnetfält begränsas.

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda

magnetfält.

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 
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6 MILJÖEFFEKTER 

En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  

En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet. De 

konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala 

förutsättningarna. I avsnitt 6.6 redovisas en sammanfattning av sökt verksamhets bedömda miljöpåverkan. 

6.1 Markanvändning och planer 
Under byggskedet sker en viss begränsning av möjligheten att bruka den åkermark som berörs. Påverkan är 

dock temporär och ledningen kommer att förläggas på ett sådant sätt att brukandet av åkermarken inte 

begränsas när ledningen är i drift. 

Ledningen berör Torsgatan i öster. Korsning av vägen kan antingen ske genom anpassade schaktarbeten, 

eller genom styrd borrning under vägen för att undvika påverkan på markytan. Vid styrd borrning blir påverkan 

obetydlig, vid schaktarbeten uppstår en tillfällig liten påverkan på vägen och framkomligheten. Om 

markförhållanden visar sig vara svåra kan hammarborrning användas, men fordrar ett relativt stort schakt intill 

vägen eller det objekt som man avser borra sig under. 

Markförläggningen är förenlig och i enlighet med gällande översiktsplan samt en förutsättning för ytterligare 

detaljplaneläggning och byggnation inom utredningsområdet. 

Sammantaget bedöms påverkan på markanvändning och planer bli liten. 

6.2 Naturmiljö 
Inom det regionalt utpekade naturområdet Runnabäcken kommer ledningen att förläggas inom/utmed den 

befintliga gång- och cykelväg som sträcker sig igenom området. Det innebär att själva vattendraget 

Runnabäcken inte kommer att beröras av verksamheten och därmed inte påverkas. Likaså minimeras 

påverkan på den omkringliggande lövskogen och inga träd bedöms behöva avverkas utmed 

ledningssträckningen. Möjligen kan enstaka träd att behöva avverkas i anslutning till den kabelstolpe som 

behöver uppföras vid övergången mellan luftledning och markkabel.  

Påverkan på objekt som i samband med naturvärdesinventeringen bedömts hysa ett högt naturvärde kommer 

att undvikas helt, se avsnitt 5.3 ovan. En begränsad påverkan kommer att ske på två objekt som bedömts 

hysa ett påtagligt naturvärde (objekt 3 och 5) och två objekt som bedömts hysa ett visst naturvärde (objekt 2 

och 7), se Figur 7 ovan. 

När ledningen är i drift medför den obefintlig till liten påverkan på naturmiljön i området. Den påverkan som 

kan bli aktuellt är röjning av träd intill kabelstolpen i övergången mellan kabel och luftledning. Dessa får inte 

växa sig så pass höga att de vid fall riskerar att skada ledningen. 

Med tillämpning av de hänsynsåtgärder som redovisas i avsnitt 6.6 bedöms påverkan på naturmiljö minimeras 

till huvudsakligen tillfällig påverkan på lågväxande gräs och buskage. Sammantaget bedöms påverkan bli 

liten. 

6.2.1 Skyddsvärda arter. 
Med de hänsynsåtgärder som redovisas i avsnitt 6.6 nedan bedöms verksamheten inte medföra sådan 

påverkan på kända förekomster av fridlysta arter att dess lokala, regionala eller nationella bevarandestatus 

riskerar att påverkas. Verksamheten bedöms därav förenlig med Artskyddsförordningen. 
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6.3 Friluftsliv 
I samband med byggskedet kommer en tillfällig begränsning av framkomligheten på gång- och cykelbanan 

utmed Runnabäcken att ske. När ledningen är i drift medför den ingen påverkan på rekreation och friluftsliv. 
Påverkan bedöms som liten. 

6.4 Landskapsbild 
Den befintliga luftledningen utgör en visuell påverkan på omgivningarna. Att förlägga aktuell del av ledningen 
som markkabel medför att en del av den visuella påverkan försvinner och återgår till de förhållanden som 
rådde utmed delsträckan innan luftledningen uppfördes. Den planerade verksamheten bedöms därav medföra 

en positiv påverkan på landskapsbilden. 

6.5 Boendemiljö 
Magnetfältsvärden från en 45 kV markkabel är normalt små och avtar snabbt med ökat avstånd från centrum 

för ledningen. I samband med att befintlig luftledning tas ur drift försvinner magnetfältet från denna. Detta 
ersätts istället av ett sammantaget lägre magnetfält från de nya markkablarna. I aktuellt fall har 

magnetfältsvärden räknats fram utifrån ett scenario där ledningen i framtiden kommer att ta över matning från 
ytterligare stationer. 

I figur 8a nedan framgår utbredningen av beräknat magnetfält, utifrån uppskattad framtida årsmedellast, för 
kablarna som förläggs i "normalschakt" enligt figur Sa. Grafen i figur 8b redovisar magnetfälten för kablarna 

genom Runnabäckens naturområde, där schaktet minimeras enligt figur 5b. Beräkningarna är baseras på 
prognostiserade framtida medelströmlaster och därmed kan magnetfälten komma att förändras i framtiden. 

0,07 Resulterande ma netfält ÄL814 S3 - 0 9 m under mark 

0,06 -------------------------

-= 0,05 
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� 
... 

:ni 

ti 0,04 -----------
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Figur 8a. Beräknad magnetfältsutbredning vid "normalschakt" för markförläggning av 45 kV kraftledning i Kungsör.. Grafen visar 
magnetfältet 1,5 m över markytan. 
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0,1 Resulterande ma netfält ÄL814 S3 0 55 m under mark 
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Figur 8b Beräknad magnetfältsutbredning vid •normalschakt" för mar1<för1äggning av 45 kV kraftledning i Kungsör. Grafen visar 
magnetfältet 1,5 m över markytan. 

Magnetfälten är något förhöjda precis mitt ovanför kablarna men de ger inte upphov till några konsekvenser i 

boendemiljöer eller miljöer där barn vistas stadigvarande. 

6.6 Hänsynsåtgärder 
Nedan redogörs för de hänsynsåtgärder som Sökanden åtar sig för att ytterligare undvika och minimera 

påverkan på människors hälsa och miljö: 

• För den del av ledningssträckningen som återfinns inom område för naturvårdsplan ska
arbetsområdet i största möjligaste mån minimeras. I syfte att minimera arbetsområdet ska en mindre
grävmaskin användas.

• Material och massor ska inte läggas utanför befintlig grusad gång- och cykelbana inom område för

naturvårdsplan. I det fall material och massor inte ryms inom gång- och cykelbanan ska dessa
förläggas utanför det område som omfattas av naturvårdsplan.

• Inga naturvärdesobjekt som bedömts hysa ett högt naturvärde ska påverkas. Dessa ska i samband
med byggnation markeras tydligt med snitslar i fält.

• Avverkning och röjning av vegetation inom naturvårdsområdet Runnabäcken ska minimeras och ske

motormanuellt.
• Ingen påverkan på förekomster av mistel och dess värdträd ska ske. I syfte att undvika skada ska

förekomster och värdträd markeras tydligt i fält med snitsel under byggnation.
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• Ledningssträckningen ska vid detaljprojektering anpassas så att påverkan på grova, äldre träd i

största möjligaste mån undviks. Dessa ska i samband med byggnation markeras tydligt med snitslar i

fält.

• I den mån det bedöms möjligt ska blommande buskar och träd som under byggskedet behöver

avlägsnas, återplanteras eller ersättas i anslutning till ursprungligt läge.

• Det dike som omfattas av det generella biotopskyddet ska i största möjligaste mån undvikas. I det fall

objektet inte kan undvikas ska dispens från biotopskyddet sökas hos länsstyrelsen.

• I det fall korsning av Torsgatan sker utan borrning ska schaktarbeten, i den utsträckning det är möjligt,

anpassas så att framkomlighet säkerställs genom körplåtar över vägen.

• Vid detaljprojektering ska ledningen förläggas på sådant avstånd till bebyggelse så att ingen byggnad

för stadigvarande vistelse påverkas av förhöjda magnetfält.

Som en generell skadeförebyggande åtgärd kommer en miljöåtgärdsplan att tas fram inför fortsatt projektering 

och genomförande av projektet. De skadeförebyggande åtgärderna som redovisas i MKB:n bryts ned i 

konkreta åtgärder och förs in i planen. Likaså förs de krav som framkommer i beslut och liknande in i planen. 

Krav kommer att ställas på de projektörer och entreprenörer som anlitas för ledningsbyggnation och 

ledningsunderhåll att förhålla sig till miljöåtgärdsplanen. 

6.7 Samlad bedömning 
Den planerade verksamheten bedöms medföra liten påverkan och små effekter på den omgivande miljön. 

Den påverkan som verksamheten medför bedöms som tillfällig påverkan under byggnationsarbetet men 

obetydlig påverkan när ledningen är i drift. Markförläggning av ledningen medför positiva effekter för 

möjligheten till ytterligare detaljplanering och bostadsutveckling inom det planlagda området och angränsande 

område i öster. Markförläggning innebär även en positiv visuell förändring eftersom det visuella intrycket från 

befintlig luftledningen försvinner. 
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7 RISK OCH SÄKERHET 

Tekniskt sett ses förläggning av planerade kablar som förhållandevis okomplicerat. Nedan redogörs för de 

risker som kan förekomma vid kabelförläggning och drift, framtida eventuell avveckling av markförlagd kabel 

samt vid rasering av luftledning. För samtliga förekommande arbeten ställer Sökanden krav på sina 

entreprenörer att säkerställa en god arbetsmiljö och att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas. 

7.1.1 Kabelförläggning och drift 

• Vid kabelförläggningen är det viktigt att beakta markens hållfasthet och anpassa schaktslänter för att

minimera risker för ras vid arbete i schakten.

• Vid arbetsdagens slut krävs att eventuella öppna sektioner av kabelschakten skärmas av med staket

så att ingen riskerar att falla i schakten.

• Om det krävs skarvgropar på sträckan så ska de vara så pass stora att arbete med kabelskarvningen

kan ske i en bra miljö där skarvstället kan säkras från smuts och fukt.

• När markkabeln är i drift föreligger risk att vid framtida grävarbeten påträffa kabeln. För att minimera

risken att kabeln grävs av förläggs skyddsnät och varningsband i schaktet.

• Vid schaktarbeten för ny markförlagd ledning föreligger risk för skada på andra underjordiska

ledningar och anläggningar. Genom kartläggning och kontroll av övriga ledningar samt kontakt med

berörda ledningsägare minimeras risken för skador.

7.1.2 Framtida avveckling av markförlagd kabel 

• Då ett jordkabelförband, bestående av plastisolerade kablar, ska avvecklas kopplas kablarna bort,

grävs fram och tas upp.  Om upptag av kablarna bedöms medföra stora konsekvenser för omgivande

miljö kan det bli aktuellt att lämna kvar kablarna, i samråd med markägare och berörda parter. Om de

tas upp så återvinns metallen och plasten tas om hand på lämpligt sätt.

• För att säkerställa att andra underjordiska ledningar och anläggningar inte skadas krävs kartläggning

och kontroll av dessa vid schaktarbeten.

7.1.3 Risker rasering luftledning 

• För att minimera riskerna, exempelvis för fallolyckor, vid nedmontering av luftledningar används
någon typ av lift i så hög utsträckning som möjligt.
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8 MILJÖBALKENS ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 

Som verksamhetsutövare är Sökanden skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 

iakttas för verksamheten.  

Tillämpning och bevisbörda 

Föreliggande MKB är det dokument där Sökanden presenterar hur projektet kommer att genomföras och på 

vilket sätt företaget kommer att iaktta hänsynsreglerna. 

Kunskapskravet 

Vattenfall Eldistribution AB är ett etablerat nätbolag med gedigen erfarenhet av att bygga och driva 

kraftledningar. Företaget har i genomfört samråd inhämtat information om det aktuella området och de 

konsekvenser som verksamheten kan antas medföra. Sökanden anser sig således ha den kunskap som 

krävs för att bedriva verksamheten på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön mot skada och 

olägenheter. 

Försiktighetsprincipen 

Sökanden arbetar aktivt med att förebygga, hindra och motverka att företagets verksamheter medför skador 

eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Sökanden följer gängse normer och regler för 

skyddsåtgärder, skyddsavstånd och liknande. Avseende exponering för magnetiska fält bedöms den aktuella 

ledningens lokalisering vara förenlig med den försiktighetsprincip som formulerats av ansvariga myndigheter. 

Produktvalsprincipen 

Sökanden strävar efter att minska mängden kemikalier och tillämpar produktvalsprincipen vid val av kemiska 

produkter och varor. Sökanden för också en dialog med entreprenörer och underhållsleverantörer så att 

produktvalsprincipen gäller på eller intill befintliga anläggningar samt i projekt.  

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Hushållning med råvaror och energi samt hantering av avfall för återanvändning och återvinning, ingår som ett 

fokusområde i Sökandens miljöarbete.  

Lokaliseringsprincipen 

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. 

Skälighetsprincipen 

Att förlägga aktuell del av ÄL814 som markkabel utmed förordad ledningsträckning utgör en förutsättning för 

att Kungsör kommun ska kunna verkställa detaljplan 139, Runnabäcken. De konsekvenser som 

verksamheten medför på människors hälsa och miljön bedöms som skäliga i förhållande till den nytta för 

allmänheten som den planerade verksamheten medför. Sökanden anser att föreslagna försiktighetsåtgärder 

och försiktighetsmått är tillräckliga för att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna. 

Skadeansvar 

I MKB:n redovisas förslag för att avhjälpa och förebygga att skada och olägenhet uppkommer. 
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