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SAMMANFATTNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig kraftledning mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings kommun, Östergötlands län.  

Luftledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät som överför el inom ett stort 
område till underliggande nät och möjliggör reservmatning genom att koppla samman 
ledningsnäten i regionen. Kraftledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning 
till flera orter och landsbygden i regionen. 

Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköpings kommun samt övriga 
myndigheter, organisationer och enskilt särskilt berörda samt allmänhet. Länsstyrelsen beslutade 
22 januari 2018 att verksamheten inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan, vilket 
innebär att en liten miljökonsekvensbeskrivning tagits fram och att ingen alternativ lokalisering 
krävs.  

 Befintlig sträckning och utformning av kraftledningen ligger i linje med lokaliseringsprincipen och 
rimlighetsprincipen i andra kapitlet miljöbalken. 

Jämfört med nollalternativet anses befintlig kraftledning vara mer lämplig. Nollalternativet innebär att 
ledningen tas ur bruk utan ersättande alternativ, vilket medför osäker elförsörjning för stora delar av 
området. Sökt alternativ utgörs därför av befintlig kraftledning. 

Miljökonsekvenserna för sökt alternativ har bedömts enligt en femgradig skala utifrån aspekterna: 
miljömål, miljökvalitetsnormer, markanvändning, bebyggelse och planer, resurshushållning, 
naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild, friluftsliv, boendemiljö, hälsa och säkerhet samt infrastruktur. 

Enligt genomförd konsekvensbedömning och med hänsyn tagen till att sökt alternativ är en befintlig 
luftledning bedöms alternativet medföra en obetydlig konsekvens för miljömål, miljökvalitetsnormer, 
resurshushållning, kulturmiljö och friluftsliv. Vidare bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ 
konsekvens för markanvändning, bebyggelse och planer, naturmiljö och landskapsbild. Befintlig 
luftledning bedöms medföra en positiv konsekvens för att bibehålla elnätets infrastruktur i området. 

Samlad bedömning: Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken och medför inte att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Sökt alternativ 
utgör inte heller något hinder för möjligheterna att nå uppsatta nationella miljömål. Sammantaget 
bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnyttan i form av 
säkrare och mer tillförlitligt elnät som den befintliga luftledningen medför, vilket motiverar att 
etableringen bibehålls i nuvarande utformning.  
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 130 kV 
kraftledning mellan Dömestad och Vikingstad, Linköpings kommun, Östergötlands län. 
Länsstyrelsen har beslutat att ansökt verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Därför ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram enligt  6 kap. 47 § MB. I Bilaga 1 
redovisas samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek. 

1.1 Bakgrund 
Vattenfall Eldistribution har 2011 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 9 km lång 
befintlig 130 kV luftledning mellan Dömestad och Vikingstad. Beslut om befintlig nätkoncession 
erhölls 1991 och luftledningen uppfördes 1992. Den 24 mars 2017 begärde 
Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt diarienummer 2012-
102651. Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Vattenfall Eldistribution beslutat att ta 
fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning som visas i kartan i 
Figur 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar befintlig sträckning Dömestad - Vikingstad. 
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1.2 Syfte och behov 
Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät som överför el inom ett stort område 
till underliggande nät och möjliggör reservmatning genom att koppla samman ledningsnäten i 
regionen. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och 
landsbygden i regionen. 

1.3 Vattenfall Eldistribution  
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt 
från mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar 
in på Vattenfall Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att 
ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara 
och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 
certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. 
Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet 
omfattar spänningsnivåerna 0,4-130 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda 
ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden. Företaget omsätter 
ca 9,3 miljarder och investerar årligen ca 3 miljarder i verksamheten. 

1.4 Disposition  
I detta dokument som utgör en liten MKB beskrivs först metoden som används för att ta fram en 
liten MKB, därefter beskrivs det ramverk som miljöbalken och annan relevant lagstiftning utgör. 
Slutligen beskrivs tekniska förutsättningar, val av alternativ, nuläge, förväntade konsekvenser och 
den samlade bedömningen. 

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning 
En liten MKB är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall då verksamheten 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning därmed inte 
ska genomföras. En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger 
en samlad bedömning av verksamhetens miljöpåverkan.  

1.5.1 Begreppsförklaring 

Ett antal olika begrepp används i detta dokument som utgör en liten MKB för att analysera och 
beskriva kraftledningens miljöpåverkan. Dessa beskrivs i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Begreppsförklaring 

Begrepp Förklaring 

Aspekt Den väsentliga fråga/intresseområde/värde som 
beskrivs, t.ex. naturmiljö, kulturmiljö, buller, 
emissioner, boendemiljö etc. 

Påverkan Den förändring av miljö- och/eller hälsoaspekter som 
planerad verksamhet/åtgärd medför i jämförelse med 
nollalternativet. 

Effekt Den förändring i miljön som påverkan medför, som 
till exempel förlust av betydelsefulla naturmiljöer. 

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

Hänsynsåtgärd För att undvika eller för att minska negativa 
konsekvenser föreslås olika skyddsåtgärder. 
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1.5.2 Avgränsningar 

För att kunna göra en kvalitativ miljöbedömning/miljökonsekvensanalys och fokusera på just de 
frågor och aspekter som är viktiga i det aktuella fallet är det viktigt att avgränsa arbetet. I Error! 

Reference source not found. redovisas arbetsgången för en liten MKB. 

 

Figur 2.  Illustration över arbetsgången gällande avgränsningar i en liten MKB. 

I Tabell 2 nedan redogörs för avgränsningarna i detta dokument som utgör en liten MKB. 

Tabell 2. Avgränsningar i detta dokument som utgör en liten MKB.  

Avgränsning i sak Miljökonsekvensbedömningen utgår från den befintliga sträckningen 
Dömestad – Vikingstad, se vidare kapitel 5.1. Etableringen omfattar en 
ca 9 km lång befintlig 130 kV kraftledning. Ledningen består till största 
delen av enbenta fackverksstolpar i stål med tre horisontellt monterade 
faslinor samt en topplina, se 3-4. Stolparna är placerade med ett 
inbördes avstånd om ca 200-350 m, stolphöjder varierar mellan 20-30 
meter.  

Avgränsning i tid Miljökonsekvensbeskrivningen utgår från den befintliga sträckningen av 
kraftledningen till avslutad drift och nedmontering av ledningen. 

Rumslig avgränsning Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt 
som påverkas. I första hand har den geografiska avgränsningen 
inneburit att aspekter har undersökts inom 100 m från ledningen på 
vardera sidan om befintlig kraftledning. Undantaget är för fåglar där en 
buffertzon på 500 m har använts vid konsekvensbedömningen. I Error! 
Reference source not found. redovisas det tillvägagångssätt som 
leder fram till hur den geografiska avgränsningen bestäms. 

 

Vilken påverkan orsakar 
verksamheten/åtgärden?

Detta definierar vilket fokus bedömningen 
bör ha.

Hur långt sträcker sig påverkan?

Vilka skyddsvärda aspekter finns i 
omgivningen?

Vilken status har skyddet?

Hur relevant är verksamheten för den 
skyddsvärda aspekten?

Prioritering för prövning

Vad är viktigt för det specifika projektet?
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1.5.3 Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna avser förklara vilka ramar som miljökonsekvensbeskrivningen har utgått 
från. I detta fall utgår bedömningsgrunderna från att, utifrån ett värsta fall-scenario ur miljösynpunkt, 
redovisa den planerade verksamhetens eller åtgärdens miljökonsekvenser. 

Vid en bedömning av vilken konsekvens den planerade verksamheten eller åtgärden har på de olika 
aspekterna sätts verksamhetens påverkan på aspekten i relation till aspektens värde, se Tabell 3. 

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är 
kvalitativ. Påverkansgraden kan beskrivas enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, obetydlig 
konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens. 

Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till aspektens 
värde, men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, 
miljökvalitetsnormer samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis. Exemplet i Tabell 
3 ska ej ses som uttömmande. En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala 
miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt där samtliga aspekter vägs samman. I den samlade  
bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen mellan olika värden, dvs. hur de vägs mot 
varandra. 

Tabell 3. Bedömningsgrunder för miljökonsekvensbeskrivningen.  
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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.  

Inför en ansökan om nätkoncession skall även bestämmelser i miljöbalken beaktas. Den 1 januari 
2018 trädde nya bestämmelser i miljöbalkens sjätte kapitel i kraft. Föreliggande tillståndsprocess 
har pågått sedan september 2017 och samråd har genomförts enligt de gamla bestämmelserna i 
miljöbalken. I januari 2018 fattade länsstyrelsen beslut om att verksamheten inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en liten MKB, enligt de nya bestämmelserna, har tagits fram. En liten 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

Samråd avseende den planerade verksamheten genomfördes under perioden 18 september 2017 
till 18 oktober 2017. Samrådsunderlaget skickades den 18 september 2017 ut till Linköpings 
kommun, Länsstyrelsen i Östergötlands län samt övriga myndigheter via mail tillsammans med en 
inbjudan till skriftligt samråd. Övriga nätägare och verksamhetsutövare fick också motta 
samrådsunderlaget och inbjudan via mail den 21 september. Lokala föreningar och organisationer 
fick inbjudan och samrådsunderlaget utskickat den 21 september. Samtliga lagfarna och taxerade 
fastigägare och delägare i samfälligheter fick via brev hemskickat en inbjudan till skriftligt samråd 
med en hänvisning till att samrådsunderlaget gick att hämta från Vattenfall Eldistributions hemsida 
från och med den 25 september. I inbjudan uppmanades de att skicka vidare informationen till 
eventuella hyresgäster eller arrendatorer. Övrig eventuellt berörd allmänhet blev informerad om 
samrådsprocessen och inbjudna att delta via annonser publicerade i Östgöta Correspondenten den 
25 september 2017 och i Länstidningen den 29 september 2017. 

Hela samrådsprocessen beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen som redovisas i bilaga 2. 
Under samrådsprocessen inkom ett fåtal synpunkter, se bilaga 2.  

Länsstyrelsen i Östra Götalands län beslutade 22 januari 2018 att verksamheten inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.   

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. 

2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Vattenfall Eldistribution 
avser att i första hand trygga rätten att anlägga och bibehålla ledningarna med frivilliga 
överenskommelser genom att teckna markupplåtelseavtal. Avtalet reglerar fastighetsägarens och 
ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Markupplåtelseavtalen ligger sedan till grund för 
innehållet i den ledningsrätt som Vattenfall Eldistribution kan komma att ansöka om.  

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att 
ersättning för intrånget erhålls genom ett engångsbelopp.  

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 
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lagstiftning. Det kan t.ex. bli aktuellt att ansöka om tillstånd för eller anmäla vattenverksamhet enligt 
11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. 
miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen ska beaktas. För det fall prövning enligt andra 
bestämmelser kommer att bli aktuella görs detta i behörig ordning skilt från aktuell ansökan om 
nätkoncession för linje. 
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3 ALTERNATIVUTREDNING 
Länsstyrelsen i Östergötlands län har beslutat att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär att det enligt miljöbalken inte finns krav på att utreda alternativa 
lokaliseringar och utformningar.  

Vattenfall Eldistribution anser att alternativa lokaliseringar/sträckningar i detta fall inte är aktuella att 
utreda då det rör sig om en befintlig luftledning som till stor del sträcker sig i ett jordbrukslandskap 
som avbryts på några ställen av mindre skogspartier. Luftledningen korsar befintlig infrastruktur som 
E4, järnvägen Åby - Mjölby samt gamla E4:an, numera väg 636. En flytt av ledningen skulle ta ny 
mark i anspråk och riskera att bidra till att nya barriäreffekter uppstår, vilket i detta fall inte bedöms 
som  miljömässigt motiverat. Befintlig ledning har funnits på platsen under 25 års tid. Ansökt 
verksamhet strider inte mot några områdesbestämmelser eller gällande detaljplaner. Utifrån denna 
bakgrund anser Vattenfall att lokaliseringen av ansökt verksamhet, i form av befintlig sträckning av 
aktuell 130 kV kraftledning, får anses utgöra den bäst lämpade platsen för verksamheten i enlighet 
med 2 kap. 6 § miljöbalken. 

Vattenfall Eldistribution anser att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minska 
påverkan på människors hälsa och miljön från ansökt verksamhet är rimliga med hänsyn till 
kostnaden för åtgärderna. Ansökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå 
gällande miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster, se även avsnitt 6.3. Utifrån denna 
bakgrund anser Vattenfall Eldistribution att ansökt verksamhet är i linje med 2 kap. 7 § miljöbalken 
samt att någon alternativ lokalisering eller utformning inte behöver utredas. 

3.1 Nollalternativ 
Ett nollalternativ har som syfte att beskriva den påverkan som bedöms uppstå om den planerade 
åtgärden inte kommer till stånd. Nollalternativet innebär således att den aktuella ledningssträckan 
skulle tas ur drift, vilket skulle medföra ökad sårbarhet i elnätet i regionen genom att belastningen 
på övriga elnätet ökar och möjligheterna till reservmatning minskar kraftigt. Vid eventuell 
nedmontering av den aktuella kraftledningssträckningen skulle den visuella påverkan från berörd 
kraftledning i området att upphöra. Det magnetfält som kraftledningen ger upphov till skulle även 
upphöra. 
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4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 Luftledning 

4.1.1 Utformning av luftledning 

Den befintliga luftledningen Dömestad – Vikingstad uppfördes 1992. Ledningens nominella 
spänning är 132 kV (varierar normalt ± 10% kring detta värde) och konstruktionsspänningen är 145 
kV. medeldriftspänningen benämns som 130 kV i detta dokument som utgör en liten MKB.  

Ledningen löper i en 34 meter bred ledningsgata. Luftledningen är uppsatt på 20-30 meter höga 
enkelstolpar i fackverksutförande med fundament i betong. Stolparna står med 200-300 meters 
mellanrum beroende på topologin i landskapet. Luftledningen har 3 faslinor samt topplina som är 
monterade enligt figur 3 och 4. Slipers till stagförankringen är troligen impregnerade med kreosot. 

 

Figur 3. Detaljbild över stolpar och linor för luftledningen Dömestad-Vikingstad. 
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Figur 4. Detaljbild på fackverksstolpar längs sträckningen. 

4.1.2 Generellt vid uppförande av luftledning 

Anläggning av ny ledning påbörjas generellt genom att en skogsgata röjs på de ställen längs 
ledningen där det förekommer mycket träd. Detta arbete utförs vanligtvis med t.ex. bandvagnar och 
grävmaskiner samt motorsåg. På vissa platser kan tillfartsvägar behöva anläggas vilket medför 
ytterligare intrång i skog och mark samt ytterligare transporter. Byggnation av en luftledning inleds 
generellt med att stolparna anläggs. Vid anläggning av trästolpar schaktas stolpbenen ner ca 2 m i 
marken och sedan återfylls schaktet. Efter att stolparna är uppförda monteras linorna med 
dragmaskin. 

4.1.3 Markbehov 

Den yta som en kraftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden 
som kraftledningen passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta 
som ledningsstolparna och eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en kraftledning 
uppförs i en s.k. trädsäker ledningsgata som är fri från högväxande träd- och buskvegetation. 
Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden. Kring aktuell kraftledning krävs att 
skogsgatan har en bredd av ca 40 m för att säkerställa att kraftledningen inte riskerar att komma i 
kontakt med vegetationen längs sträckningen. På så vis tillförsäkras att inga nedfallande träd 
kommer att orsaka elavbrott på kraftledningen. Det krävs även att vissa höga träd, så kallade 
kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena behöver avverkas för att inte riskera att dessa faller 
ner på kraftledningen och orsakar elavbrott. Figur 5 visar en schematisk bild av en skogsgata. 
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Figur 5. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde. 

4.1.4 Drift och underhåll  

Luftledningen trädsäkras genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa så nära 
kraftledningen att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar.  

En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en 
besiktning kontrolleras linor, stolpar, eventuella stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från 
helikopter och vid andra tillfällen från marken. När det behövs kan delar av kraftledningen rustas 
upp för att bibehålla en tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas 
och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs 
normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen.  

Före underhållsåtgärder genomförs i känsliga miljöer kommer sökanden att samråda med 
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken och enligt kulturmiljölagen 10 § (SFS 1988:950) samt 
söka tillstånd enligt MB 7 kap 28 §.  

4.1.5 Avveckling 

Inför en nedmontering av luftledning kommer en ansökan om återkallelse att göras enligt gällande 
föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse kommer följande att ingå: 

 Beskrivning av vilka delar den aktuella anläggningen består av, t.ex. fundament, kablar etc. 
samt vilka återställningsåtgärder som är aktuella för ledningens samtliga delar.  

 Beskrivning av eventuella delar av anläggningen som lämnas kvar och en redogörelse för 
hur dessa isåfall påverkar den lokala miljön. I redogörelsen ingår en beskrivning om vilka 
anläggningsdelar som skulle kunna innebära risker eller påverkan på miljön och vilket 
material dessa består av. Ett exempel på ämne som kan förekomma är kreosot.  

 En bedömning av vilka risker som finns för att föroreningar sprids till ytvatten och 
grundvatten liksom en bedömning av vilken påverkan de kvarlämnade anläggningsdelarna 
har på nuvarande och framtida markanvändning.  
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 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckningen. Om det finns platsspecifika 
motstående intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder (t.ex. känslig natur-
/kulturmiljö) kommer detta att anges. 
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5 AKTUELLT ALTERNATIV 
Den aktuella befintliga 130 kV kraftledningen är ca 9 km lång och lokaliserad i Linköpings kommun, 
se figur 1. Luftledningen ligger i ett flackt jordbrukslandskap och löper från Dömestad i norr till 
Vikingstad i söder där den ansluter till en transformatorstation. Jordbrukslandskapet avbryts på 
några ställen av mindre skogspartier som t.ex Vargskogen strax norr om E4. Luftledningen korsar 
infrastruktur som E4, järnvägen Åby - Mjölby samt gamla E4:an, numera väg 636. Luftledningen 
korsar vattendraget Lillån och tangerar den meandrande Kapellån som utgör riksintresse för 
naturvården söder om Vikingstad.  

Ledningen löper i en 34 meter bred ledningsgata. Luftledningen är uppsatt på 20-30 meter höga 
fackverksstolpar i stål. Stolparna står med 200-300 meters mellanrum beroende på topologin i 
landskapet.  

Luftledningen är en viktig del i elförsörjningen till Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el 
inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande 
elförsörjning i regionen. 
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6 NULÄGE OCH FÖRVÄNTADE MILJÖKONSEKVENSER  
En liten MKB ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, innehålla de uppgifter som 
behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kapitlet 3 § MB. Det innebär att en liten MKB ska identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 
medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. 

I följande kapitel beskrivs de förutsättningar i form av intressen/aspekter som finns i det aktuella 
området för sökt alternativ samt de miljökonsekvenser som föreslagen verksamhet bedöms medföra 
för varje enskild aspekt. 

6.1 Metod för konsekvensbedömning 
En liten MKB ska redovisa föreslagen verksamhets påverkan på människors hälsa och omgivande 
miljö. Utgångspunkten är att redovisa miljökonsekvenserna utifrån ett värsta fall scenario ur 
miljösynpunkt.  

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår i huvudsak från vissa ramar. 
Påverkansgraden beskrivs i detta dokument som utgör en liten MKB utifrån en femgradig skala; 
positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens 
och stor negativ konsekvens, se Tabell 4 och även avsnitt 1.5.  

Tabell 4. Symbolförklaring bedömningsgrunder 

Symbolförklaring  

Positiv 
konsekvens

 

Obetydlig 
konsekvens

 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Måttlig negativ 
konsekvens

 

Stor negativ 
konsekvens

  
 

6.2 Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa anger, förenklat uttryckt, den 
miljökvalitet som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Målen ger riktmärke och en fast struktur för 
det nationella miljöarbetet med uppföljning, utvärdering och förslag på förändringar. Utvärderingarna 
ger en bild över tillståndet i miljön och anger vilka åtgärder som krävs och vilka områden som ska 
prioriteras. Dessa mål ska vara vägledande vid fysisk planering och projektering. 

Följande mål har bedömts som relevanta för den aktuella ansökan: 

 God bebyggd miljö 
 Säker strålmiljö 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Levande sjöar och vattendrag 

6.2.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på miljömål bedöms vara nödvändiga. När det gäller 
underhåll kommer sökanden precis som tidigare att samråda med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken och enligt kulturmiljölagen 10 § (SFS 1988:950).  
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6.2.2 Konsekvensbedömning 
 

Något hinder att uppnå miljömålen god bebyggd miljö, säker strålmiljö och ett rikt 
odlingslandskap bedöms inte föreligga. Sökt alternativ gäller befintlig ledning som 
uppfördes för snart 30 år sedan och den befintliga anläggningen kommer inte att 
påverka omgivningen ytterligare. Det magnetfält som sökt alternativ ger upphov till 
uppgår till 0,4  µT på ett avstånd av ca 25 meter från ledningsgatans centrum. Den 
närmaste bostaden ligger ca 40 meter från ledningen, se även avsnitt 6.10.1.  
 
Aktuell sträckning har enbenta fackverksstolpar där slipers till stagförankring troligtvis 
är impregnerade med kreosot. Detta kommer inte att påverka att miljömålen 
grundvatten av god kvalitet samt levande sjöar och vattendrag uppnås, då forskning 
visat att föroreningar håller sig nära stolparna1. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en obetydlig konsekvens för ovan 
nämnda miljömål. 

 

6.3 Miljökvalitetsnormer 
Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för luftkvalitet, omgivningsbuller och vattenkvalitet. 
Föreliggande ansökan omfattas av MKN för ytvatten och grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande och är kvalitetskrav som beskriver önskat tillstånd i 
miljön. Normerna används alltså för att reglera vilken miljökvalitet som ska uppnås vid en viss 
tidpunkt efter att åtgärder som är tekniskt genomförbara samt ekologiskt och ekonomiskt rimliga, har 
genomförts. Alla sjö-, vattendrag- och kustvattenförekomster får miljökvalitetsnormer som anger 
vilken ekologisk och kemisk status som ska nås och för grundvatten anger normerna den 
kvantitativa och kemiska status som ska nås. Om en miljökvalitetsnorm inte följs behöver åtgärder 
sättas in baserade på en samlad bild av påverkanskällor och hur effekter från dessa kan reduceras. 
Kommuner och myndigheter har vid planering, tillsyn och tillståndsgivning huvudansvaret för att 
normerna följs. 

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsterna Lillån2 (Kapellån-Spellinge SE647066-147465) och 
Kapellån (Lillån s om Vikingstad, SE647237-147849) innebär att åarna ska uppnå god ekologisk 
status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Vid senaste bedömning av ekologisk status uppnådde 
denna måttlig och kemisk status ej god. Vattenförekomsterna har problem med fysisk påverkan och 
medför risk att ekologisk status inte kommer att uppnås. Det finns även risk att kemisk status inte 
uppnås vilket beror till största delen på luftnedfall av föroreningar som kvicksilver och PBDE, 
polybromerade difenyletrar.  

 Fackverksstolparna på sträckan är troligtvis förankrade med kreosotimpregnerade slipers.  

6.3.1 Hänsynsåtgärder 

Vid framtida utbyte av stolpar i den befintliga regionnätsledningen placeras ny stolpe på samma 
plats som kasserad stolpe och befintligt förankring/fundament utnyttjas för montering av ny stolpe. 
Inga massor tillförs eller förs bort. Genom detta sker ingen spridning av kreosot utöver den tidigare 
placeringen.  

                                                
1 Svenska Kraftnät 2013, ”Om kreosot, kraftledningar och vår miljö” 

2 VISS, Vattenmyndigheterna, [2018-01-05] 
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6.3.2 Konsekvensbedömning 

 

Att det troligtvis finns kreosotimpregnerade slipers vid stagförankringarna bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet inte uppnås. Spridning av 
kreosot är mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till det 
impregnerade stället (Svenska Kraftnät 2013).  
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en obetydlig konsekvens för 
ytvattenförekomsterna Lillån och Kapellån. 

 

6.4 Markanvändning, bebyggelse och planer 
Luftledningen ligger på Östgötaslätten i ett flackt jordbrukslandskap som avbryts på några ställen av 
mindre skogspartier som t.ex Vargskogen. Strax norr om Vargskogen korsas den befintliga 
ledningen av en annan luftledning. Söder om Vargskogen ligger väg E4 som är av riksintresse. 
Söder om Sålla korsas aktuell ledning av ännu en luftledning Utredningskorridoren för en framtida 
höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås, Götalandsbanan, sträcker sig som ett brett bälte 
genom landskapet vilket berör den befintliga luftledningen från strax söder om Vargskogen och 
söderut till transformatorstationen. I höjd med Rundelen väster om Vikingstad passeras 
luftledningen av järnvägssträckningen Åby- Norrköping- Linköping- Mjölby som trafikeras av 
pendeltåg. 

Väg 636, gamla väg E4, bryter genom landskapet. Längs sträckningen finns även vattendragen 
Lillån och Kapellån som utgör riksintresse för naturvården. Jordarterna längs ledningssträckningen 
består till största delen av glaciala leror med inslag av lerig morän och berg. Inga 
grundvattenmagasin finns i anslutning till luftledningen.  

Sökt alternativ passerar totalt 6 bostadshus inom 100 m, det närmaste beläget ca 40 m från 
kraftledningen, se vidare avsnitt 6.10. Översiktsplan för Vikingstad som antogs 2014 berör delen 
kring transformatorstationen söder om väg 636. Området norr om väg 636 är utbyggnadsområde för 
verksamheter med omgivningspåverkan enligt översiktsplanen, och ingår även i detaljplan P60, 
Norra Valkebo för industriändamål. Linköpings kommun har också tagit fram en översiktsplan för 
landsbygden och småorterna som gäller för övrig sträckning av luftledningen3.  

Förorenade områden finns i industriområdet norr om väg 636 och omfattar fyra ej riskklassade 
verksamheter som utgör grafisk industri, drivmedelshantering och verkstadsverksamhet4. En 
verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel är riskklassad till nivå 2 Stor risk och en 
verkstadsindustri är riskklassad till nivå 4 Liten risk. Den närmaste av dessa verksamheter ligger ca 
115 meter från aktuell luftledning.  Inga miljöfarliga verksamheter eller potentiellt förorenade 
områden inom 100 meter är registrerade i länsstyrelsens databas.  

Luftledningen ligger inom nätområde 3. I den nordvästra delen kring Dömestad är Mjölby kraftnät 
AB nätägare, och i sydost vid Vikingstad är Tekniska verken i Linköping AB nätägare. 

                                                
3 Nätområden, https://www.natomraden.se/ [2017-11-27] 
4 Länsstyrelsens Webbgis, Östgötakartan, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/, 
[2017-11-27] 
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6.4.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på markanvändning, planer och bebyggelse bedöms vara 
nödvändiga. 

6.4.2 Konsekvensbedömning 
 

 

För markägare i området kan sökt alternativ påverka skogsbruk på så vis att hänsyn 
och aktsamhet måste tas till kraftledningen vid avverkning. Sex bostadshus ligger 
utmed sökt alternativ. Vad gäller konsekvenser på boendemiljön, se vidare under 
avsnitt 6.10. Vad gäller konsekvenser för infrastrukturen, se avsnitt 6.11. 
 
Så länge sökt alternativ finns kvar i nuvarande utformning bedöms inte  
markanvändning och planer påverkas negativt. Vid ett nollalternativ och 
nedmontering av befintlig sträckning samt byggnation av ny kraftledning bedöms 
tillfälliga störningar i form av buller, vibrationer och trafikstörningar kunna uppstå. Vid 
nybyggnation av kraftledning måste ny mark tas i anspråk, vilket skulle påverka 
markägare och jordbrukare negativt. 
 
Sökt alternativ bedöms inte påverka berörda ytvattenförekomster och strider inte mot 
några detaljplaner. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
markanvändning, planer och bebyggelse. 

 

6.5 Resurshushållning 
Vattenfall Eldistribution är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar därför ständigt med att 
verksamheten ska bedrivas effektivt, resurssnålt och inte äventyra vår gemensamma miljö. Arbetet 
med detta sker bl.a. genom att krav ställs vid upphandlingar på att entreprenörer nyttjar fordon som 
uppfyller miljökrav, genom optimering av resor och transporter, god materialhantering, genom att ha 
god ordning och återanvända driftreserv, bedriva korrekt avfallshantering, löpande utbilda berörda 
samt genom uppföljning av att rutiner fungerar och följs. 

Vid eventuella framtida reparationer av ledningen kommer de uttjänta eller trasiga delarna 
omhändertas för skrotning och materialåtervinning. I ett avvecklingsskede vid rasering av ledningen 
kommer det mesta av materialet att kunna material- eller energiåtervinnas.  

Detta bedöms vara i linje med hushållnings- och kretsloppsprincipen. 

6.5.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på resurshushållning bedöms vara nödvändiga. 

6.5.2 Konsekvensbedömning 
 

Vattenfall Eldistributions arbete med resurshushållning bedöms vara i linje med 
hushållnings- och kretsloppsprincipen enligt 2 kap 5§ miljöbalken. 
 
Sammantaget bedöms ledningens påverkan medföra en obetydlig konsekvens för 
resurshushållningen i jämförelse med nollalternativet. 
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6.6 Naturmiljö 
Vattendraget Lillån (Kapellån-Spellinge SE647066-147465) korsar luftledningen strax söder om E4 
vid Sålla. Lillån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vattendraget utgör en 
potentiell limnisk nyckelbiotop. Lillån har naturvärdesklass 3 och i luftledningens närområde är ån 
meandrande. Vattenvegetationen i Lillån är artrik med förekomst av bland annat grovnate, 
blomvass, bäckbräsma och kalmus. Vattendraget har en relativt artrik fiskfauna med förekomst av 
bland annat stensimpa och förekommande utter. Lillån är av kommunalt värde för naturvården. 

Kapellån (Lillån s om Vikingstad, SE647237-147849) söder om väg 636 utgör riksintresse för 
naturvården enligt  3 kap 6 § miljöbalken. Vattendraget är utpekat som riksintresse för naturvård på 
grund av det har ett välutbildat meanderlopp med sötvattensstrandängar runtomkring vilket utgör en 
värdefull och skyddsvärd miljö. Kapellån är medtagen i kommunens naturvårdsprogram. Kapellån 
har en måttlig ekologisk status och ej god kemisk status enligt VISS. Kapellån har högsta 
naturvärdesklass 15, och trots att vattendraget är påverkat är det ett värdefullt slättvattendrag med 
skyddsvärd flora och fauna. I ån finns bland annat fiskarterna stensimpa, benlöja samt färna och 
nissöga (LC/NE). Den tjockskaliga målarmusslan som är starkt hotad har återfunnits i Kapellån.   

Höljebäcken rinner under ledningen vid Bränngårdsgärdena. 

Generellt strandskydd gäller inom 100 meter från vattendrag. Det innebär att;  

 nya byggnader inte får uppföras eller ändras så att de kan användas för andra ändamål 
 gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer 
 utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte 
 utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv 

Naturvärdena nedan är upptagna i Linköpings kommuns Naturvårdsprogram6 samt ängs- och 
betesmarksinventeringen, se figur 6.   

Sett norrifrån Dömestad ligger Spärringetorp i en betesmark där det finns 3 ekar. Vid 
Bränngårdsgärdena växer två ekar. En hagmark som omfattar ca 5,5 ha vid övre mellangården 
ligger i anslutning till väg 1026. Hagens naturvärden består främst i en artrik hagmarksflora. Söder 
om E4 ligger en beteshage omfattande ca 17,5 ha med naturvärdesklass 4. Inom hagen växer t.ex 
darrgräs, rödklint och ängssvädd. Här finns även de rödlistade arterna Skuggblåslav (RR) och Vit 
kattost (VU).  En talldunge finns i nordöst mot E4. Tre småvatten finns i hagen.  

Invid Sålla kvarn finns det en strandäng omfattande 5 ha i anslutning till Lillån. Åns meandrande 
lopp skapar förutsättningar för sötvattensstrandängen som är hem för ett rikt insektsliv. Vid Ölstorp 
finns en svagt kuperad öppen hagmark. Floran är av hedartad karaktär och bland annat växer den 
rödlistade ormbunken Låsbräken (NT) och Ängsskära (NT) här. I trädskiktet finns några solitära 
tallar och medelålders ekar. 

En trädalagd åker om ca 9 ha finns ca 300 meter sydost längs ledningen, och ytterligare en tidigare 
äng/hage ligger strax norr om järnvägen. Denna har förlorat sina värden då marken i norra delen 
planterats med skog och den södra är ohävdad sedan flera år.  

                                                
5 http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Biotopskarteringar/Biotopkarteringattavattendrag2006.pdf 
6 Linköpings kommuns naturvårdsprogram 2014 
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6.6.2 Skyddsvärda arter 
Enligt Artportalen har det vid Rundelen Eriksberg nära Vikingstad observerats nära hotade arter 
(NT) som Färgginst, Jordtistel och Ängsskära. Invid cykelbanan vid Rundelen finns en naverlönn 
(NT). Intill Kapellån växer pilblad (NT) och vid transformatorstationen har även backtimjan (NT) och 
Stortimjan (VU) observerats.  

6.6.3 Hänsynsåtgärder 

Vid underhåll och reparationer kan påverkan minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder som t.ex. att 
i möjligaste mån genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, i så stor utsträckning 
som möjligt köra på befintliga vägar, vara extra försiktig vid arbeten i närheten av vattendrag (t.ex. 
se till att buskar, träd och annan skyddande vegetation bevaras utmed stränder), anlägga mindre 
broar över vattendrag, köra med våtmarksanpassade fordon samt köra på stockmattor. Innan några 
åtgärder i känsliga miljöer genomförs kommer Vattenfall Eldistribution samråda med Länsstyrelsen 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

6.6.4 Konsekvensbedömning 

 

NATURMILJÖ 
Då sökt alternativ är en befintlig ledning kommer inte några nya markanspråk göras. 
Någon större påverkan på berörda naturmiljöintressen bedöms inte ske eftersom sökt 
alternativ är en befintlig ledning som funnits på platsen under 25 års tid.  I det fall en 
påverkan skulle komma att ske bedöms detta i så fall vara vid arbete med underhåll 
och reparationer av ledningen. För att minimera påverkan på naturmiljön kommer 
hänsynsåtgärder enligt avsnitt 6.6.3 att vidtas.  
 
FÅGLAR OCH SKYDDSVÄRDA ARTER 
Det är framförallt stora fåglar som till exempel örn som kan påverkas negativt av 
kraftledningar då de är så stora att de kan nå två linor med vingarna och därmed få 
ström i sig. Det är främst i öppnare marker som detta skulle kunna ske.   Inga 
skyddsklassade fågelarter omfattade av sekretess har påträffats inom 500 m från sökt 
alternativ.  
 
Många växt- och djurarter som trivdes i det gamla odlingslandskapet är numera 
hotade till följd av igenväxning. Där luftledningen löper genom skogsgata bidrar 
underhållet till att hålla landskapet öppet och tillföra värdefulla biotoper för såväl flora 
som fauna.  
 
Sammanfattningsvis bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
naturmiljö, fåglar och skyddsvärda arter i området. 
 

6.7 Kulturmiljö 
Sett från Dömestad, ungefär en kilometer längs ledningen finns en övertorvad stensättning 
(Västerlösa 23:1). Rakt under ledningen ligger ett område på ca 100 x 30 meter som inrymmer fem 
odlingsrösen.  Intill väg 1026 vid Perstorp finns en lämning från en husgrund av ett torp. I närheten 
finns också en fyndplats för flintyxa. Nordost om ledningen i kanten av Vargskogen finns lämningar 
av en husgrund, ladugårdsgrund och en stenkällare. Platsen är beväxt med syrenbuskar och 
fruktträd. Ungefär 150 meter nordost om järnvägen ligger en rund skärvstenshög ca 6 meter i 
diameter som är övertorvad. Intill Brestorp finns ett hägnadssystem i form av en stensättning och en 
stensträng som sammanlagt är ungefär 360 meter. Mellan väg 636 och Kapellån finns uppgifter om 
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6.7.2 Konsekvensbedömning 

 

En fornåker ligger i direkt anslutning till den befintliga luftledningen. Så länge den 
befintliga luftledningen är kvar i samma utförande kommer inte fornlämningen att 
påverkas ytterligare.   
 
Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljön från sökt alternativ medföra en 
obetydlig konsekvens. 

 

6.8 Landskapsbild 
Luftledningen mellan Dömestad och Vikingstad ligger till största delen i ett flackt jordbrukslandskap 
vid randen av Östgötaslätten. Landskapet är påverkat av infrastruktur i form av väg E4 och väg 636 
(tidigare E4), samt järnvägen mellan Åby-Mjölby. I landskapet går även strömförsörjande 
infrastruktur i form av tre olika luftledningar, som möts norr om Vargskogen.    

 

6.8.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på landskapsbild bedöms vara nödvändiga. 

6.8.2 Konsekvensbedömning 

 

Den aktuella luftledningen har stolphöjder på 20-30 meter vilket innebär att 
anläggningen ses tydligt i öppet landskap. Landskapet är påverkat av ytterligare 
luftledningar, vilka kommer att stå kvar även om den aktuella luftledningen skulle 
monteras ned.  Den specifika visuella påverkan sökt alternativ innebär skulle uppstå 
på ett nytt ställe i det fall en alternativ sträckning av ledningen anläggs.  
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
landskapsbilden. 

 

6.9 Friluftsliv 
Något riksintresse för friluftsliv berörs inte av sökt alternativ. Linköpings kommun har tagit fram ett 
friluftsprogram som var på samråd under 2016. Klosterleden sträcker sig över Centrala 
Östergötland från Krokek till Alvastra kloster och är 66 km lång. Vandringsleden går i närheten av 
luftledningen i området kring Dömestad. Cykelleden går strax norr om Kärr ca 25 meter från 
luftledningen. 

6.9.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på friluftslivet bedöms vara nödvändiga. 

6.9.2 Konsekvensbedömning 

 

Luftledningen är i sig inget hinder för att utöva friluftsliv och består endast av en visuell 
påverkan.  
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en obetydlig konsekvens för 
friluftslivet i området. 
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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 skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade 
försiktighetsprincip. 

6.10.2 Magnetfältsberäkning 

Beräkningar har utförts med uppmätta medelströmmar för aktuell luftledning under perioden 2015-
11-01 t.o.m. 2017-11-01. Medelströmmen uppgår till 140 A. Medelström beror av luftledningens 
strömlast och därmed kan magnetfältet förändras över tid. Magnetfältsvärdena är beräknade på 
höjden 1,5 meter över markytan. 

Beräkning för sträckan mellan ställverket i Dömestad och stolpen närmast järnvägen visas i figur 8 
nedan. Den röda kurvan visar magnetfältet från sökt alternativ. Magnetfältet längs luftledningen 
uppgår till ca 0,4 µT på ett avstånd av ca 25 meter från ledningsgatans centrum. Den närmaste 
bostaden ligger ca 40 meter från ledningen, och här beräknas magnetfältet uppgå till mindre än 0,2 
µT.  

 

 

Figur 8. Magnetfältet längs luftledningen uppgår till ca 0,4 µT på ett avstånd av ca 25 meter från 
ledningsgatans centrum. Den närmaste bostaden ligger ca 40 meter från ledningen.  
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6.10.3 Hänsynsåtgärder 

Enligt befintlig forskning finns det inget som tyder på att det finns vetenskapliga belägg för att det 
föreligger några hälsorisker vid exponering av så låga magnetfältsnivåer som i aktuellt fall.  

Vattenfall Eldistribution har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna 
råd och försiktighetsprinciper. 

6.10.4 Konsekvensbedömning 
 

 

Magnetfältets påverkan bedöms vara liten då närmsta bostad ligger ca 40 meter från 
luftledningen där magnetfältet beräknas uppgå till mindre än 0,2 µT. Luftledningen 
utgör en visuell påverkan. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
boendemiljö, hälsa och säkerhet. 

 

6.11 Infrastruktur 
Väg E4 är av riksintresse och passerar luftledningen söder om Sålla. Vägen ingår i det av EU 
utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T och har särskild internationell betydelse. 
Befintlig luftledning passeras i höjd med Rundelen väster om Vikingstad av järnvägssträckningen 
Åby- Norrköping- Linköping- Mjölby som trafikeras av pendeltåg.  Utredningskorridoren för en 
framtida höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås, Götalandsbanan, sträcker sig som ett 
brett bälte genom landskapet vilket berör den befintliga luftledningen från strax söder om  
Vargskogen och söderut till transformatorstationen. 

6.11.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på infrastruktur bedöms vara nödvändiga.  

6.11.2 Konsekvensbedömning 
 

 

Någon påverkan på infrastruktur bedöms inte föreligga från sökt alternativ. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en positiv konsekvens då elnätets 
infrastruktur bibehålls. För väg- och järnvätsnät innebär sökt alternativ en obetydlig 
konsekvens. 
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7 SAMLAD BEDÖMNING 
I detta kapitel görs en samlad bedömning av det aktuella alternativets sammanlagda konsekvenser 
för människors hälsa och miljön.  

En luftledning medför påverkan på den omgivande miljön i anslutning till anläggningens område. De 
konsekvenser som sträckningsalternativen ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de 
lokala förutsättningarna. I 8 visas en sammanfattning av genomförda konsekvensbedömningar för 
respektive aspekt för sökt alternativ. 

Tabell 8. Sammanfattning av genomförda konsekvensbedömningar 

Symbolförklaring  

Positiv 
konsekvens

 

Obetydlig 
konsekvens

 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Måttlig negativ 
konsekvens

 

Stor negativ 
konsekvens

  
 

 

 

 

 

Aspekt Bedömd 
konsekvens 

Sammanfattning av genomförd 
bedömning 

Miljömål 

 

Något hinder att uppnå miljömålen god 
bebyggd miljö, säker strålmiljö, ett rikt 
odlingslandskap, grundvatten av god kvalitet 
och levande sjöar och vattendrag bedöms 
inte föreligga.  
Konsekvensen bedöms som obetydlig. 

Miljökvalitetsnormer 

 

Användandet av kreosotimpregnerade stag 
bedöms inte påverka MKN för vattenkvalitet. 
Konsekvensen bedöms som obetydlig. 

Markanvändning, bebyggelse 
och planer 

 

Markanvändningen består främst av 
jordbruk. Ledningen strider inte mot några 
detaljplaner. Så länge befintlig kraftledning 
finns kvar i nuvarande utformning bedöms 
den inte påverka befintlig markanvändning 
och planer negativt. 
Konsekvensen bedöms som liten negativ. 
 

Resurshushållning 
 

Vattenfall Eldistributions arbete med 
resurshushållning bedöms vara i linje med 
hushållnings- och kretsloppsprincipen enligt 
2 kap 5§ miljöbalken. Konsekvensen 
bedöms som obetydlig. 
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Naturmiljö 

 

Då sökt alternativ innebär befintlig ledning 
bedöms inte den negativa påverkan på 
naturmiljön bli stor. Större fåglar kan råka 
illa ut om de når två linor med vingarna. 
Positiv påverkan finns för djur och växter då 
underhållandet av ledningsgatan innebär 
tillskott av en livsmiljö som blir mer sällsynt. 
Konsekvensen bedöms som liten negativ. 
 

Kulturmiljö 
 

Befintlig luftledning är dragen genom en 
fossil åker. Denna kommer inte att påverkas 
ytterligare så länge luftledningen finns kvar i 
befintligt utförande.  
Konsekvensen bedöms som obetydlig. 
 

Landskapsbild 
 

Även om luftledningen syns tydligt i öppet 
landskap är det inte bara sökt alternativ som 
påverkar landskapsbilden. Befintlig 
luftledning korsas av ytterligare två 
luftledningar.   
Konsekvensen bedöms som liten negativ. 
 

Friluftsliv 
 

En luftledning utgör inte något hinder att 
utöva friluftsliv.  
Konsekvensen bedöms som obetydlig. 

Boendemiljö, hälsa och 
säkerhet 

 

Avståndet till närmsta bostad är mer än 40 
meter vilket innebär en mycket låg 
magnetfältsnivå.  
Konsekvensen bedöms som liten negativ. 

Infrastruktur 
 

Sökt alternativ bidrar till ett säkrare och mer 
tillförlitligt elnät i jämförelse med 
nollalternativet.  
Konsekvensen bedöms som positiv. 

 

 

7.1 Sammanfattning 
Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte 
att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Sökt alternativ utgör inte heller något hinder 
för möjligheterna att nå uppsatta nationella miljömål. Inom ett område kommer sökt verksamhet att 
medföra positiva konsekvenser för människor och miljö i jämförelse med nollalternativet. Inom vissa 
andra områden kan dock små negativa konsekvenser till följd av sökt verksamhet inte undvikas i 
jämförelse med nollalternativet. Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i 
relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer tillförlitligt elnät som den befintliga 
kraftledningen medför, vilket motiverar att etableringen bibehålls i nuvarande utformning. 

 

 




