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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (VFED) söker nätkoncession för linje för att bygga en ny 130 kV kraftledning mel-
lan Himmeta-Arboga-Kungsör, Västmanlands län. Ledningens syfte är att förstärka Mälarenergi Elnäts befint-
liga 40 kV nät i området. Kapaciteten i det nätet, som förser Arboga och Kungsör med el, är idag helt utnytt-
jad. Förstärkningen är därför nödvändig för att tillgodose det ökade elbehov som Arboga kommun har aviserat 
till följd av förfrågningar från främst industrier som önskar etablera sig i området. Mälarenergi har även fått ett 
ökat antal förfrågningar på nyanslutningar av bostäder inom området samt en ökad efterfrågan på ladd-infra-
struktur för elbilar. 

För att kunna möta det ökade elbehovet har Mälarenergi två alternativ: antingen att bygga ut ett nytt 40 kV nät 
eller att etablera två nya 130 kV transformatorstationer vid Arboga och Kungsör. Att etablera nya 130 kV sta-
tioner är mer rationellt och flexibelt än att bygga ut 40 kV nätet. Förstärkningen av Mälarenergis 40 kV nät ge-
nomförs därför genom att de två nya stationerna etableras nordost om Arboga respektive nordväst om 
Kungsör och en ny 130 kV ledning byggs mellan de båda nya stationerna samt mellan den befintliga transfor-
matorstationen i Himmeta sydväst om Köping och den nya Arbogastationen. De nya transformatorstationerna 
och den nya 130 kV ledningen kommer att öka tillgängligheten till el för kunderna genom att elnätet i området 
blir mindre sårbart. Mälarenergi kommer att bygga och äga de planerade stationerna vid Arboga och Kungsör. 

Inför upprättande av ansökan om tillstånd för den nya ledningen har två samråd genomförts enligt miljöbalken, 
med syfte att informera dem som berörs av åtgärderna och ge möjlighet att lämna synpunkter på projektet. 
Det första samrådet avsåg studerade alternativa ledningsstråk och genomfördes under slutet av 2016 och 
början av 2017 i enlighet med de dåvarande bestämmelserna i 6 kap. 4§ miljöbalken. Resultatet av detta 
samråd redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens (MKB:ns) bilaga 1. 

Det andra samrådet genomfördes under maj-augusti 2019 i enlighet med de nya bestämmelserna i miljöbal-
ken vilka trädde i kraft 2018-01-01. I enlighet med den förändrade lagstiftningen benämns detta samråd av-
gränsningssamråd då det bland annat syftar till att samråda om avgränsningen av den kommande MKB:n. 
Detta samråd avsåg vidare att behandla sträckningsalternativ inom de förordade ledningsstråk som VFED valt 
att gå vidare med baserat på det som framkommit under det första samrådet. En översiktlig bild över stude-
rade alternativa ledningssträckningar framgår av kartan i figur 1. 

I nedanstående avsnitt beskrivs samrådsprocessen avseende sträckningsalternativ för det aktuella projektet, 
följt av inkomna yttranden och VFED:s kommentarer till dessa.  

En sammanställning över remissinstansernas förordade alternativ samt en översiktlig sammanställning över 
sträckningsalternativens för- och nackdelar redovisas i bilagorna 3 och 4. Grunderna för valet av luftledning 
som teknikalternativ presenteras i avsnitt 4.4 i MKB:n.  
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2 SAMRÅDSFÖRFARANDET  

2.1 Genomfört samråd 
Mellan maj och augusti 2019 genomfördes ett avgränsningssamråd avseende sträckningsalternativ inom för-
ordade stråk. Samrådet syftade till att ge berörda parter information om projektet samt möjlighet att inkomma 
med synpunkter. Samrådet har utgjort underlag för koncessionsansökans MKB. Avgränsningssamrådet inled-
des genom att skriftlig information om samrådet skickades ut den 14 maj 2019 till berörda parter. Samrådet 
kompletterades med en inbjudan till ett öppet samrådsmöte där markägare, närboende och allmänhet var in-
bjudna att närvara för att kunna ställa frågor, få information om projektet samt inkomma med synpunkter. An-
nonsering skedde i Eskilstuna-Kuriren den 16 maj 2019, Bärgslagsbladet den 17 maj 2019 och Magazin24 
den 21 maj 2019. Under samrådstiden har samrådsunderlaget funnits tillgängligt på VFED:s webbsida och 
har även varit möjligt att beställa i pappersform.  

Det öppna samrådsmötet hölls 4 juni 2019 kl 16.00-20.00 i Björkskogsskolans gymnastiksal, Skolgatan 3, i 
Valskog. Samrådet var organiserat i fyra stationer där det fanns information om de förordade stråken samt 
olika sträckningsförslag inom dessa. Stationerna var bemannade med personal från VFED med teknisk exper-
tis, samt konsult (Norconsult AB) med expertis inom områden såsom naturvärdesinventering och MKB. Det 
fanns även blanketter samt lådor där skriftliga synpunkter kunde lämnas. Det beräknade antalet intressenter 
som deltog vid samrådsmötet var ca 60 st. 

Det skriftliga samrådet hölls öppet till den 30 augusti 2019 för synpunkter. 

Efter rekommendation från Luftfartsverket gjordes i början av december även ett utskick till flygplatser och 
flygfält inom 60 km från planerad kraftledning. Dessa gavs möjlighet att yttra sig i ärendet till och med den 15 
januari 2020. 

Den information som har framkommit i avgränsningssamrådet har tillsammans med övriga aspekter använts 
för att utvärdera de olika alternativen, och ligger till grund för MKB:n. 

2.2 Avgränsning av samrådskretsen 
Vid avgränsning av samrådskretsen har utgångspunkten varit att ta med samtliga fastighetsägare och en-
skilda särskilt berörda som kan komma att beröras av ledningen. Då VFED anser att det redan tidigt i proces-
sen är viktigt att inkludera samtliga myndigheter och organisationer som kan komma att beröras av ledning-
arna har samråd skett med en utökad krets redan från början. 

Inför avgränsningssamrådet har VFED tagit med samtliga berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare 
inom de sträckningar som framgår av karta i figur 1. Därutöver har även alla bostadshus som kan komma att 
få utsikt mot en tänkt kraftledning tagits med i samrådskretsen. Det betyder att fler hus tagits med i öppna 
åkerlandskap med friare sikt jämfört med skogslandskap där en ledning inte blir lika synlig. Samrådsutskicket i 
avgränsningssamrådet inkluderade även de fastighetsägare och boende som berördes av de alternativa stråk 
som senare avförts och inte längre är aktuella att gå vidare med. 
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Figur 1. Översiktskarta med framlagda sträckningsförslag redovisade i underlag till avgränsningssamrådet. 

 

  

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
3
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
9
-
1
0



 

8 
Samrådsredogörelse avgränsningssamråd - Himmeta-Arboga-Kungsör 

Confidentiality: C1 - Public 

3 SYNPUNKTER FRAMKOMNA I AVGRÄNSNINGSSAMRÅDET 
Totalt har samrådsunderlaget för avgränsningssamrådet skickats ut till 273 fastighetsägare och rättighetsinne-
havare samt 57 myndigheter och organisationer. Inom ramen för avgränsningssamrådet har 53 yttranden in-
kommit. Dessa redovisas nedan. En sammanställning av de förordade sträckningsalternativ som framkommit i 
yttrandena finns i bilaga 3. I bilaga 4 finns dessutom en sammanställning över sträckningsalternativens be-
dömda för- och nackdelar. VFEDs kommentarer och bemötanden presenteras i kursiv fetstil, huvudsakligen 
efter de redovisade samrådsyttrandena men i vissa fall redovisas kommentarer och bemötanden inne i yttran-
dena. 

3.1 Länsstyrelse och kommuner 

3.1.1  Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsen framhåller att följande naturvärden i Kungs-Barkaröområdet måste hanteras i en miljökonse-
kvensbeskrivning, oavsett skyddsstatus: 

Ekmiljöerna: både i landskapsperspektiv och som enskilda individer. Oavsett skyddsstatus är naturvärdena 
höga för samtliga ekar i området, och det gäller även yngre ekar eftersom det idag är en stor brist på medelål-
ders ekar som kan ta över när de äldre ekarna dör. 

Värdetrakter för skog respektive ÅGP-arter (ÅGP=åtgärdsprogram för hotade arter): Området ligger inom 
både värdetrakt för skydd av skog (trädbärande marker) samt för ÅGP-arter. Påverkan på värden kopplade till 
dessa värdetrakter måste hanteras specifikt. 

Åkerholmar m.fl. småbiotoper: Åkerholmar inklusive alla arter som förekommer på dessa är skyddade genom 
det generella biotopskyddet. Biotopskydden är små och alternativ utanför dessa måste alltid utredas och redo-
visas inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning. Dispens krävs för all form av påverkan på åkerholmar. 
Samma skydd gäller för alléer samt öppna diken och vattendrag. 

Ängs- och betesmark: Flera objekt från Ängs- och betesmarksinventeringen där mer värdefull flora kan för-
väntas. Påverkan på dessa bör hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Artskydd: Ledningen riskerar en påverkan på främst fåglar. Påverkan måste bedömas och hänsyn för att und-
vika påverkan måste redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Ortolansparv häckar i närområdet såsom en 
av få förekomster i landet. Även lärkfalk, tornfalk, storspov, fiskgjuse och fjällvråk finns noterade i området. 

Mistel: I närområdet, t.ex. vid Sjöholmen, finns mistel noterad. Misteln är fridlyst. Träd och buskar som berörs 
av ledningen måste inventeras avseende mistel. Om träd eller buskar med mistel riskerar att skadas kan dis-
pens krävas. 

Strandskydd: Passage förbi flera diken/vattendrag med strandskydd. Eventuell påverkan inom strandskydd 
måste bedömas och hanteras. 

Större skogsområden: Ett par områden med sammanhängande skog berörs av ledningssträckorna. Påverkan 
p.g.a. fragmentering av skog bör hanteras inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. Det bör då framgå 
om dessa områden helt saknar naturvärden eller vilken hänsyn som tas till de naturvärden som ändå kan fin-
nas i form av enskilda träd etc. 

Länsstyrelsen anger vidare att om man inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen kommer fram till att 
skada riskeras på naturvärden bör miljökonsekvensbeskrivningen även hantera förslag på kompensationsåt-
gärder. 

Beträffande kulturmiljö anger Länsstyrelsen att flera av stråken kommer att påverka kulturhistoriskt värdefulla 
områden som har pekats ut i kommunala kulturmiljöprogram (Löten-Ängesholm, Sjöholmen, Aspa) och 
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bevarandeprogram för odlingslandskapet (Eknö, Lådberga, Kungs-Barkarö, Örberga). Projektets påverkan på 
landskapsbilden, ur ett kulturmiljöperspektiv, bör belysas i de områden där ledningar planeras eller i nära an-
slutning till dessa värdefulla kulturmiljöer. 

Fornlämningar med tillhörande fornlämningsområde (skyddszoner) är skyddade enligt kulturminneslagen. 
Olika fornlämningar kräver olika skyddszoner, men en grundregel kan vara att försiktighet gäller inom en radie 
på 50 meter. När stråkalternativ och stolparnas exakta placering valts ska Länsstyrelsen kontaktas angående 
detta. Om det finns en fornlämning närmare än 50 meter från planerade markingrepp ska Länsstyrelsen kon-
taktas för samråd. 

Angående sträckningsalternativ anser Länsstyrelsen, utifrån den information de har idag, att de nya sträck-
ningsalternativen G-1 eller G-2 är lämpligast mellan Himmeta och Arboga. Mellan Arboga och Kungsör anser 
Länsstyrelsen att alternativ D-1 och D-2 är likvärdiga. Länsstyrelsen anser även att miljökonsekvensbeskriv-
ningen bör innehålla en argumentation kring det avförda alternativet markförlagd kabel. 

VFED noterar Länsstyrelsens synpunkter angående de naturvärden i Kungs-Barkaröområdet som 
Länsstyrelsen anser måste hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning. Påverkan på dessa värden be-
skrivs i MKB:ns avsnitt 7.2.3. En naturvärdesinventering och en fågelinventering utfördes i berörda 
stråk under 2017 med en komplettering 2019. Som tidigare meddelats kommer naturvärdesinvente-
ringen, när de slutliga ledningssträckningarna valts, att fördjupas på så sätt att även naturvärdesob-
jekt enligt klass 4 karteras liksom objekt som omfattas av det generella biotopskyddet i jordbruks-
mark. Därigenom kommer hänsyn att kunna tas på en mer detaljerad nivå. Dessa fördjupade invente-
ringar kommer att utföras i detaljprojekteringsskedet. Beträffande mistel kan nämnas att den plane-
rade ledningen inte kommer att påverka några trädmiljöer i de omgivningar där förekomster av mistel 
noterats. Därmed bedöms det inte heller finnas något behov av en särskild inventering av arten. I sam-
band med den fördjupade naturvärdesinventeringen kommer dock även kontroll av eventuell före-
komst av mistel att göras. 

VFED noterar Länsstyrelsens synpunkt angående kompensationsåtgärder och vill framhålla att den 
rasering av befintliga 40 kV ledningar som den nya 130 kV ledningen möjliggör är att betrakta som en 
kompensationsåtgärd. VFED bedömer att den planerade ledningen inte medför sådana skador på na-
turmiljön så att några ytterligare kompensationsåtgärder är motiverade. 

VFED noterar vidare Länsstyrelsens synpunkter angående kulturmiljö och fornlämningar. Ledningens 
påverkan på landskapsbilden, ur ett kulturmiljöperspektiv, redovisas i MKB:ns avsnitt 7.3.3 och 7.5.3. 
Länsstyrelsen kommer att kontaktas för samråd i de fall fornlämning riskerar påverkan så som Läns-
styrelsen beskriver. 

Angående Länsstyrelsens synpunkter om sträckningsalternativ gör VFED samma bedömning som 
Länsstyrelsen att sträckningsalternativ G mellan Himmeta och Arboga är att föredra framför alternativ 
B. Vidare har VFED valt att gå vidare med alternativen G-1 respektive D-2. 

Argumentation kring det avförda alternativet markförlagd kabel presenteras i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.1.2 Arboga kommun 
Arboga kommun anger i sitt yttrande att ”Möjligheten att tillmötesgå ett ökat elbehov är en viktig förutsättning 
för Arbogas tillväxt. Elförsörjningen är en betydelsefull fråga i samband med nya etableringar. Planerad ut-
byggnad och förstärkning av nätet ökar möjligheterna att locka nya verksamheter till Arboga. Genom möjlig-
heten till ett ökat effektuttag samt en ökad driftsäkerhet kan även befintliga företag växa och utvecklas.” 

Kommunen är av uppfattningen att den nya kraftledningen bör ha en så liten påverkan på omgivningen som 
det bara är möjligt. Därför förordar kommunen fortsatt att kraftledningen markförläggs. Arboga kommun ställer 
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sig även positiv till det nya stråkalternativet G-2. Det alternativet följer befintlig infrastruktur längs med E18/20 
och man bedömer att det därmed har en begränsad påverkan på landskapsbilden och jordbruket. 

VFED anser i likhet med Arboga kommun efter en samlad bedömning av för- och nackdelar att sträck-
ningsalternativ G är att föredra framför alternativ B. VFED avser att gå vidare med alternativet G-1. Be-
träffande synpunkten om att markförlagd ledning fortsatt förordas, hänvisas till VFED:s ställningsta-
gande angående val av luftledning framför markkabel i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.1.3 Kungsörs kommun 
Kungsörs kommun vill understryka att en stärkt elkapacitet är nödvändig för kommunens fortsatta utveckling 
och följaktligen är Kungsörs kommun positiv till att Vattenfall planerar att genomföra en utbyggnad av elnätet. 
Kommunen vidhåller sina tidigare synpunkter från stråksamrådet 2017, men gör ett antal tillägg till sina tidi-
gare synpunkter, vilka sammanfattas nedan. 

1. Stråksamrådet genererade ett ytterligare alternativ med en dragning längs E18. Kommunen anser att 
det bästa förslaget på ledningssträckning är det nya förslaget längs E18 hela vägen ned till Hamre på 
grund av att motorvägen redan utgör en barriär. 

2. Kungsörs kommun konstaterar att det under det tidigare samrådet framkom ett närmast enigt mot-
stånd mot luftledning, emedan Vattenfall vidhåller att luftledning är det bästa teknikvalet utifrån kost-
nads- och driftsskäl. Kommunen vidhåller sina tidigare synpunkter från samrådet 2017, vilka bland 
annat förordade att markförlagd kabel i första hand ska väljas längs hela sträckningen om det är möj-
ligt ur naturvårds- och miljösynpunkt, och att i andra hand en kombination av mark- och luftledning bör 
väljas. Kungsörs kommun konstaterar att Kungs Barkaröområdet är utpekat som en värdetrakt. Områ-
det har särskilt höga ekologiska bevarandevärden och en väsentligt högre täthet av värdekärnor för 
djur- och växtliv vilket inbegriper biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer vilka ger högre 
grad av ekologisk funktionalitet i jämförelse med omkringliggande landskap. Därmed omfattar områ-
det i stor utsträckning de allra mest värdefulla landskapsavsnitten för biologisk mångfald i landet vilket 
gör att en långsiktig hållbar förvaltning av värdetrakter därmed är av allmänt intresse. Därmed anser 
Kungsörs kommun att markförlagd kabel ska användas i området. Kommunen anser att de unika 
miljö- och kulturmiljövärden som området innefattar tydligt har påtalats under samrådsprocessen, 
men att Vattenfall inte i tillräcklig utsträckning har tagit hänsyn till detta. Kommunen anser att ett riks-
intresse med sin unika landskapsbild är skäl nog att använda markkabel, och att detta motiverar en 
högre kostnad för den relativt korta sträckningen i ett begränsat område. Kommunen menar därmed, i 
likhet med de flesta remissinstanser, att det är anmärkningsvärt att Vattenfall avfärdat alternativet 
med markkabel.  

3. Kungsörs kommun informerar Vattenfall om ett nära förestående infrastrukturprojekt där Kungsörs 
Vatten AB (KVAB) ska göra en av utbyggnad av VA-nät till Jägaråsen och vidare till Valskog, vilket 
kommer att skära igenom Kungs Barkaröområdet. Då denna sträckning i stora delar sammanfaller 
med dragningen av den planerade kraftledningen, ställer sig KVAB positiva till ett samarbete avse-
ende att samordna och samlokalisera dessa två infrastrukturprojekt. Flera positiva effekter har påta-
lats av KVAB såsom minskade intrång, minskade markskador och störningar till följd av schaktarbe-
ten, minskade ingrepp i naturen och att riksintressets attraktivitet kan stärkas till följd av de planerade 
raseringarna av de två 40 kV-ledningarna som går igenom Kungs Barkaröområdet. Kungsörs kom-
mun anser att alternativet till att samordna projekten måste, utifrån ett samhällsperspektiv, utredas 
noggrant.  

VFED anser i likhet med Kungsörs kommun efter en samlad bedömning av för- och nackdelar att 
sträckningsalternativ G längs E18 är att föredra framför alternativ B. Angående punkt 2 så är VFED 
medveten om att värdena i riksintresset Kungs Barkarö är mycket höga. VFED vill framhålla att fysiskt 
utrymme för luftledning finns i den aktuella miljön och att det visuella ingrepp som en ny luftledning 
skulle ge upphov till i området inte motiverar en sämre teknisk lösning som medför ökade risker för 
kringliggande elnät (se avsnitt 4.4 i MKB:n) som en markkabel genom riksintresset skulle innebära. 
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Utöver det som anges i avsnitt 4.4 i MKB:n finns det anledning att upprepa argumenten som VFED 
framförde i avgränsningssamrådet: 

1. VFED bedömer att det finns utrymme för en luftledning i Kungs-Barkaröområdet. 
2. Inga åkerholmar med äldre ekar kommer att påverkas av den nya ledningen inom riksintresse-

området. 
3. VFED har valt att gå vidare med alternativ D2, vilket innebär att någon åkerholme inte kommer 

att beröras överhuvudtaget inom riksintresseområdet. 
4. Ledningen ansluter till befintlig 130 kV ledning som går i nord-sydlig riktning genom området. 

Landskapsbilden är således inte opåverkad av kraftledningar. 
5. Den nya ledningen kommer att medföra att 40 kV ledningar kommer att raseras på en längre 

sträcka än den planerade nya 130 kV ledningen. Det anser VFED vara en kompensationsåtgärd 
för planerad luftledning. 

Samordning av infrastrukturprojekten enligt punkt 3 är inte möjlig eftersom VFED inte avser att mark-
förlägga den aktuella 130 kV ledningen. 

3.1.4 Köpings kommun 
Köpings kommun ser positivt på att VFED hörsammat synpunkter i samrådet och valt bort stråkalternativ A. 
Kommunen har inga ytterligare synpunkter på avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen då man anser 
att den föreslagna avgränsningen täcker in viktiga aspekter. Kommunen anser vidare att de för- och nackdelar 
som alternativ B jämfört med alternativ G-1 kan ha för Köpings kommuns del är så små – i förhållande till de 
för- och nackdelar som de två alternativen har för Kungsörs och Arboga kommuner – att de bör avstå från att 
förorda endera alternativet. 

Noteras. 

3.1.5 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att man inför miljökonsekvensbeskrivning och ansökan ska ut-
reda och eftersträva en så liten miljöpåverkan som möjligt. Förbundet saknar en fullständig beräkning på vad 
kostnaden för mark- respektive luftledning kostar. Det skulle även, enligt förbundet, vara av intresse att se en 
beräkning på vad en kombinerad lösning skulle kosta. För att kunna bedöma och väga miljönytta mot kostnad, 
i enlighet med miljöbalken, behövs underlag av samtliga kostnader och vilken miljöpåverkan respektive teknik-
val innebär. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund håller med VFED om de sträckningar som förordats inför avgräns-
ningssamrådet. För sträckan mellan Himmeta och Arboga verkar stråk G vara den sträckning som kommer 
innebära minst påverkan på miljö och hälsa då den till stor del kommer gå längs exploaterad mark. För sträck-
ning mellan Arboga och Kungsör anses stråk D vara mest lämplig. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund skriver vidare att en luftburen ledning påverkar omgivningen på fler 
sätt än en markförlagd ledning på längre sikt. Vad gäller kostnader innebär ledningen att många enskilda mar-
kägare måste ersättas, oavsett om ledningen läggs i marken eller i luften. En beräkning på detta måste vara 
med i beräkningen inför val av teknik anser förbundet. Kostnaden det skulle innebära att förlägga ledningen i 
mark eller luft måste därför ställas mot den enskilde mark- eller skogsägarens förlust vid ledningsdragningen, 
men även i framtiden om användningen begränsas på grund av ledningsdragningen. Man ställer frågan om 
kanske ekonomisk vinning kan finnas i att samförlägga utbyggnad av elnät och annan infrastruktur. Att enbart 
räkna på energi- och materialåtgång ger inte tillräckligt underlag av samtliga kostnader för att kunna avgöra 
vad som är rimligt anser Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

VFED anser i likhet med Västra Mälardalens Myndighetsförbund efter en samlad bedömning av för- 
och nackdelar att sträckningsalternativ G längs E18 är att föredra framför alternativ B. Beträffande 
kostnadsfrågan hänvisar VFED till avsnitt 4.4.6 i MKB:n. Bolaget vill här särskilt klargöra att kostnads-
frågan inte är avgörande utan den måste betraktas tillsammans med de ökade risker för det regionala 
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ledningsnätet i stort som markförlagda ledningar på 130 kV nivån medför, se avsnitt 4.4.5 i MKB:n. I 
samband med detta måste även konsekvenserna av att VFED måste behandla omvärlden lika, vad gäl-
ler valet mellan luftledning och markkabel, särskilt beaktas, se avsnitt 4.4.7 i MKB:n. 

3.2 Övriga myndigheter 

3.2.1 Elsäkerhetsverket 
Elsäkerhetsverket låter meddela att de vid tidpunkten för avgränsningssamrådet inte har något att tillägga i 
ärendet, utan istället avvaktar tills de får koncessionsremissen från Energimarknadsinspektionen. Först efter 
detta meddelar Elsäkerhetsverket att de kommer att yttra sig i ärendet.  
 
Noteras. 

3.2.2 Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten låter meddela att man är en nationell myndighet och utgör inte en instans för sam-
råd/remiss gällande regionala och lokala planfrågor. Myndigheten lämnar därför samrådet/remissen utan åt-
gärd. 

Noteras. 

3.2.3 Försvarsmakten 
Inget att erinra i ärendet. Man anger att flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till Luftfarts-
verket. För mer information hänvisas till flyginfose@lfv.se. 

Noteras. 

3.2.4 Jordbruksverket 
Avstår att yttra sig i ärendet. 

Noteras. 

3.2.5 Luftfartsverket (LFV) 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot något av dragningsalternativen för 
ledningarna. LFV vill dock tydliggöra att detta yttrande gäller på utfärdandedatum och förbehåller sig rätten att 
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras eller om ny 
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.  

I sitt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-ut-
rustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakä-
gare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer eller om flygplatserna av annan anledning misstänks 
kunna bli påverkade av en etablering. Flyghinderanalys kan därför komma att behöva beställas. Med berörd 
flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den 
hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. 

VFED noterar detta. Ett utskick har gjorts till flygplatser och flygfält inom 60 km från planerad kraftled-
ning, där dessa har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Om stolphöjd kommer att överstiga 20 meter 
kommer flyghinderanalys att beställas. 

3.2.6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avstår att yttra sig i ärendet. 

Noteras. 
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3.2.7 Naturvårdsverket 
Avstår att yttra sig i ärendet. 

Noteras. 

3.2.8 Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen inväntar kommande remissrunda. 

Noteras. 

3.2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) svarar följande på remissen om inbjudan till avgränsningssamrådet: 

I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör ett resonemang föras kring försiktighet utifrån miljöbal-
kens 2 kap 3 §. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande när det gäller miljöbalken eftersom det i det här 
fallet avser miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillståndsplikt enligt strålskyddslagen. SSM anser där-
för att Folkhälsomyndigheten ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet.  

I samrådsunderlaget står att minsta avstånd till bostadshus blir 100 m från den planerade kraftledningen. Av 
graferna framgår att magnetfältsnivåerna som kraftledningen förväntas medföra i dessa bostadshus blir låga, i 
nivå med vad som kan förväntas i en genomsnittlig bostad. Det bör även redogöras för magnetfälten runt de 
två nya transformatorstationerna som ska etableras nordost om Arboga respektive nordväst om Kungsör.  

SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha magnetfält som i 
årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder förväntas ha magnetfält som i års-
medelvärde understiger 0,2 μT. SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält. Referens-

värdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 50 Hz, är 100 mikrotesla. Referensvär-
dena är satta för att med marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskel-
påverkan.   

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varakt-
igt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska studier observerat en genomsnittlig för-
dubblad incidens för barnleukemi för grupper som exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med 

de som exponerats för 0,1 μT eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn har som varit expone-
rade för magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med säkerhet på-
visa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från djur- eller cellstudier för ett 
samband. WHO:s cancerforskningsgrupp IARC har därför klassat lågfrekventa magnetfält som möjligen can-
cerframkallande. 

Noteras. Beträffande de båda nya transformatorstationerna så framhåller VFED att koncessionsansö-
kan för kraftledningen inte omfattar stationerna. Samrådshandling har skickats till Folkhälsomyndig-
heten som meddelat att de inte utgör remissinstans i ärendet och därför lämnar remissen utan åtgärd. 

3.2.10 Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
SGU avstår från att svara i ärendet, och hänvisar till sin checklista för planering av infrastrukturprojekt som 
finns tillgänglig på deras hemsida 

Noteras. 

3.2.11 Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra mot att tillstånd medges för ny linje och tar heller inte ställning till vilken led-
ningsplacering som väljs. Man vill dock uppmärksamma på att avtal krävs med Trafikverket vid nydragning av 
en ledning eller vid arbete på en redan dragen ledning inom vägområdet eller i anslutning till järnvägen. Man 
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hänvisar till mer information på Trafikverkets hemsida. Trafikverket vill även påpeka att om förändringar eller 
arbete sker vid befintliga stolpar nära väg/järnväg vill Trafikverket att stolpen flyttas från vägområdet respek-
tive järnväg motsvarande stolpens totalhöjd. Om behov uppstår av nya eller ändrade till- och utfartsvägar (till-
fälliga eller permanenta) som berör allmän väg krävs anslutningstillstånd. Mer information om detta finns på 
Trafikverkets hemsida. Trafikverket anger vidare att av trafiksäkerhetsskäl bör transformatorstationer placeras 
minst 12 meter från de allmänna vägarnas vägområde för att på intet sätt påverka trafiksäkerheten negativt. 
Längs med större vägar som exempelvis E18 eller E20 gäller ett utökat bebyggelsefritt område till 50 meter 
från vägområdet. 

Noteras. VFED framhåller att transformatorstationerna inte omfattas av koncessionsansökan. Avtal 
kommer att tecknas före byggnation för de platser där så erfordras.  

3.3 Intresseorganisationer och företag 

3.3.1 Birdlife Sverige 
BirdLife Sverige ser positivt på att VFED valt sträckning i enlighet med naturvårdande instansers rekommen-
dationer, men noterar likväl att ekonomi fortsatt får företräde framför biologiska värden vid val av luftledning. 
Man upplyser om att man sedan tiden för förra yttrandet fått detaljerad information om den population av orto-
lansparv (rödlistad i kategori Sårbar) som finns i triangeln Kungsör-Arboga-Valskog. Informationen uppges 
finnas hos Länsstyrelsen och ska även ha kommit Norconsult till del, men BirdLife Sverige kan inte se någon 
konsekvens av detta i det nu framlagda förslaget av ledningsdragningarna. BirdLife Sverige menar att VFED 
vid uppförande av aktuell luftledning med största sannolikhet kommer att bryta mot artskyddsförordningen, 
emedan alternativet markförlagd kabel skulle innebära en betydande möjlighet att gynna en hotad fågelart. 

BirdLife Sverige skriver vidare att ortolansparven har minskat kraftigt i södra Sverige under de senaste decen-
nierna. Den tätaste populationen som finns kvar i svensk jordbruksmark uppges finnas i det aktuella området 
där den planerade kraftledningen kommer att uppföras. Drastisk påverkan på detta fäste kan, menar BirdLife 
Sverige, innebära att vi helt tappar arten i jordbruksbygd. 

BirdLife Sverige hänvisar till sin förra skrivelse där man påpekar att VFED måste säkerställa att trädholmar 
med förekomst av ortolansparv inte påverkas av den planerade kraftledningen. Att påtagligt förändra åkerhol-
marna leder, menar BirdLife Sverige, sannolikt till betydande konsekvenser för ortolansparvarna, som är di-
rekt beroende av livsmiljön som åkerholmarna tillhandahåller. Man menar att detta strider mot artskyddsför-
ordningen, och hänvisar till 4 § artskyddsförordningen som bl.a. stadgar att det i fråga om vilda fåglar är för-
bjudet att ”skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser”. 

BirdLife Sverige skriver vidare att en av de största begränsningarna för häckande ortolansparvar förefaller 
vara avsaknad av bar jord, där fåglarna i stor utsträckning finner föda till sig själva och sina ungar. Ett mycket 
bra sätt att gynna populationen vore, enligt BirdLife Sverige, att dra den aktuella ledningen som markkabel. 
Detta, bedömer man, skulle skapa lämpliga födosöksytor och möjligheter. 

BirdLife Sverige vill åter uppmärksamma VFED om att ansenliga antal av sångsvan, grågås, kanadagås och 
sädgås rastar i aktuella områden (framförallt) under hösten. De övernattar huvudsakligen i Arbogaån och 
kommer då i stor utsträckning att passera den planerade luftledningen, varvid risk för kollision är uppenbar, 
enligt BirdLife Sverige. Slättbygderna hyser även en god förekomst av rovfåglar. På platser som bedöms ha 
hög kollisionsrisk (i antal eller för särskilt känsliga arter) ska lämpliga fågelavvisare appliceras på ledningarna 
menar BirdLife Sverige. Man uppger att sådana kan minska dödligheten med 50–94 %. Vid markförläggning 
av kabel reduceras emellertid mortaliteten till noll. 

VFED har valt att gå vidare med alternativ D2, vilket innebär att några åkerholmar inte kommer att på-
verkas av ingrepp i Kungs-Barkaröområdet. Därmed bedöms att det aktuella projektet inte riskerar att 
ge några negativa effekter av betydelse på ortolansparvens status i området. Tvärtom vill VFED 
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framhålla att ledningen medför att nya åkerholmar kan uppstå i anslutning till nya stolpar i åkermark i 
det område där ortolansparv förekommer vilket kan gynna arten. BirdLife Sveriges synpunkter angå-
ende kollisionsrisk och åtgärder för att minska dessa risker kommer att beaktas i det vidare arbetet i 
projektet. VFED vill här även framhålla de fördelar för fågellivet i området som raseringen av befintliga 
40 kV ledningar intill Arbogaån möjliggör och att den nya 130 kV ledningen är en förutsättning för den 
raseringen. 

3.3.2 LRF Arboga Kommungrupp 
Som en komplettering till sitt yttrande under stråksamrådet anger LRF Arboga Kommungrupp följande: 

”Under ekonomi beskriver VFED en grov kalkyl över kostnaderna för projektet. Vad som innefattas i kostna-
derna för den slutliga bedömningen redovisas ej. Huruvida kostnader för jord och skogsbruk och övriga sam-
hället på något sätt beräknats för de olika alternativen redovisas ej. Hur då slutsatsen att ”ur ett samhällsper-

spektiv bedömer VFED att det inte är försvarbart att bygga med den väsentligt dyrare och mer resurskrävande 
teknik som en markkabel innebär….” kan dras är svårt att förstå.  

Vi noterar att man i bilagan Materialåtgång och energianvändning har en mycket snäv avgränsning i beräk-
ningarna. Man har valt att helt utesluta påverkan på omgivningen samt vad som händer efter kraftledningen 
har tjänat ut. Vi anser att man ska ta med i beräkningarna dels vilket produktionsbortfall i form av energi som 
jord och skog skulle producerat, dels hur anläggningen ska återvinnas för de olika teknikalternativen. VFED 
skriver att de strävar efter att minimera resursanvändning och energiförbrukning i samband med nyinveste-
ringar i elnätet. Här vill vi på LRF påminna om att även vår jord och skog är resurser som ska användas på ett 
klokt sätt. Synsättet kan inte bara omfatta koppar, aluminium, plast och bränsle.  

VFED anser att det saknas grund för att välja markförlagd kabel. Det beror på att man inte undersökt, än 
mindre tar hänsyn till kostnader för samhälle, jord och skogsbruk. Vid val av utförande ska samtliga kostnader 
för samtliga berörda parter analyseras och tas hänsyn till vid den slutliga bedömningen. Innan detta har gjorts 
kan inte alternativet med markkabel avfärdas.” 

I övrigt kvarstår tidigare redovisade åsikter och synpunkter från LRF Arboga Kommungrupp. Dessa finns be-
skrivna i samrådsredogörelsen till stråksamrådet. 

VFED hänvisar i huvudsak till avsnitt 4.4 i MKB:n. Utöver det vill VFED kommentera påverkan på om-
givningen vid en framtida avveckling av kraftledningen. När ledningen monterats ned återvinns 
materialet den byggts av. Luftledningen medför ingen permanent miljöpåverkan av någon betydelse. 
Där ledningen är byggd i skogsmark återetableras skogen successivt och där ledningen passerar över 
åkermark kan den mark som stolparna tagit i anspråk återgå till jordbruk. Om den aktuella ledningen 
skulle byggas markförlagd ställs VFED inför två val vid en framtida avveckling: Att lämna kvar den i 
marken eller att gräva upp den för återvinning. Inget av dessa alternativ är tilltalande ur ett miljö- och 
klimatperspektiv. Antingen lämnas det material som redovisas i bilaga 5 kvar i marken, bl.a. ca 470 ton 
aluminium och ca 360 ton plast, alternativt grävs den upp vilket medför ett omfattande ingrepp längs 
hela ledningssträckningen samt en stor energiåtgång till följd av grävarbetena. 

3.3.3  LRF Kungsör Kommungrupp 
Yttrandet har ett liknande innehåll som yttrandet inskickat av LRF Arboga Kommungrupp. LRF Kungsör 
Kommungrupp skriver: 

”Området är sedan tidigare hårt belastat av infrastruktur, och ytterligare planer på såväl motorväg som järnväg 
genom landskapet föreligger. VFED bör därför använda markförlagd kabel för att minimera påverkan på boen-
demiljö, friluftsliv samt jord- och skogsbruk.  

Man har helt bortsett från de konsekvenser en luftledning kan få för jordbruksdrift med avseende på vatten-
hushållning. Flera lantbruksföretag i området tillämpar redan idag bevattning, flera har nyinvesterat efter 
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torkan 2017 och 2018. Med ett förändrat klimat ökar behovet. Dels då nya grödor tillkommer när andra faller 
bort. Dels då s.k. extremväder förutsägs bli vanligare. Nyttan av bevattning är särskilt stor i ekologiskt jordbruk 
som är vanligt i området. Vatten finns i god tillgång i området i Arbogaån med biflöden, och i Mälaren. Med 
markförlagd kabel blir detta inte ett problem. Konsekvensberäkningar saknas helt i underlaget. 

Konstbevattning är tillåten under ledningen men det finns begränsningar i hur den ska ske inom för-
siktighetszonen 10 m från kraftledningen. Bevattningen ska i den zonen ske med spridd stråle, se av-
snitt 7.6.3 i MKB:n. 

Under ekonomi beskriver VFED en grov kalkyl över kostnaderna för projektet. Vad som innefattas i kostna-
derna för den slutliga bedömningen redovisas ej. Huruvida kostnader för jord och skogsbruk och övriga sam-
hället på något sätt beräknats för de olika alternativen redovisas ej. Hur då slutsatsen att ”ur ett samhällsper-

spektiv bedömer VFED att det inte är försvarbart att bygga med den väsentligt dyrare och mer resurskrävande 
teknik som en markkabel innebär….” kan dras är svårt att förstå.  

Vi noterar att man i bilagan Materialåtgång och energianvändning har en mycket snäv avgränsning i beräk-
ningarna. Man har valt att helt utesluta påverkan på omgivningen samt vad som händer efter kraftledningen 
har tjänat ut. Vi anser att man ska ta med i beräkningarna dels vilket produktionsbortfall i form av energi som 
jord och skog skulle producerat, dels hur anläggningen ska återvinnas för de olika teknikalternativen. VFED 
skriver att de strävar efter att minimera resursanvändning och energiförbrukning i samband med nyinveste-
ringar i elnätet. Här vill vi på LRF påminna om att även vår jord och skog är resurser som ska användas på ett 
klokt sätt. Synsättet kan inte bara omfatta koppar, aluminium, plast och bränsle.  

Beträffande återvinning hänvisas till avsnitt 3.3.2 ovan. Utöver det vill VFED även tillägga att det är be-
tydligt mer energikrävande att återvinna kabel jämfört med luftledning. Det beror på att aluminiumle-
darna i kabeln är inbakade i olika plaster samt även en jordningsskärm i koppar. Luftledningens alu-
minimledare kan enkelt spolas upp på en rulle för att sedan återvinnas eller i vissa fall även återan-
vändas.  

VFED anser att det saknas grund för att välja markförlagd kabel. Det beror på att man inte undersökt, än 
mindre tar hänsyn till kostnader för samhälle, jord och skogsbruk. Vid val av utförande ska samtliga kostnader 
för samtliga berörda parter analyseras och tas hänsyn till vid den slutliga bedömningen. Innan detta har gjorts 
kan inte alternativet med markkabel avfärdas.” 

VFED hänvisar till avsnitt 4.4 i MKB:n. VFED vill också, beträffande kostnaden, framhålla att det vä-
sentligt dyrare kabelalternativet utgör en väsentligt sämre teknisk lösning som bidrar till ökade risker i 
elnätets driftsäkerhet. Se särskilt rubrik ”Elkvalitetsproblem” i avsnitt 4.4.5 i MKB:n.  

3.3.4 LRF Mälardalen 
LRF Mälardalen konstaterar att VFED avfört ett markförlagt alternativ. Man skriver: ”Detta sker trots att man 
redovisar att i stort sett alla remissinstanser var emot luftledning vilket framgår på sidan 13 i Vattenfalls redo-
visade underlag för avgränsningssamråd. Vattenfall tar alltså ingen hänsyn till de argument som framförs i 
samrådsprocessen av de tillfrågade remissinstanserna. Detta sker trots att miljöbalken är tydlig med att när en 
kraftledning ska byggas gäller särskilda krav enligt miljöbalken om att bästa möjliga teknik ska väljas med 
hänsyn till motstående intressen som produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation enligt 2 kap. 3 § mil-
jöbalken. Vattenfalls förnyade samrådsunderlag anger luftburna kraftledningsalternativ utan att visa att det är 
tekniskt omöjligt att använda sig av markförlagd ledning på hela den aktuella sträckan vilket flera remissin-
stanser förordat. Man har heller inte visat att det är tekniskt nödvändigt med luftburen ledning utan det tycks 
snarare vara en förutsättning att en del av sträckan blir markförlagd för att undvika störningar för boende i de 
tätorts/industriområden som ledningen ska passera. 

Angående LRF Mälardalens synpunkter på markförlagd kabel framhöll VFED följande i samrådsredo-
görelsen från stråksamrådet, se s. 14 i bilaga 1 till MKB: 
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”Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kravet på tillämpning av bästa möjliga teknik i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla kravet. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. VFED be-
dömer att merkostnaden för studerat markkabelalternativ (uppskattningsvis ca 100-120 Mkr) inte är 
rimlig sett till nyttan.” 

VFED anser att denna bedömning fortfarande gäller, men önskar även förtydliga att de ekonomiska 
konsekvenserna inte är avgörande och hänvisar till den samlade redovisningen i MKB:ns avsnitt 4.4. 
Beträffande passage av tätorts/industriområden som nämns ovan vill VFED framhålla att aktuell led-
ning inte passerar några sådana områden. Det finns inga fysiska hinder för luftledning längs den 
sträckning som koncession söks för.  

De specifika synpunkter som LRF Mälardalen i övrigt framför kommenteras i det följande av VFED lö-
pande vartefter synpunkterna presenteras. Stora delar av yttrandet är identiskt med det som gavs i 
stråksamrådet och delar av VFEDs bemötanden och kommentarer upprepas därför.  

Vattenfalls underliggande argument tycks bestå av att luftledningsteknik skulle utgöra det bästa ekonomiska 
alternativet för Vattenfall. I så fall är det enbart ett företagsekonomiskt beslut som ligger till grund för valet av 
kraftledningsteknik i detta nybyggnadsprojekt. Tidigare samråd med remissinstanser är i så fall en meningslös 
process då argument som framförts av remissinstanser om att välja markförlagd ledning helt förbises av Vat-
tenfall. 

VFED vill framhålla att valet av luftledning inte är ett företagsekonomiskt beslut då merkostnaderna 
för en markförlagd ledning skulle belasta bolagets samlade kunder via nätavgifterna. Som framgår av 
avsnitt 4.4.3 i MKB:n ansvarar VFED enligt 3 kap §1 Ellagen för att dess ledningsnät är säkert, tillförlit-
ligt och effektivt. Markförlagd ledning på spänningsnivån 130 kV uppfyller inte de kriterierna. Med 
VFEDs ansvar för dess elnät enligt ellagen följer att bolaget inte kan välja teknik baserat på omvärl-
dens opinion utan valet måste göras utifrån de faktiska tekniska förutsättningarna. Under samrådets 
gång har ledningens lokalisering anpassats efter inkomna yttranden. Resultatet från samrådet har så-
ledes legat till grund för den ledningssträckning som koncession nu söks för.  

Vi tror dock att Vattenfall behöver vidga sitt perspektiv och granska de kriterier som gäller enligt 2 kap. 3 § mil-
jöbalken om kravet på bästa möjliga teknik ska väljas som orsakar minsta möjliga skada och intrång på miljön 
och andra motstående intressen med avseende på jordbruks- och skogsbruksproduktion, störning för närbo-
ende, miljö och övrig samhällsekonomi. Med andra ord, om det är tekniskt möjligt att använda sig av markför-
lagd elkabel på den aktuella sträckan bör en analys utföras av Vattenfall där samtliga externa effekter och 
kostnader ingår för jämförelse av luftburen- respektive markförlagd kraftledning. Vi ber att Vattenfall granskar 
våra samrådssynpunkter nedan som anknyter till vad som sägs i miljöbalken om hänsyn till motstående intres-
sen.” 

LRF Mälardalen har delat in sitt yttrande i tre huvudpunkter: 

1. Externa effekter för samhälle, företag och individer 
2. Bästa möjliga teknik med hänsyn till produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation 
3. Merkostnad för en markförlagd kraftledning 

1. Externa effekter för samhälle, företag och individer 

LRF Mälardalen anger under första punkten: 

”Enligt miljöbalken 2 kap. 3 § miljöbalken ska bästa möjliga teknik väljas med hänsyn till bla produktionsmark, 
naturmiljö, hälsa och byggnation. Därmed behöver ett samrådsunderlag innehålla en information om hur valet 
av kraftledningsteknik påverkar de externa effekter som uppstår för boende, byggande och företagande. Vi 
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anser att Vattenfall i sitt nuvarande samrådsunderlag inte har en tillräckligt utförlig beskrivning av de fördelar 
och nackdelar som uppkommer med luftlednings- vs. markförlagt kraftledningsalternativ för att kunna avgöra 
vad som får anses vara bästa möjliga teknik enligt Miljöbalken 2 kap. 3 §. Här anger miljöbalken att valet av 
bästa möjliga kraftledningsteknik ska vägledas utifrån de sammantagna effekter som uppstår för samhälle, 
företag, och individer. Vi menar att ett samrådsunderlag därför ska innehålla en jämförelse av fördelar och 
nackdelar med luftlednings- vs. markförlagt kraftledningsalternativ med avseende på externa effekter: 

1. Förekomst av lågfrekventa magnetfält  
2. Elsäkerhet, styrbarhet och anpassning till nya elproduktionskällor  
3. Kreosot och/eller användning av andra biocider som rötbekämpningsmedel i stolpfundament och stolpar  
4. Påverkan av natur- och kulturmiljö samt friluftsliv  
5. Koldioxidbindning i träd/skog  
6. Jordbruks- och skogsproduktion  
7. Boendemiljö, byggnation, och marknadsvärde av fastigheter  

LRF Mälardalen menar vidare att markförlagd elkabel bör vara förstahandsvalet för elkraftöverföring då det 
sammantaget får anses vara ett överlägset teknikalternativ med beaktande av de 7 jämförelsepunkterna ovan.  

Därefter utvecklar LRF Mälardalen sitt resonemang och sina synpunkter kopplat till punkterna ovan. 

Förekomst av lågfrekventa magnetfält 

LRF Mälardalen skriver att långtidsexponering av lågfrekventa elektromagnetiska fält har kopplats till ökad risk 
för leukemi och viss typ av hjärncancer, och hänvisar till flera olika referenser. Man vill uppmärksamma VFED 
om att många forskare i många länder anser att telekommunikation, radiovågor, MRI och lågfrekventa elektro-
magnetiska fält ger negativa hälsoeffekter. Man hänvisar även till en appellation till FN med ca 250 forskare, i 
vilken FN uppmanas att granska hälsoriskerna. LRF Mälardalen tar vidare upp flera exempel där kvigor/kor 
bedömts ha påverkats negativt genom minskad förmåga till dräktighet och förhöjd missfallsfrekvens på grund 
av vistelse under kraftledningar. Man anger att det ännu inte finns några genomförda vetenskapliga studier 
som kan visa samband mellan lägre fekunditet (förmåga till dräktighet) respektive missfallsfrekvens vs. konti-
nuerlig exponering av lågfrekventa elektromagnetiska fält, men att det faktum att flera oberoende observat-
ioner finns stödjer misstankarna om ett samband. 

Beträffande elektromagnetiska fält hänvisar VFED till avsnitt 7.1 i MKB:n.  

Koldioxidbindning, skogsbruk och skogsindustri 

LRF Mälardalen skriver: ”Luftburna kraftledningar ger improduktiva kalgator som medför en kraftig försämring 

av möjligheterna till att substituera fossilbaserad energi och produkter. Vi stödjer vår uppfattning på att stora 
arealer skogsmark i Sverige ligger under luftledningar vilket förhindrar koldioxidbindning och därmed möjlig-
heten att producera biobaserad råvara för energi och skogsprodukter (Canadell och Raupach 2007; Eriksson 
et al. 2007; Sahtre och O´Connor 2010; Lundmark et al. 2014, LRF 2016). Det är i sammanhanget värt att no-
tera att de statliga myndigheterna Vinnova, Formas och STEM tagit fram ett förslag till nationell strategi för att 
främja en biobaserad samhällsekonomi (Anon 2011). Detta har resulterat i ett sammanhållet förslag till Forsk-
nings- och innovationsstrategi för att understödja en biobaserad samhällsekonomi (Anon 2012; Anon 2015b) 
där hög produktion av bioråvara förutsätts. Det är därför svårt att förstå hur det går att blunda för marksnål 
modern kraftöverföringsteknik. Detta går helt emot de beslut som Sverige antagit om att minska CO2 utsläpp 
och verka för en ökad produktion av biobaserade produkter och energi (Anon 2011). 

LRF:s uppfattning är att markförlagda kraftledningar måste vara bästa möjliga teknik med avseende på koldi-
oxidbindning. Vi menar att påverkan på klimatet samt påverkan på jord- och skogsproduktion är samhällsvik-
tiga funktioner enligt MB 3 kap 4 § där samhället tydligt uttrycker att den bördiga åkermarken behövs för att 
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producera livsmedel och den produktiva skogen för att producera energi och råvaror. Detta syns tydligt i den 
nationella livsmedelsstrategin (Anon. 2017) och i den nationella skogsstrategin (Anon. 2018). 

Luftledningsalternativet genererar en skogsgata som kommer att slybeskogas, slyröjas och därefter 
slybeskogas och slyröjas gång på gång så länge ledningen är i bruk. Nära nog 100 % av all sly som 
fälls i skogsgator blir kvar i skogsgatan. I konventionell produktionsskog blir den biomassa som till-
förs markskiktet betydligt mindre sett ur en omloppsperiod. Däremot genererar den andel av det skör-
dade virket som nyttjas för biobränsleanvändning och konstruktionsvirke med lång livslängd mer eller 
mindre positiva klimateffekter. Dessa effekter är dock erkänt svåra att kvantifiera med god precision. 
En studie som (Eriksson m. fl. 2007) bygger, i likhet med ett flertal andra liknande studier, på antagan-
den som ligger mycket långt från de förhållanden som i verkligheten präglar den svenska skogsindu-
strin. Exempelvis antar man att medellivslängden för konstruktionsvirke är 100 år och att allt rund-
virke grövre än 12 cm i diameter blir konstruktionsvirke för byggnader. I verkligheten blir mindre än 20 
% av det totala virkesuttaget konstruktionsvirke och halveringstiden för skördade träprodukter anges 
ofta till 15-20 år (Naturskyddsföreningen & WWF, 2011). I Sverige används omkring hälften av det to-
tala virkesuttaget för tillverkning av massa och papper. Tillverkning och användning av papper är ge-
nerellt negativt ur klimatsynpunkt (Naturskyddsföreningen & WWF 2011). 

Vilken volym sly som produceras i en skogsgata över tid vet man ganska lite om. En fältstudie genom-
fördes dock av SLU 2012 (Fernandez-Lacruz m. fl. 2013), i vilken åtta år gammalt sly (åtta år är lika 
med den gängse rotationscykeln för bottenröjning av skogsgator) skördades på en rad olika ställen i 
Svenska Kraftnäts skogsgator i Uppsala län. Mängden biomassa varierade mellan 19,1 och 35,5 torr-
vikts-ton/ha, med ett medeltal på 25,6 torrvikts-ton/ha. Omräknat i färskved motsvarar detta enligt stu-
dien 45,7 ton biomassa, vilket i sin tur motsvarar drygt 70 skogskubikmeter/ha om man räknar på 
björk, som stod för 90 % av den skördade volymen. Det är uppenbart att man i studien valt att avverka 
skogsgatepartier med extra god tillväxtpotential, men den ger ändå en fingervisning om vilken mängd 
förvedad biomassa som produceras i svenska skogsgator under en åttaårsperiod. Stora skillnader rå-
der över landet angående nedbrytningshastigheten hos fällt sly, och då särskilt när biomassa acku-
muleras på ett sätt som avviker från gängse skogsbrukspraktika. Som (Canadell m. fl. 2008) konstate-
rar har dock under alla omständigheter tillförsel av avverkningsrester en direkt positiv inverkan på 
markens innehåll av bundet kol över tid, medan traditionell skogsavverkning – som alltså undviks i 
skogsgatorna – har en negativ inverkan på nämnda kolförråd.  

Det skulle naturligtvis även vara möjligt att tillvarata den biomassa som uppkommer vid skogligt un-
derhåll av ledningsgator i Sverige för bioenergi. Energipotentialen av den biomassa som produceras i 
Sveriges 140 000 hektar ledningsgator i produktiv skogsmark uppskattas till ca 3 TWh/år (Fernandez-
Lacruz m. fl. 2013). Uttag av avverkningsrester för användning som bioenergi är dock inte självklart 
alltid det bästa alternativet ur klimatsynpunkt, utan beror på i vilket tidsperspektiv åtgärden ses (Na-
turskyddsföreningen & WWF 2011). 

Upp till tre gånger så mycket kol är bundet i marken i boreala skogar som i den växande skogen (Na-
turskyddsföreningen & WWF 2011). Det bundna kolet i marken kan frigöras genom störningar, både 
genom naturliga störningar som skogsbränder och genom mänskliga störningar som avverkning och 
markberedning. I synnerhet i samband med markberedning ökar nedbrytningen i marken vilket leder 
till ökade utsläpp av koldioxid från skogsmarken (Naturskyddsföreningen & WWF 2011). Ingen mark-
beredning förekommer i en kraftledningsgata, något som däremot är vanligt i det rationella skogsbruk 
som bedrivs i området i övrigt, varför en kraftledningsgata inte kan jämställas med ett traditionellt 
trakthyggesbruk. 

Mot denna bakgrund finner VFED att det är svårt att på rak arm avgöra hur en skogsgata står sig mot 
en traditionell produktionsskog ur ett strikt kolsänkeperspektiv. VFED bedömer att oavsett hur det 
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förhåller sig med detta, har det aktuella projektet en försvinnande liten påverkan på koldioxidbalansen 
i ett nationellt perspektiv. 

VFED vill även framföra att en ledningsgata vanligtvis kan utgöra en tillgång genom att den ökar den 
biologiska mångfalden i landskapet. Det finns studier idag som visar på att ledningsgatan kan utgöra 
en refug/livsmiljö för arter som är knutna till det hävdade jordbrukslandskapet. Detta främst för vissa 
växter och insekter vars livsutrymme minskat eller helt försvunnit. 

LRF Mälardalen presenterar beräkningar där man uppskattar att kraftledningar i Sverige totalt innebär att 
skogsbruk förhindras på ca 300 000 hektar skogsmark. Den förlorade nettoexporten av detta uppskattas till 
30-70 miljarder SEK.  

Man skriver vidare: ”Förutom direkta förluster av skogsproduktion och nettoexportvärde tillkommer intäktsför-
luster för staten i form av uteblivna bolagsskatter och den skatt som enskilda skogsägare betalar på skogsin-
täkter.  

Man kan givetvis säga att bortfallet av:  

- produktiv skogsmark, 
- uteblivna exportintäkter, och 
- skatteintäkter 

är samhällets och företagens kostnad för att ha tillgång till elkraft men vore det inte intressant att beräkna och 
jämföra denna kostnad för skilda teknikalternativ? (LRF 2016). Vi vill hävda att skogsmark i framtiden kommer 
att ha ett ännu större värde när fossilbaserade produkter och energi behöver ersättas av biobaserad råvara. 
Detta bör leda till en ökad användning av mer marksnål kraftöverföringsteknik. 

Vi vill också nämna en sak till som Vattenfall tycks förbise i sina bedömningar av bästa möjliga teknik: Den 
nationella skogsstrategin (Anon. 2018) har målet att öka Sveriges produktion av skogsråvara. Vi vill vi mena 
att möjligheter till en ökad skogsproduktion påverkas negativt av luftledningar. Markförlagda ledningar utgör 
ett mer marksnålt alternativ vilket därför bidrar till att nå målen i skogsstrategin (Anon. 2018). Hur förhåller sig 
Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad skogsproduktion i den nationella skogsstrategin?   

VFED vill här särskilt framhålla att massaindustrin är beroende av en säker och avbrottsfri elförsörj-
ning till en rimlig kostnad. Som framgår av avsnitt 4.4 i MKB:n kan en sådan elförsörjning endast 
åstadkommas med luftledning på den aktuella spänningsnivån och mängden 130 kV kabel i nätet 
måste som försiktighetsprincip hållas så låg som möjligt.  

I ett räkneexempel som redovisas av er i samrådshandlingarna framgår att kraftledningsgatans bredd i sko-
gen är tänkt att bli 40m. Träden i närheten av kraftledningsgatan får inte bli stora-höga vilket begränsar nor-
malt skogsbruk ytterligare i en zon närmast ledningsgatan med ytterligare 20m. Men om vi använder ert ex-
empel på 40m ger det att 40*1000m = 40000m2 eller 4 ha/km fråntas från skogsproduktion under ledningen. 
Generellt är skogsmarkens bonitet i Sverige uppskattad till 5,3 m3sk per år och hektar men den är i genom-
snitt högre i det berörda området, en konservativ uppskattning ger alltså att: 4 hektar * 5,3 m3sk/år och hektar 
= 21,2 skogskubikmeter skulle förloras i skogstillväxt per km kraftledning och år. Om man här använder vir-
kets energi-innehåll baserat på uppgifter från skogsstyrelsen, med en viss reservation då skog är skog och 
mycket beror på, men iallafall:  

En m3sk = 2,7 MWh ger 21,2 m3sk *2,7 MWh/m3sk = 57,24 MWh = 57 240 kWh som inte kommer att produ-
ceras i växande skog under varje kilometer regionala luftledningar varje år. Nu står en kraftledning mycket 
längre men i en kalkyl är det antagligen 50 år vilket ger att: 57 240 KWh * 50år = 2 862 000 kWh förlorar mar-
kägaren, samhället, mänskligheten och miljön per kilometer kraftledningsgata i den skogsproduktion som för-
svinner när luftledning väljs i det aktuella projektet istället för att gräva ner ledningen i skogsmark.   
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Vi vill också påminna att skogen binder koldioxid och därmed bidrar till Sveriges demokratiskt beslutade miljö-
mål. Hur förhåller sig Vattenfall som statligt affärsverk till statens klimatmål?” 

Den aktuella luftledningen är en av många som måste byggas för att möjliggöra omställningen till ett 
fossilfritt samhälle genom ökad elektrifiering av transporter och industri. Som framgår av avsnitten 
4.4.5 och 4.4.7 i MKB:n kommer den elektrifieringen inte att vara möjlig vid en omfattande markför-
läggning av 130 kV ledningar.  

Jordbruk och djurhållning 

LRF Mälardalen skriver att för jordbrukets del orsakar luftledningarnas stolpfundament direkta odlingshinder 
på den åkermark som passeras av luftledningar, vilket i regel innebär produktionsförluster. Man skriver vidare: 
”Detta markintrång består inte enbart av den yta som upptas av en ledningsstolpe, dess fundament och even-

tuella stolpstag utan också de merkostnader och den nedsatta växtproduktion som uppstår till följd av skydds-
området intill ledningsfundament/stag och den markpackning som uppstår när traktorer behöver vända-snäva 
in markbearbetning intill ledningsfundamenten. Restriktioner för markanvändning under en luftledning försvå-
rar-förhindrar också utförandet av åtgärder som konstbevattning, bränning, lagring av virke och/eller jordmas-
sor (Anon 2015a). 

Den nationella livsmedelsstrategin (Anon. 2017) har målet att öka Sveriges produktion av livsmedel. Vi vill vi 
mena att jordbrukets möjligheter till en ökad livsmedelsproduktion påverkas negativt av luftledningar. Markför-
lagda ledningar utgör ett mer marksnålt alternativ vilket därmed bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin 
(Anon. 2017). Hur förhåller sig Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad livsmedelsprodukt-
ion i den nationella livsmedelsstrategin?” 

VFED gör samma analys som LRF Mälardalen att kraftledningsgator till viss del minskar produktions-
arealerna inom skogsbruket, men att dess påverkan inte utgör en nationell påverkan på det sätt som 
LRF Mälardalen menar. VFED menar vidare att intrånget är försvarbart och är en följd av att samhället 
kräver att ha tillgång till elektricitet. VFED konstaterar vidare att luftledningar vanligtvis inte utgör ett 
hinder för jordbruksproduktion även om stolpplaceringar i jordbruksmark till viss del kan innebära 
försvårande vid brukandet av marken, men att även detta intrång inte överstiger samhällsnyttan med 
ett robust elnät. 

Kreosotanvändning, elsäkerhet, byggnation, och landskapsbild 

LRF Mälardalen skriver att luftledningar är beroende av kreosotimpregnering av stolpfundament och stolpar 
samtidigt som användning av kreosot enligt EU beslut är tillståndspliktig med hänvisning till ämnets cancero-
gena och miljöfarliga egenskaper. Man skriver vidare: ”Tillsvidare kan konstateras att användning av kreosot i 
fundament och stolpar till luftledningar står i skarp kontrast till MB där det stipuleras att bästa möjliga teknik 
skall användas med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Kreosotimpregnerat virke kommer inte att användas i aktuell ledningskonstruktion. VFED använder 
ledningsstolpar av trä som behandlats med träskyddsmedel enligt kraven i EU-kommissionens Bio-
cidförordning. Dessa krav är implementerade i svensk miljölagstiftning som återfinns i Kemikaliein-
spektionens föreskrifter om biocidprodukter samt databas om biocidprodukter. Kvalitetskraven för 
ledningsstolpar och impregnering med träskyddsmedel finns dessutom reglerade i Nordiska trä-
skyddsrådets riktlinjer och den för ändamålet avsedda kvaliteten NTR A för trä som används i konti-
nuerlig markkontakt. 

Vad vi förstår pågår ett omfattande och långsiktigt arbete hos många kraftbolag som syftar till att öka driftssä-
kerheten där luftledningar med lägre spänningsnivåer ersätts av markförlagda ledningar (Svensson 2012, 
Anon 2015b, Anon 2015c). I dessa sammanhang refereras det till att detta innebär en övergång till högre el- 
och driftssäkerhet. De blygsamma markanspråken vid kabelförläggning (ABB 2011; Siemens 2011) och 
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frånvaron av luftledningsstolpar och kraftiga elektromagnetiska fält ger mycket större möjligheter till bostads-
byggande med en mer opåverkad boendemiljö och landskapsbild. Dessa fördelar är argument som talar starkt 
för ett markförlagt kabelalternativ. 

Markförläggning av icke trädsäkra luftledningar inom lokalnätet pågår kontinuerligt och i stor skala, 
se avsnitt 4.4.1 och 4.4.4 i MKB:n. Trädsäkra regionnätsledningar på spänningsnivån är dock ett be-
tydligt driftsäkrare alternativ jämfört med dito markförlagda ledningar, se avsnitt 4.4.4 i MKB:n.  

Under det sista decenniet har det tillkommit mark/sjö-förlagda högspänningsledningar som med hög driftssä-
kerhet. Vi ser också att markförlagd kabel blir allt vanligare i tätortsnära miljöer där inverkan av magnetfält och 
visuell störning bedöms ge så stora effekter att markkabel väljs (Stockholms ström). Med hänvisning till Miljö-
balken 2 kap. 3 § menar vi att mark/sjöförlagda kraftledningar bör få ökad användning då det minimerar på-
verkan på byggande, boende, och naturmiljö och de gröna näringarnas produktion.” 

Markförläggningen av regionnätsledningar inom ramen för Stockholms ström genomfördes till stor 
del på kommersiella villkor där berörda markägare tog en del av kostnaden för att sedan kunna explo-
atera den mark som frigjordes, se avsnitt 4.4.6 i MKB:n. Kunskapen kring de tekniska utmaningarna 
med markförläggning av 130 kV ledningar har utvecklats sedan beslut togs om åtgärderna i Stock-
holms ström. Den ökade restriktiviteten beträffande markförläggning på de högre spänningsnivåerna 
är en följd av denna kunskapsutveckling. VFEDs aktuella nya program för kapacitetshöjningen av reg-
ionnätet i Stockholms län, Kapacitet Stockholm, omfattar nästan uteslutande ombyggnation av luftled-
ningar. 

Visuella störningar och magnetfält påverkar marknadsvärdet av fastigheter 

LRF Mälardalen anger att en kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett elektromagne-
tiskt intrång på fastigheter som ligger i närheten av kraftledningen. Man skriver vidare: ”De sammanlagda ef-

fekterna av visuell störning och elektromagnetiska fält ger en betydande nedsättning av marknadsvärdet på 
bostäder som ligger närmare en högspänningsledning än ca 500 meter i ett öppet landskap. Detta gäller för-
stås också om kraftledningsgatan inte skulle passera över fastighetsgränsen till bostadshus. 

Ersättning till följd av visuell påverkan har prövats rättsligt i samband med byggnation av stamnäts-
ledningar i stålstolpar som har en större påverkan jämfört med aktuell ledning som byggs med träpor-
talstolpar. När avståndet till de större stamnätsledningarna överstiger 200 m har det inte bedömts på-
verka marknadsvärdet. 

I det nu aktuella undersökningssamrådet föreslås luftledningssträckor som innebär att ledningarna (enligt Fi-
gur 9) skulle ligga på ett mycket besvärande avstånd om ca 70-300 meter från bostadshus. Vi anser därför att 
det är betydligt fler än de 8 som anges ligga inom 100 meter som skulle drabbas av att ha en större kraftled-
ning i närmiljön. 

Inga bostadshus förekommer inom 100 m från den aktuella ledningssträckningen. 

Expropriationslagens grundprincip vilar på att fastighetsägaren ska hållas skadeslös för minskningen av fas-
tighetens marknadsvärde vid markintrång. Vi vill därför påminna om att denna grundprincip bör gälla i kom-
mande förhandlingar med fastighetsägare. LRF är positiv till frivillig förhandling, men vill poängtera att det är 
viktigt att markägarna får tillgång till ett sakkunnigt biträde på Vattenfalls bekostnad. Maktförhållandet är syn-
nerligen ojämnlikt och det är helt nödvändigt att samhället, som i detta fall representeras av Vattenfall, ger 
dem som måste släppa till mark till samhället den hjälp de behöver.” 

Intrångsvärdering görs på de fastigheter som berörs direkt av ledningen enligt principen om att hålla 
berörd markägare ekonomiskt skadefri. Detta görs i samband med tecknande av markupplåtelseavtal 
alternativt i samband med ledningsrättsförrättning. Beträffande närliggande fastigheter bedömer 
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VFED att marknadsvärdet inte kommer att påverkas, dels på grund av att kraftledningar är allmänvan-
liga i kulturlandskapet och dels på grund av att ledningen byggs längre än 100 meter från närmaste 
bostadshus. I normalfallet bekostar inte VFED markägares biträden i samband med förhandling om 
intrångsersättning. 

2. Bästa möjliga teknik med hänsyn till produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation 

LRF Mälardalen vill som företrädare för det gröna näringslivets företagare framföra argument för att nuva-
rande luftledning ersätts med en markförlagd ledning. Man hänvisar till ett citat av Hylander (2014) där det 
bl.a. anges att det finns en rad möjliga tekniker tillgängliga för att erhålla de nätkvalitéer kraftindustrin efterfrå-
gar med markförlagd kabel. Vidare anges att med modern teknik kan kraftföretagen framtidssäkra sin elkrafts-
distribution så att ett modernt elnät med ökade krav på styrbarhet och anpassat för nya elproduktionskällor 
erhålls. Tekniken med luftledning bedöms som föråldrad, och motiven till att tekniken ändå används förbryllar. 

LRF Mälardalen delar Hylanders uppfattning om att markförlagd kraftöverföring måste representera bästa 
möjliga teknikalternativ då det ger en ökad förmåga till styrbarhet och framtidsanpassning till nya elprodukt-
ionskällor, är mer marksnålt, innebär bättre boendemiljö för närboende och ger bättre möjligheter till bostads-
byggande. Man skriver vidare: ”Enligt miljöbalken ska hänsyn tas till de externa effekter som uppstår av en 
kraftledning. Hur kan det vara tillåtet för Vattenfall att fortsätta använda en kraftöverföringsteknik som ger så 
stor miljöpåverkan och åtföljande produktions- och/eller marknadsvärdeminskning för närliggande fastigheter? 
Jämför här vad som gäller för andra företag där ökande miljökrav diskvalificerar användning av äldre teknik-
lösningar inom t.ex. skogsindustri, kemiindustri, och bilindustri.” 

Luftledningstekniken på 130 kV nivån är en beprövad och väl fungerande teknik. I sammanhanget vill 
VFED påpeka att markförlagda högspänningsledningar inte är ny teknik utan sådana ledningar har 
funnits i över 100 år. Beträffande HVDC teknik (se ”Likströmsteknik (DC, HVDC)” i avsnitt 4.4.5 i 

MKB:n) som förespråkas av Hylander så vill VFED framhålla att det inte är ett rimligt alternativ för den 
aktuella ledningen då det skulle medföra att en likströmslänk byggdes in i det maskade växel-
strömsnätet. Projektet Sydvästlänken har visat på utmaningarna med att bygga in en likströmslänk i 
ett växelströmsnät. Sydvästlänken har stått färdig i över fem år men ännu inte kunnat tas i drift i sin 
helhet. Förseningen har bland annat berott på att den 19 mil långa markkabelns samtliga 570 kabel-
skarvar har fått bytas ut. Sydvästlänken består av 18 mil luftledning för 400 kV växelström samt 25 mil 
HVDC ledning varav 6 mil luftledning. Växelströmsdelen togs i drift i april 2015. 

3. Merkostnad för en markförlagd kraftledning 

Angående merkostnaden för en markförlagd kraftledning skriver LRF Mälardalen följande: 

”Vi vill passa på att fråga Vattenfall om vad merkostnaden i det nu aktuella projektet skulle vara om man er-

sätter nuvarande luftledning med en markförlagd elkabel i samma ledningssträcka? Kanske att merkostnaden 
per överförd kWh sett under ledningens livslängd egentligen är mycket marginell? Vi vill ge följande tankeex-
empel, som Vattenfall gärna får korrigera, uppdatera och återkomma med kommentarer på: 

Om man antar att ledningen mellan Himmeta-Arboga-Kungsör (en sträcka på ca 20km sammanlagd lednings-
längd enligt Vattenfall) får en årsmedelströmlast om 170 A * driftspänningen 132kV blir medeleffekten 38,3 
MW vilket multiplicerat med årets timmar ger att det årligen överförs ca 335,3 GWh. Energiöverföringen under 
ledningens tekniska livslängd (ca 50 år) blir då 335,3 GWh/år * 50 år = 16 766 GWh. Merkostnaden per kWh 
av en markförlagd ledning blir då lika med merkostnaden för den markförlagda ledningen delat med den över-
förda effekten. Låt säga att merkostnaden vid förläggning av en markkabel uppgår till ca 90 MSEK enligt Vat-
tenfalls egen uppgift på sidan 15 i avgränsningssamrådet. Då blir merkostnaden för markkabel = 90 MSEK / 
16 766 GWh = 0,5 öre/kWh eller om man så vill 0,005kr/kWh. 
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Är 0,005 kr per kWh något att prata om då de flesta konsumenter idag har en totalkostnad för el som ofta 
överskrider 1 kr per kWh? LRF anser att en merkostnad om 0,005 kr per kWh behöver vägas mot ledningens 
externa effekter och kostnader för jord- och skogsbruk, företag, och boende. Enligt miljöbalken ska hänsyn tas 
till de externa effekter och kostnader som uppstår för närboende vid nybyggnation av en kraftledning. Det kan 
ju inte enbart vara Vattenfalls företagsekonomiska kalkyl som ska vara vägledande när en ny kraftledning ska 
prövas?! I synnerhet om merkostnaden skulle begränsa sig till en merkostnad om 0,005 kr per överförd kWh 
för en markförlagd ledning mellan Himmeta – Arboga – Kungsör.  

Vi anser att Vattenfall behöver komplettera sitt samrådsunderlag avseende en värdering av hur externa effek-
ter påverkar den totala kostnaden för en luftledning vs. markförlagd ledning där också de externa kostnader 
som uppstår för ledningen ingår:  

• Vattenfall har enligt miljöbalken ett ansvar för de externa effekter och externa kostnader som uppstår för när-
boende och samhälle (omöjligt att bygga inom ledningsområdets magnetfält, landskapsbilden försämras med 
en kraftledning vilket leder till lägre marknadsvärden av fastigheter/bostäder, mm.) vid byggande av en luftled-
ning istället för en markförlagd ledning. Vi ber därför att Vattenfall i ett kompletterande samråd redogör hur 
marknadsvärdet och produktionsvärdet av jordbruksmark och skogsmark påverkas vid uppförande av en luft-
ledning vs en markförlagd ledning.  

• Vi vill också anföra att kostnaderna för drift och underhåll av en luftledningsgata förutsätter skötselåtgärder 
med kalröjning vart 8:e år, fällning av farliga träd i kantzonen/helikoptertoppning, helikopterbesiktning, jord-
tagsmätning mm. Dessa kostnader är avsevärt högre för en luftledning men finns ej med i investeringskalky-
len utan dessa kostnader överförs istället på kunderna via nätavgiften. Vi kräver därför att Vattenfall redovisar 
en totalkalkyl för alternativet med markförlagd ledning vs. luftledning där också löpande kostnader för drift och 
underhåll ingår.” 

Sammantaget menar LRF Mälardalen att markförlagd elkabel både baserat på växelströms- och HVDC-VSC 
teknik bör beaktas som bästa möjliga teknik då det jämfört med luftburna växelströmsledningar ger fördelar för 
samhälle, företag, och boende. LRF Mälardalen ber därför att Vattenfall återkommer med ett uppdaterat sam-
rådsunderlag som innehåller en jämförelse av olika tekniska alternativ som bygger på offerter framtagna av 
möjliga leverantörer av kraftledningssystem tillsammans med en mer djupgående samhällsekonomisk jämfö-
relse av skilda teknikalternativs externa kostnader som ansluter till de hänsyn som föreskrivs i 2 kap. 3§ och 3 
kap. 4§ miljöbalken samt de nationella skogs- och livsmedelsstrategierna antagna av riksdagen. Ett sådant 
förfarande kan, anser LRF Mälardalen, klargöra vad som sammantaget får anses vara bästa möjliga teknik-
lösning för närboende, miljö, och övrig företags- och samhällsekonomi.  

LRF Mälardalen anser tillsvidare att en ny markkabel, gärna förlagd i nuvarande kraftledningsgata är bästa 
teknikalternativet och därmed, enligt miljöbalken, en förutsättning för få bygga en ny kraftledning mellan Him-
meta – Arboga - Kungsör. 

VFED delar inte LRF Mälardalens uppfattning om att markkabel är det bästa teknikalternativet vilket 
klargörs i avsnitt 4.4 i MKB:n. Beträffande kostnadsberäkning så måste en sådan ta hänsyn inte bara 
till kostnaden för markförläggning av den aktuella ledningen utan även alla andra nya 130 kV led-
ningar i liknande miljöer (se avsnitt 4.4.7 i MKB:n). Därtill måste samhällskostnaderna beräknas för de 
risker i elsystemet i stort som den omfattande markförläggningen skulle medföra.  

3.3.5 Mälarenergi Elnät AB 
Mälarenergi Elnät framhåller följande: ”Arboga kommun är en av Mälarenergi Elnäts ägare och har uttalat 
önskemål om en ökad kapacitet för att kunna möta behovet av främst nya industrikunder. Arboga kommun 
befinner sig i nuläget i ett moment 22. Nya industrikunder är inte intresserade av att etablera sig i Arboga ef-
tersom det inte finns kapacitet i elnätet och det byggs ingen kapacitet i elnätet eftersom det inte kommer 
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några förfrågningar om elanslutningar från industrikunder. En 130 kV-matning till Arboga löser upp detta mo-
ment 22 och möjliggör för etablering av nya industrier i kommunen.” 

Mälarenergi Elnät skriver vidare att deras önskemål är att utförandet blir såväl genomförbart med hänsyn till 
andra intressenters synpunkter som så kostnadseffektivt som möjligt. Del av kostnaderna för att uppföra de 
nya ledningarna kommer att belasta Mälarenergi Elnät i form av en anslutningsavgift, vilket i sin tur påverkar 
Mälarenergi Elnäts kunder. 

Mälarenergi Elnäts långsiktiga plan är att etablera ytterligare en transformatorstation nära Arboga utöver den 
som nämns i samrådshandlingarna. Med det i åtanke är, anser Mälarenergi Elnät, sträckning BDG-2 att före-
dra eftersom den sträckningen går närmare Arboga, vilket kommer medföra att Mälarenergi Elnät kan mini-
mera mängden nya 10 kV-ledningar in till Arboga från den nya stationen i framtiden. Man anser dock att 
sträckning BDG-1 inte är något hinder för att Mälarenergi Elnät ska kunna fullfölja sina planer, men det inne-
bär troligen en dyrare lösning på sikt. 

Mälarenergi Elnät påpekar vidare att slutpunkten för ledningen i Arboga på kartorna i underlaget är något fel-
placerad. Den nya transformatorstationen ska placeras på en del av fastigheten  som återfinns i 
triangeln norr om Köpingsvägen och väster om trafikplats Marieborg. Mälarenergi Elnät önskar att VFED sä-
kerställer att ledningarna är korrekt ritade till den planerade transformatorstationen i Arboga. 

VFED delar Mälarenergi Elnäts bedömning att en förstärkning av elnätet behövs i området. VFED sö-
ker koncession för sträckningsalternativ BDG-2, vilket är det alternativ Mälarenergi Elnät förordar. 
VFED noterar Mälarenergi Elnäts synpunkt angående slutpunkten för ledningen i Arboga och kart-
materialet har justerats. 

3.3.6 Svenska kraftnät 
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag. Eftersom 
Svenska kraftnät inte har några synpunkter och de inte har några anläggningar i anslutning till aktuellt område 
anser de att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar de inte medverka i det fort-
satta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. 

Noteras. 

3.3.7 Telia Sverige 
Telia Sverige, Elskyddsärenden, låter meddela att de inte har några speciella synpunkter på samrådet. De 
påpekar dock följande: 

”Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olä-
genheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i plan-
handlingarna.  

Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Telia att den part som initierar åtgärden även bekostar den.” 

Noteras.  

3.3.8 Örebro Airport 
Örebro Airport anger att de inte ser att det skulle finnas något hinder för flygtrafiken, utan projektet kan för de-
ras del genomföras enligt planerat. 

Noteras. 
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3.4 Fastighetsägare och övrigt berörda 

3.4.1 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren anger att man bedrivit jordbruk sen fem generationer på den aktuella fastigheten, och skri-
ver vidare att det är ”med stor besvikelse jag tog del av information från Vattenfall och Mälarenergi den 4 juni i 
Björskogskolan där det redogjordes för att ni med full fart framåt fortsätter arbetet för luftledning på sträckan 
istället för det som den stora majoriteten av remissvaren, inklusive Kungsörs Kommun, förordar d.v.s. mark-
förlagd kabel. 

Att man inte tagit någon som helst notis om remissvaren är anmärkningsvärt i sig och får mig att undra över 
själva remissförfarandet. 

Vi markägare och boende är, liksom remissinstanserna, självklart positiva till förstärkning av elnätet, men att 
Vattenfall väljer luftledning, anser vi, innebär ett alltför stort permanent markintrång i ett gammalt jordbruks-
landskap med värdefull odlingsmark (tillhör de bättre i regionen). Det är ett unikt kulturlandskap där man job-
bat mycket både med invallningar av Arbogaån, brutit enorma mängder sten och fraktat bort, täckdikat jorden 
och effektiviserat brukningsmetoderna alltsedan Gustav Vasas tid, faktiskt. 

När man tittar på själva sträckningen med ledningen som behöver svänga åt olika håll med stöttor och ta upp 
ännu mer mark samt gå ändå högre upp i luften upp över en järnväg talar ändå mer för en markförlagd kabel. 

Området som det gäller är dessutom redan idag hårt belastat och sönderskuret av infrastruktur i form av mo-
torvägar, europavägar, järnväg, kraftledningar, fjärrvärmekulvert och ny dragning av fiberkabel. Att denna sön-
derskärning pågår utan någon som helst samordning från myndigheters sida är under all kritik. 

Vi har också säkerheten för de som bor och vistas vid kraftledningar att tänka på t.ex. risken för leukemi. En 
påverkan av kraftledning som vi har egen erfarenhet av på gården är en sträcka på vår skogsmark i byn Berg 
där det drogs fram kraftledning på 50 talet. Min morfar hade kvigor som betade under ledningen på den tiden. 
Dessa blev aldrig dräktiga. 

Elektromagnetiska fält behandlas i avsnitt 7.1 i MKB:n. 

Stormen Alfridas framfart i Roslagen samt de stora bränder som skakat Sverige på senare år borde också 
vara ett avskräckande exempel på att man borde vara försiktig med att anlägga mer luftledning. I framtiden 
har vi också andra risker att ta hänsyn till som idag inte finns med i något betänkande: risken för sabotage och 
terrorism där luftledningar gör samhället väldigt sårbart. 

Under stormen Alfrida slogs ingen av VFEDs trädsäkra regionnätsledningar ut, däremot stora delar av 
det icke trädsäkra lokalnätet, se avsnitt 4.4.4 i MKB:n.  

Er kalkyl över hur dyr en nedgrävd kabel är i förhållande till luftledning är heller inte genomarbetad. Den inne-
håller bara kostnader som man kan anse påverkar elpriset, men, den tar ingen hänsyn till vad det kostar oss 
som får uppoffra marken, inklusive sänkta fastighetspriser, och den ineffektivitet och ökade dieselkostnader 
som det skapar för jordbruket som behöver köra runt fler kraftledningsstolpar. 

Den tar heller ingen hänsyn till den permanenta förfulning av det gamla kulturlandskapet det innebär för de 
boende, många sen flera generationer. Allt detta är kostnader som boende och företag på landsbygden ska ta 
och de är i förhållande till den nytta vi själva har oproportionerliga. 

I miljölagstiftningen av idag framhålls alltmer hur viktigt det är att ta hänsyn till det landskap, de företag och de 
boende, man går fram igenom för att göra minsta möjliga skada och hitta den bästa totala lösningen för alla. 

Därför vädjar jag till er än en gång att omvärdera ert beslut till förmån för markförlagd kabel.” 
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VFED hänvisar till avsnitt 4.4 i MKB:n avseende valet av luftledning som teknikalternativ. 

3.4.2 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren skriver följande: 

”Jag är markägare till , och vill kraftigt protestera mot planerna på en luftledning som skulle ha en 
kraftigt negativ påverkan på kulturlandskapet i området. Området är en oas för både boende och andra, och 
denna oas skulle ofrånkomligen slås sönder av en luftledning. Där jag bor, i Malma, norr om Köping, gräver 
man istället ner den gamla luftledningen klokt nog. 

Jag har i dagarna blivit tillfrågad av Länsstyrelsen om röjning av värdefulla åkerholmar och ekhagar på min 
mark, som gränsar till naturreservatet Skäret. Så det är uppenbart att Länsstyrelsen liksom Kungsörs kommun 
och andra remissinstanser inser värdet i landskapet. 

Jag hoppas därför att förnuftet och omsorgen om vårt gemensamma kulturarv får råda och att den nya led-
ningen nedgrävs. För oss och för framtida generationers skull.” 

Inga åkerholmar kommer att tas i anspråk av den planerade ledningen. Valet av luftledning som tekni-
kalternativ behandlas i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.4.3 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägarna hänvisar till och har även bifogat två yttranden från stråksamrådet som gäller fastigheten 

 respektive fastigheten  Dessa yttranden finns beskrivna i samrådsredogörelsen till stråk-
samrådet. 

Som tillägg till dessa yttranden anger fastighetsägarna följande: 

”Vi har stärkts i vår uppfattning om att samtliga kraftledningar i Projekt Himmeta-Arboga-Kungsör måste mark-
förläggas. 

I Norconsult/Vattenfalls föreslagna sträckningar kryssar kraftledningsgatan fram mellan bostadshus och mar-
ker med höga naturvärden och fågelliv. Detta medför att kraftledningsstolpar inte kan eller kommer att ställas 
på impedimentmark eller åkerholmar. Kraftledningen svänger höger/vänster flera gånger på värdefull åker-
mark och vajrar och stag gör odlingshindren än större: De negativa effekterna kommer att vara kännbara för 
bygdens samtliga jordbruksföretag. 

Vi understryker ytterligare en gång vikten av att kraftledningarna markförläggs. Finns det alternativ till sträck-
ning så bör det i första hand utredas. Vi har ju en järnväg som sträcker sig hela vägen från Arboga till Kungsör 
och det skulle väl vara ett alternativ till sträckning att följa denna.” 

Valet av luftledning som teknikalternativ behandlas i avsnitt 4.4 i MKB:n. Beträffande en alternativ led-
ningssträckning längs järnvägen mellan Arboga och Kungsör vill VFED framhålla att det finns flera 
bostadshus längs med järnvägen. Om ledningen skulle byggas längs järnvägen skulle det medföra ett 
betydligt mindre avstånd till bostäder jämfört med den aktuella sträckningen. 

3.4.4 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren skriver: 

”Under pågående samrådsprocess har det tillkommit en helt ny sträckning, som tidigare inte presenterats. En 
stor del av denna sträckning berör vår fastighet. En luftledning är mycket negativ för vår fastighets framtida 
utveckling och för vår jordbruksdrift. Det finns flera familjer boende i den planerade sträckningens absoluta 
närområde. Har dessa informerats om den nya sträckningen under samrådsprocessen? En markförlagd kabel 
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längs E18 är som vi ser det en rimlig lösning då vi har förståelse för att samhällets infrastruktur behöver ut-
vecklas.  

Den nya ledningssträckningen parallellt med E18 tillkom som ett resultat av stråksamrådet, se avsnitt 
4.2.1 i MKB:n. I avsnitt 2.2 ovan redovisas hur samrådskretsen har avgränsats. 

Området är sedan tidigare hårt belastat av infrastruktur, och ytterligare planer på såväl motorväg som järnväg 
genom landskapet föreligger. VFED bör därför använda markförlagd kabel för att minimera påverkan på boen-
demiljö, friluftsliv samt jord- och skogsbruk.  

Man har i materialet helt bortsett från de konsekvenser en luftledning kan få för vår jordbruksdrift. Flera lant-
bruksföretag i området tillämpar redan idag bevattning, flera har nyinvesterat efter torkan 2017 och 2018. Med 
ett förändrat klimat ökar behovet. Dels då nya grödor tillkommer när andra faller bort. Dels då s.k. extremvä-
der förutsägs bli vanligare. Vatten finns i god tillgång i området i Arbogaån med biflöden, och i Mälaren. Med 
markförlagd kabel blir detta inte ett problem. Konsekvensberäkningar saknas helt i underlaget. 

Beträffande bevattning, se 3.3.3 ovan. 

Vidare finns risk för störningar på våra maskiner med GPS-kontrollerade utrustningar. Tester har visat att en-
bart besparing av drivmedel uppgår till ca 15% vid tillämpning av dessa tekniker. Hur framtiden ser ut vet vi 
inte, men de spänningsfält som finns kring en luftledning kommer inte att vara till fördel. 

Elforsk har i en rapport undersökt och gjort mätningar för att studera kraftledningars påverkan på 
GPS-utrustning, till följd av alstrade magnetfält. I rapporten kan konstateras att magnetfält från 50-130 
kV ledningar, som VFED:s aktuella ledning, i normalfallet inte ger upphov till magnetfält som har nå-
gon betydelse för användningen av GPS-utrustning (Elforsk 2014), se referenslistan längst bak för full 
referens. 

Vi har själva via kontakter bland erfarna markanläggare översiktligt undersökt rimligheten i de kostnader 
VFED anför för markförlagd kabel. De tycks vara överdrivna, eller t.o.m. kraftigt överdrivna. Man bortser för-
modligen helt från att marken huvudsakligen består av lättgrävd lerjord utan berg och sten, och har arbetat för 
att utredningen ska styras mot en luftledning, den är alltså inte objektivt utförd vilket vi tycker är märkligt när 
det är ett statligt företag med uttalad miljöhänsyn som står för den.” 

Valet av luftledning som teknikalternativ behandlas i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.4.5 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren skriver: 

”Jag har stärkts i min uppfattning om att samtliga kraftledningar i projekt Arboga Kungsör Himmeta måste 
markförläggas. I Norconsult/Vattenfalls föreslagna sträckningar kryssar kraftledningen fram mellan bostads-
hus och marker med höga naturvärden och fågelliv. Detta medför att kraftledningsstolpar inte kan eller inte 
kommer att ställas på impediment mark eller åkerholmar. Kraftledningen svänger höger vänster flera gånger 
på värdefull åkermark och vajrar och stag gör odlingshindren än större. De negativa effekterna kommer vara 
kännbara för bygdens samtliga jordbruksföretag och för boenden i området. 

Jag understryker därför ytterligare en gång vikten av att kraftledningarna markförläggs.” 

Därefter redovisar fastighetsägaren detaljerade synpunkter som rör markförläggning av kraftledning, vilket illu-
streras med flera figurer enligt följande: 
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Fastighetsägaren skriver som förklaring till figuren ovan: 

”De två svarta prickarna är optoslangar för fiber 2*40mm. Det ser ut som att hälften av sanden som utgör 

skyddsfyllnad endast skyddar optoslangarna. Då jag har iakttagit flera fibergrävare har jag aldrig sett någon 
skyddsfyllnadsmateriell runt optoslangar då de har grävt i mjukjord. Jag har inte heller sett att man försöker 
lägga isär flera slangar som bilden visar då det har varit aktuellt att lägga mer än en optoslang.” 

 

Följande förklaring ges till figuren ovan: 

”De rödmarkerade områden utgör onödig åtgång av sand. Sanden i det röda området ger inget skydd till kraft-
kabeln. Jag anser att man spar minst 35% sand.” 

Fastighetsägaren lämnar ett eget förslag enligt följande: 
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Fastighetsägaren förklarar vidare: 

”Med bilden vill jag förklara hur jag menar. Åtgång av sand blir mycket mindre då jag har minskat bredden på 
själva schakten för kraftledningarna och flyttat optoslangarna till mitten.  

I en framtid då optoslangen ska fyllas med fiberkabel borde det vara lämpligt att den inte ligger så nära kraft-
kablarna. Den kommer att behövas gräva fram med ca 3 km mellanrum. En markförlagd fiberkabel måste 
vara att fördra när man i en framtid vill knyta ihop flera system eller göra avstickare. Nyttan för markförlagd 
fiber är större. 

Norconsult jämför luftledning och markkabel med en uträkning som mynnar ut i kilowattimmar/km i uppbygg-
naden. Det måste ju vara av intresse hur många kilowattimmar en markkabel spar in under sin livslängd. Eller 
hur många kilowattimmar en luftledning tar under sin livslängd. Då jordbruksmarken huvudsakliga syfte i be-
rört område används till livsmedelsframställning bli jämförelsen lite haltande i kilowattimmar.   

Skogen fyller ju bekant många syften bland annat energiframställning. Skog genererar massor med kilowat-
timmar/ha. Ska ni dra en kraftledningsgata i skogsmiljö på 60 meters bredd tar ni 6 ha/km ur produktion. På 
10 år har skogen med lite genomsnittliga siffror levererat fler kilowattimmar/km än merkostnaden för markför-
läggandet. 

Alla våra stora energibolag marknadsför sig som fossilfri eller på väg att bli, så även Vattenfall och Mälare-
nergi.” Här hänvisar fastighetsägaren till filmer om ett fossilfritt samhälle som ligger på Mälarenergis och Vat-
tenfalls respektive hemsidor. Avslutningsvis skriver fastighetsägaren: 

”Avfall eller sopor som eldas för värme eller för elproduktion är inte fossilfria. Ska det bli någon fossilfri gene-
ration i en framtid kommer energin behöva komma från jord och skog.” 

Även om det går att spara in kabelsand enligt förslaget så framhåller VFED att det inte ändrar helhets-
bedömningen kring markförläggning av denna ledning vilket framgår av avsnitt 4.4 i MKB:n. 130 kV 
luftledningar med tillhörande skogsgator är nödvändiga för att säkerställa väl fungerande och effektivt 
elnät. Utan ett sådant är energiomställningen, som medför ökad elanvändning i industri och transpor-
ter, inte möjlig. 
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3.4.6 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren skriver: 

”Ett samrådsmöte i Valskog som vi mer kallar informationsmöte framkom det att Vattenfall ville ha synpunkter 
från markägare, boende och andra intressenter, till vilken nytta vet vi inte, eftersom det på detta informations-
möte endast talades om luftledning trots att alla berörda markägare och kommuner i sina tidtagare remissvar 
förordar markförlagd ledning.  

Luftledning är ett för stort permanent etiskt intrång i markbilden som redan är hårt belastad av infrastrukturen 
med ny järnväg mälarbanan, motorväg samt en planerad eventuell ny järnvägsstreckning till Oslo i framtiden 
högfartsbana.  

Den berörda marken är fin jordbruksmark och skogsmark rekryteringsområde för mycket folk boende i trakten.  

Enligt miljöbalken skall bästa teknik i väljas med hänsyn tagen till områdets beskaffenhet och inverkan om då 
detta skall följas måste ledningen mark förläggas.  

Vattenfall motiverar sin luftledning bara ekonomiskt, men en undersökning gjord på hela ledningsåldern och 
total kostnad med underhåll röjning m.m visar att markförlagd ledning är mer ekonomisk eller minst lika eko-
nomisk. Vad gäller kostnaden för de olika alternativen redovisar man schablonkostnader som framtagits. Vi 
vill hävda att för delen Himmeta-Arboga blir markförlagd ledning billigare än schablonpriset om man följer mo-
torvägssträckningen där marken redan är behandlad av myndigheter arkeologer m.m. sträckningen består till 
90 % av lättgrävd jordbruksmark och bra tillgänglighet. 

En faktor som Vattenfall inte har räknat med är ersättningen till oss berörda fastighetsägare för värdeminsk-
ningen av fastigheten. En eventuell försäljning av en fastighet med kraftledning på marken med all dessa stol-
par eller dess närhet skrämmer många spekulanter för man vill inte bosätta sig i närheten av en kraftledning 
med strålningsrisk och fult utseende av den anledningen får man en väsentlig värdeminskning på fastigheten 
som måste beaktas.  

Miljömässigt så tar man mycket jordbruksmark, och produktiv skogsmark i anspråk. Skogsmarken behövs för 
koldioxid upptagning och virket till produktion av virke biomassa som bidrar till bla. arbetstillfällen och ekono-
misk tillväxt.  

Vad gäller strålning så är det inte vetenskapligt bevisat men det finns ganska säkra undersökningar om att det 
blir bieffekter på strålning även om man kallar det svag strålande kraftledningar, vetenskapligt är det svårt att 
bevisa för ingen vill frivilligt vistas under kraftledningar men det har visat sig att barn som lever vid kraftled-
ningar har större sjukdomsfall av cancer än övriga barn, kan ”bara ” förklaras med trolig strålning. Det man har 
konstaterat däremot är att djur då främst kor som betar under eller i närheten av kraftledning har svårt att bli 
dräktiga och då är det svårt att tro om detta inte också har inverkan på vilda djur.  

Elektromagnetiska fält behandlas i avsnitt 7.1 i MKB:n. 

En annan miljö- och ekonomisk aspekt är brukande av jordbruksmark i samband med luftledning som även 
den måste beaktas och beräknas för ledningens ålder 50 år eller mer. Idag brukar jag jorden med stora gps 
styrda maskiner. Vattenfall hävdar att gps styrningen inte påverkas men det är fel många gps styrningar blir 
störda enligt kollegor som har erfarenhet. Störning bidrar till att körning av marken inte blir optimal, stolpar 
med staglinjer bidrar till att det blir väsentligt mer körning följden mer packningsskador av jorden, mer bräns-
leåtgång större miljöpåverkan. Detta måste vi också kompenseras för ekonomiskt, blir även stora miljöeffekt 
på 50 år.  

Se avsnitt 3.4.4 ovan angående störning av GPS. 
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Slutligen kan vi bara konstatera att Vattenfall i detta ärende är en bakåtsträvare, teknik och resurser för en 
ekonomisk och miljöpositiv markförläggning finns. Mälarenergi markförlägger ledningar i norra kommundelen 
för att slippa underhåll få en säker elleverans inga yttre påverkningar.  

I Gräsnäs där jag bor ramlade 3 st elstolpar i åskvädret 28 aug. väderomslag blir extremare man ändrar regler 
för byggnation som anpassas till kraftiga väderomslag att då bygga en ny luftledning 2019 verkar inte genom-
tänkt.  

Jag kan inte acceptera en luftledning på min fastighet men motsätter mig inte en markförlagd ledning.” 

Beträffande markförläggning inom lokalnät respektive regionnät hänvisas till avsnitt 4.4.4 i MKB:n. 
VFED antar att de stolpar som rasade vid åskvädret tillhörde en icke trädsäker ledning. Valet av luft-
ledning som teknikalternativ behandlas i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.4.7 Flera personer boende i Gräsnäs 
De boende skriver: 

”Vi har nu tagit del av ytterligare information om det planerade bygget av kraftledningar i Projekt  Arboga 
Kungsör Himmeta  och genom detta har vår uppfattning stärkts om att samtliga kraftledningar i projekt Arboga 
Kungsör Himmeta måste markförläggas. 

I Norconsult/Vattenfalls föreslagna sträckningar kryssar kraftledningen fram mellan bostadshus och marker 
med höga naturvärden och fågelliv. Kraftledningen svänger höger vänster flera gånger på värdefull åkermark 
och vajrar och stag gör odlingshindren än större. De negativa effekterna kommer vara kännbara för bygdens 
samtliga jordbruksföretag. 

De negativa effekterna kommer även att vara kännbara för bygdens samtliga fastighetsägare där det bor 
många barnfamiljer och gårdar med djurhållning. 

I vårt område i Gräsnäs är vi redan mycket hårt drabbade av infrastrukturen då vi ligger i en triangel inringade 
av E18/E20 och dessutom järnvägen, som även den planeras att byggas ut ytterligare. Era planerade luft-
burna ledningar skulle ytterligare påverka vår närmiljö kraftigt negativt. 

Vi emotsätter oss inte att ni bygger en kraftledning då vi vet att detta behövs för att våra närliggande orter ska 
kunna fortsätta vara attraktiva för bla. företag, vårt krav är däremot att kraftledningen ska markförläggas, detta 
då kostnaden med hänsyn till löpande underhåll inte kommer att överstiga kostnaden för en luftburen ledning 
långsiktigt. 

Den kortsiktiga förtjänst ni skulle göra vid den direkta byggkostnaden skulle bli på bekostnad av samtliga fas-
tighetsägare, lantbrukare och boende i dessa områden…. 

Vi anser inte att vi som är boende ska betala den kortsiktiga vinst ni skulle göra, när hänsyn inte är tagen till 
löpande underhåll av en luftburen ledning jämfört med en markförlagd ledning, detta genom: 

De odlingshinder som den luftburna kraftledningen utgör för våra lantbrukare. 

Kraftig försämring av vår närmiljö i ett område som redan är hårt belastat av två stora europavägar samt järn-
vägen som ytterligare skulle försämras av era luftburna ledningar och stolpar. 

Vi vet inte vilken hälsopåverkan en sådan luftburen kraftledning kan ha långsiktigt på våra barn och djur som 
bor i området, det vi vet är att det finns studier som visar på ökad risk för olika sjukdomar som bla. leukemi 
och andra hälsoeffekter hos människor och djur som bor nära stora kraftledningar……Vi vet att hälsorisken 

minskar kraftigt när en kraftledning är nedgrävd i marken istället för luftburen. 
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Elektromagnetiska fält behandlas i avsnitt 7.1 i MKB:n. 

Vi får även minskade värden på våra fastigheter när den lantliga miljön får ytterligare påfrestan genom dessa 
luftburna ledningar vilket skulle försvinna om de grävs ner. 

Vi vet dessutom att i många områden i landet så väljer kraftbolagen idag att gräva ner kraftledningar som tidi-
gare varit luftburna då kostnaden för löpande underhåll och ersättningar vid strömavbrott som kan bli långva-
riga pga den risk en luftburen ledning har vid de åskväder och stormar som vi drabbats av på senare år. En 
markförlagd ledning har inte denna väderpåverkan. 

Vi understryker ytterligare en gång vikten av att kraftledningarna markförläggs oavsett vilken sträckning ni väl-
jer att bygga ledningen efter enligt de förslag ni förevisat i detta projekt.” 

Valet av luftledning som teknikalternativ behandlas i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.4.8 Ägare av fastigheterna  
Fastighetsägarna skriver: 

”För minsta möjliga markintrång, enklaste nedläggningen samt kortaste sträckning kräver vi en markförlagd 
kabel efter E20. Detta innebär enkel grävning samt inget markintrång som påverkar jord, skogsbruk eller fram-
tida byggnationer av industri eller hus.” 

Som alternativ till de i samrådet föreslagna sträckningarna BDG-1 och BDG-2 har fastighetsägarna föreslagit 
ett nytt alternativ i ett östligt läge, som följer E20, och som de benämner BDG-3 (se figur 2). De anger att med 
detta alternativ behöver endast en mindre väg korsas (Hamrebacksvägen). 

Fastighetsägarna skriver vidare: 

”Som alternativ 2 förordar vi alternativ BDG1 men markförlagd ledning. Alternativ BDG1 är ej ett alternativ på 
grund av att vi hoppas bebygga marken i sträckningen. Arboga kommun har varit i kontakt med oss och varit 
intresserade av att köpa marken för bebyggelse men vi kunde ej enas om tomt/mark priset. För ett antal år 
sedan ritade vi för att utöka området med fler hyreshus för vårt aktiebolag Pilastra Hamre AB i den sträck-
ningen. En luftledning innebär stora markintrång och stora konsekvenser för jord och skogsbruk, samt stopp 
för byggnation i ett område nära centrum i Arboga.” 
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Figur 2. Fastighetsägarnas föreslagna nya alternativ, som de benämner BDG-3, är inlagt som turkos linje. 

 

VFED förordar utbyggnad av luftledning av skäl som framgår av avsnitt 4.4 i MKB:n. Det föreslagna 
alternativet BDG-3 är inte möjligt som luftledning då det skulle komma att ligga alltför nära ett befint-
ligt bostadshus. VFED kommer därför inte att gå vidare med detta alternativ. VFED kommer att gå vi-
dare med alternativ BDG-2. Detta alternativ håller sig längre från det ena av de två berörda bostadshu-
sen jämfört med alternativ BDG-1, och alternativet bedöms också vara det minst kostnadskrävande av 
de två (se även Mälarenergi Elnäts yttrande ovan). 

3.4.9 Ägare av fastigheterna  
Fastighetsägarna skriver: 

”Vi, boende till lika markägare i Segelsberga och Eknö, anser att ledningen ska gå längre söderut, så den 
kommer längre från bostadshusen i Segelsberga och Eknö. Vid en sydligare sträckning här skulle ledningen 
bli rakare. Att ledningen skulle göra en böj här och gå rakt igenom Segelsberga by , d.v.s. så som nuvarande 
förslag, kan vi inte acceptera. 

Möjligen kan det finnas fördelar med att freda marker med så kallade naturvärden från elledningar, men att 
freda mark med bostadshus, där folk bor permanent, från elledningar innebär större fördelar.” 

Att dra ledningen i en sydligare sträckning vid Segelsberga och Eknö skulle innebära att ledningen i 
sin östligare del ungefär följer gamla stråkalternativ E, medan den i sin västligare del fortsatt skulle 
följa stråkalternativ D (se även figur 4 nedan som är ett förslag inlämnat av ägarna till fastigheten 

 på samrådsmötet den 4 juni 2019). Nackdelen med ett sådant alternativ är att ett område ut-
pekat i Länsstyrelsens naturvårdsplan måste korsas. Detta tillsammans med det faktum att flera av 
remissinstanserna i stråksamrådet förordat alternativ D framför E gör att VFED bedömer alternativ D 
som det lämpligaste alternativet. 
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3.4.10 Ägare av fastigheterna  
Under rubriken ”Luftburen kraftledning känns som ett piskrapp i ansiktet” skriver fastighetsägarna följande: 

”Vattenfall planerar att bygga en luftburen kraftledning mellan Himmeta, Arboga och Kungsör. 
För oss boende på landet utanför Valskog är området vår försörjning och en oas som vi använder för åter-
hämtning och friluftsliv. 

Som boende i området är det både rogivande och en härlig naturupplevelse att sätta på sig ett par grova skor 
och vandra ner mot naturreservatet Skäret. Ofta ser man häger eller t.o.m. havsörn. Kulturlandskapet har od-
lats och skötts av lantbrukare i generationer. Det började med att Gustav Wasa invallade Arbogaån för att ut-
vinna mer odlingsmark. Detta har förvaltats av hårt arbetande bönder sen 1500-talet. 

Ett resultat av stråksamrådet från 2016-2017 är att VFED valde att gå vidare med det ledningsstråk 
som går längre bort från Arbogaån och Skärets naturreservat.  

Att sätta upp en massa förfulande kraftledningsstolpar och skapa ett elektriskt fält i området känns helt uppåt 
väggarna då området är utpekat för sina höga naturvärden. 

Vi kan inte bara se på och låta detta hända. Vi måste kunna säga till våra barn och barnbarn att vi gjorde allt 
vi kunde för att få stopp på de här galenskaperna. 

Visst, vårt samhälle behöver mer och mer energi men när det finns teknik där man gräver ner ledningarna i 
t.ex. vägbankar så kan det inte vara ett hållbart framtidstänk att sätta upp kraftledningsstolpar kors och tvärs.  

På mötet i Valskogs skolas gymastiksal i somras stod det representanter från Vattenfall och Mälarenergi och 
flinade åt våra förslag att gräva ner ledningen. Vi frågade en representant var han bodde och han svarade, - i 
Stockholm. Hur är det med ledningarna där. -Jo där är ledningarna nedgrävda, svarade han. – Jaha så där 
går det bra? – I tätbebyggda områden kan man ju inte ha luftledningar. – Nähä, varför inte då? Det är väl bara 
att bygga höga stolpar och lyfta upp dem några hundra meter. Nej så gör man inte. –Nähä, varför har man 
tänkt att göra det här i trakten, då? 

Majoriteten av regionnätsledningarna i Storstockholm utgörs av luftledningar. Inom tätbebyggt om-
råde där fysiskt utrymme för luftledning saknas är de dock markförlagda. Det gäller inte bara i Stock-
holm utan i alla tätorter. Den aktuella ledningens stolpar kommer att vara mellan 15-20 m höga. 

Vi accepterar inte det här beteendet från halvstatliga bolag.  

Huset ska rivas och vägen ska fram var kanske en strategi som fungerade för 50 år sen men nu är det inte 
längre ok. 

Den nu aktuella tillståndsansökan har föregåtts av en omfattande samrådsprocess som har påverkat 
lokaliseringen av den ledningssträckning som tillstånd söks för. 

Att bo i trakten och se den ena infrastrukturbyggnationen efter den andra passera husknuten känns förned-
rande och som ett grovt intrång på den personliga integriteten. Fjärrvärmeledningar och flera fiberdragningar. 
Vatten och avlopp, nationellt bredband, vägdragningar m. fl. projekt som skapar avgränsande barriärer gör att 
man baxnar. Det kan inte vara rimligt att olika samhällsfunktioner inte kan samordna sig i de här frågorna och 
göra en gemensam insats. I 30 års tid har de här olika projekten pågått utan någon som helst samordning. 
Det är en skymf mot Miljöbalken, försiktighetsprinciper och det privata markägandet.  

Ett resultat av det första stråksamrådet är att en ny ledningssträckning togs fram som följer E18. In-
trånget till följd av den nya ledningen följer därmed intrånget från motorvägen. 
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När man sen får höra från LRF med flera att en livscykelanalys gjord på bägge alternativen luft och markför-
lagd ledning, visar att det inte är någon större skillnad på kostnaden sett över produktens livslängd så blir man 
mörkrädd. Vattenfall hävdar att det är 5 gånger så dyrt med markförlagd ledning men det är alltså en lögn ur 
ett livscykelperspektiv.  

En korrekt livscykelanalys mellan luftledning och kabel på regionnätsnivån är nästintill omöjlig att ge-
nomföra då det måste utarbetas en modell för de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett elnät 
med lägre driftsäkerhet och ökade risker för de allvarliga störningar som varje tillkommande markför-
lagd ledning bidrar till. VFED har därför i detta projekt valt att enbart genomföra en beräkning av 
material och energiåtgång i byggskedet för luftledning respektive markkabel.  

Stora och fula luftledningar kors och tvärs kommer också att försvåra för framtida rationellt jordbruk där det sä-
kert kommer att krävas bevattning p. g. a. pågående klimatförändringar. Vem vill spola vatten på en elledning? 

Beträffande bevattning, se 3.3.3 ovan. 

I vår galna värld förenklar luftledningar också möjligheter för terrorister att utföra sabotage och attentat. 

Något som heller inte har tagits hänsyn till är den försämring och värdeminskning det medför för markägarna 
att få en ful och farlig kraftledning på sina marker. Möjligheten att t.ex. sälja tomter där myndigheten begärt 
ledningsrätt försvinner helt. Denna värdeminskning borde i så fall ersättas av Vattenfall. 

Det är väl ingen idé att vädja till ert sunda förnuft för det verkar inte som att ni förstår vår situation. 

Det förefaller som att ni är nöjda med att ni lyckats hitta en dragning som inte var närmare än 100 meter från 
någons boende. I stället för att förlägga ledningen i anslutning till redan befintlig infrastruktur så blir orörd mark 
förstörd för all framtid. 

Era luftburna galenskaper måste stoppas. Det enda vi kan säga är: 
Över vår döda kropp!” 

Utöver att hänvisa till avsnitt 4.4 i MKB:n vill VFED här ta tillfället i akt att kortfattat sammanfatta pro-
blematiken kring kabel/luftledningsfrågan i stort. De väldigt starka känslor som uttrycks i yttrandet är 
vanligt förekommande när en större luftledning planeras. I princip alla berörda markägare och intres-
seorganisationer vill alltid att kabel byggs istället för luftledning. Det är fullt förståeligt då en kabel 
inte syns och dess skogsgata är betydligt mindre än en luftlednings dito. 

En viktig orsak till den infekterade frågan kring luftledning kontra markkabel på regionnätet är sanno-
likt det faktum att en omfattande markförläggning pågår på det lokala ledningsnätet med syftet att 
bygga bort de mindre icke trädsäkra luftledningarna. Det är då lätt att tro att det är fullt möjligt att 
markförlägga även större kraftledningar i stor skala. Det är det inte. Markförläggning av en icke träd-
säker luftledning inom lokalnätet ökar dess driftsäkerhet medan markförläggning av en trädsäker reg-
ionnätsledning sänker ledningens driftsäkerhet. Att kommunicera de avgörande skillnaderna mellan 
kabel och luftledning på lokal- respektive regionnät är en utmaning som VFED och de övriga region-
nätsbolagen inte alltid har lyckats så väl med. Istället har LRFs målinriktade kampanj mot luftled-
ningar fått ett stort genomslag.   

Markförläggning av stora kraftledningar inom region- och stamnätet är ibland nödvändiga av utrym-
messkäl men måste begränsas så långt som möjligt. Varje tillkommande bit kabel i elnätet ökar nämli-
gen risken för allvarliga störningar i nätet som helhet. Det är alltså inte bara den specifika nya kabel-
sträckningen som har en lägre driftsäkerhet än om den hade byggts som luftledning utan ju mer kabel 
som byggs i nätet desto större blir risken för allvarliga störningar även i det kringliggande nätet. Om 
mängden kabel i nätet blir för stor fungerar inte nätet.  
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130 kV luftledningar ger störningar för de närmast boende men dessa ledningar är nödvändiga för en 
säker elförsörjning till ett rimligt pris för många fler än endast de som berörs av ledningarna. Om 
VFED skulle bygga regionnätsledningar enligt de krav som ställs av berörda markägare skulle alla nya 
regionnätsledningar byggas markförlagda eftersom i princip alla markägare alltid kräver kabel. Elnätet 
skulle då inte gå att driva på ett säkert sätt samtidigt som nätavgifterna skulle öka för alla anslutna 
kunder. För att säkerställa likabehandling, både av berörda markägare och abonnenter, har VFED fat-
tat ett principbeslut som innebär att luftledning är förordad teknik för 130 kV ledningar. Markförlagda 
130 kV ledningar ska som försiktighetsprincip begränsas endast till platser där fysiskt utrymme för 
luftledning saknas.       

3.4.11 Ägare av fastigheterna  
Fastighetsägarna på  skriver att samrådsunderlaget varken vid stråksamrådet eller avgräns-
ningssamrådet kommit de boende på fastigheten till del, utan de har fått höra om projektet indirekt via gran-
narna. 

Vidare skriver fastighetsägarna av de båda fastigheterna: 

”Det måste vara av yttersta vikt att dra ev. kabel så långt från bebyggelse som möjligt. Ni skriver ju själva att 
minus på stråk B är just vägen mellan våra fastigheter  Kan inte förstå varför ni envisas att gå 
emellan oss det är alldeles för nära våra fastigheter och det vet ni!! Vi har mätt mellan våra byggnader det är 
175m (ännu närmare om man mäter från min verkstad där jag vistas dagligen) och där ska ni få plats med en 
ledning ??? med säkerhetsavstånd mm ??? helt galet.  Ni förstör också den lilla skog som finns kvar här med 

allt djurliv. Värdet på våra fastigheter kommer att sjunka ordentligt samt faran att leva intill ledningen med 
strålningen och allt annat. Om ni absolut måste ha stråk B måste ni dra ledningen på annat sätt. Det känns 
som ni skiter i oss då vi inte är några stora markägare det känns tråkigt.” 

Fastighetsägarna har bifogat en karta där en alternativ östlig sträckning av alternativ B föreslås (se figur 3). 
Man skriver vidare: 

”Det finns en mer ”naturlig” väg, bättre alternativ att gå se förslag på karta som bifogas. Gå mera rakt på utan 
att vinkla av ledningen mellan husen, förbi gamla tippen vid  till Isbäcken vid väg 577 och därefter rakt 
igen mot anslutningen vid sträckningen D1. du tyckte ju själv att det såg bättre ut helt knäppt att göra en krok 
bara för att gå mellan husen. Det måste vara betydligt bättre att gå utanför bebyggelse, på åkermark enklare 
utan svängar samt billigare. Prioritet 1 måste väl ändå vara att dra ledningen så långt bort från bebyggelse 
som möjligt. Se bifogade kartor 2st. Naturligtvis är även här nedgrävning av kabeln att föredra för att förhindra 
att landskapet blir förstört, strålningsrisk mm. borde vara förhållandevis enkelt att gräva då kabeln går mesta-
dels på åkermark. 

Det nya alternativet Stråk A är det bästa alternativet. Ett naturligt stråk efter Motorvägen där landskapet redan 
är förstört. Kabeln bör naturligtvis grävas ner i marken i det numera moderna samhället. tex grävdes det ner 
fjärrvärme mellan Köping och Arboga. Det låter mer invecklat än att gräva ner en elkabel! I städerna finns inga 
kraftledningsstolpar, var kommer elen där?” 
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3.4.12 Ägare av fastigheterna  
Fastighetsägarna skriver: 

”I det tidiga samråd som skedde 2016-2017, så inkom synpunkter, där samtliga förespråkade nedgrävd kraft-
ledning. Dock har Vattenfall ej hörsammat detta utan fortsatt sin traditionella och i Miljöbalken omoderna in-
ställning till val av teknik. 

Som statligt bolag finns det krav på att redovisning av samtliga uppgifter i en nyinvestering ska finnas med, 
enligt instruktion. Där ska LCC-kostnader redovisas. Även CO2-belastningar ska redovisas. Här har inte Vat-
tenfall uppfyllt villkoren tillräckligt, med att redovisa det på ett korrekt sätt, då det med enkelhet går att utläsa 
och utvärdera de olika alternativen. Vattenfall har valt ett för sig fördelaktigt sätt att redovisa kostnader och 
påverkan. 

En korrekt livscykelanalys mellan luftledning och kabel på regionnätsnivån är nästintill omöjlig att ge-
nomföra då det måste utarbetas en modell för de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett elnät 
med lägre driftsäkerhet och ökade risker för de allvarliga störningar som varje tillkommande markför-
lagd ledning bidrar till. VFED har därför i detta projekt valt att enbart genomföra en beräkning av 
material och energiåtgång i byggskedet för luftledning respektive markkabel.  

Område 1 [detaljkarta 1 i samrådsunderlaget som visar östligaste delen av sträckningsalternativ D, VFED:s 
anmärkn.] innefattas till största delen av Riksintresse för naturvård. Flera större områden innefattas även av 
bevarande program för odlingslandskapet. Det finns även inslag av områden med Naturvärdesklass 2 och 3 
varav 3 är den lägre graden (1-4). I området är det ringa förekomst av fornlämningar och/eller kulturhistoriska 
lämningar. 

Att förlägga en 130 kV-ledning i området för att säkra upp elproduktionen i området har vi boende i området 
full förståelse för. Vi vänder oss dock mot att eldistributören valt den enkla traditionella metoden för att lösa 
uppgiften, istället för att på modernt vis förlägga kabeln i mark. Den tänkta dragning som beskrivs i bifogat 
material, enl. karta, daterad 2019-05-06, visar sträckning D-1 samt D-2. Planen är att en luftledning ska ge-
nomkorsa miljön av Riksintresse. 

Vi har de senaste åren befriats från den miljöstygga kalklinbanan, som gav ett säreget intryck på landskapet. 
Nu när vidderna är fria, så vill vi bevara det öppna landskapet som åter blivit. En förläggning av ny luftledning 
av föreslagen storlek innebär med stor sannolikhet, dubbelstolpar, alternativt gitterstolpar med avstånd på ca 
150m. Det medför att de flesta markägare kommer att få minst en stolpe/dubbelstolpe på sin mark/markavsnitt 
och de större markägare kommer att få flera. 

Då detta är jordbruksmark där storskalighet och maskinpark är anpassade för dessa marker kommer detta 
föranleda många produktionsmässiga bortfall. Dels genom jordbrukarna måste korrigera sina insatser genom 
att väja och hålla säkerhetsavstånd till stolparna, dels tappa produktion, rationell drift samt tidsförluster. 

Genom att öka säkerheten och minska sårbarheten för framtiden, kan en ökad investeringskostnad räknas 
hem, för att uppnå en minskad underhållskostnad och lägre livscykelkostnader. En nedgrävd kabel kan 
komma att bli billigare i längden, samt att den minskar den omfattande permanenta störningen för boende och 
brukare i området. På så sätt hålls de totala samhällskostnaderna på optimal nivå.” 

Man skriver vidare att man vill att Vattenfall noga beaktar denna skrivelse och ändrar sitt förslag om förlägg-
ning av ny kraftledning. Man fortsätter: 

”Motiveringen är att en tillkommande luftledning av denna typ, skulle åter ge en permanent förvanskning av 
landskapsbilden samt att jordbruket får permanenta produktionsbortfall. Med säkerhetszonerna kan ytterligare 
produktionsbortfall tillkomma beroende på hur elkablarnas slutgiltiga nivå kommer, då dagens rationella jord-
bruksmaskiner är stora. 
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Därtill kommer en permanent negativ värderingsgrund att belasta samtliga fastighetsägare för framtiden, 
främst de som får kraftledningen inom de närmaste 2-400m från bostäderna. 

Vattenfall bör beakta Proportionalitetsprincipen i en större utsträckning och med det värna boende, jordbruk 
och framtid, framför traditionellt och slentrianmässigt planerande av kraftledning. Så att samtliga parametrar 
utreds och värderas i en större utsträckning än bara den investeringskostnad, som tyvärr nu är dimension-
erande.” 

Fastighetsägarna föreslår att eldistributören och ledningsägaren förlägger sin tänkta kraftledning i marken. 
Man menar att på det viset reduceras den permanenta påverkan på miljön till det minimala. Som stöd för 
denna uppfattning hänvisar man bl.a. till försiktighetsregeln i miljöbalken, vidare till 2 kap 6§ miljöbalken där 
det anges: ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en 
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön.”, samt till 3 kap 1§ miljöbalken där det anges: ”Mark- och vattenområden skall 
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning.” 

Fastighetsägarna skriver vidare: 

”I samband med en luftledning uppstår ett område direkt knutet till ledningens placering. Där i det direkta om-
rådet finns det begränsningar på det fria rummet i och kring luftledningen som begränsar jordbruket som idag 
har stora maskiner. Därtill kommer störningar av GPS-styrning i det moderna jordbruket. 

Elforsk har i en rapport undersökt och gjort mätningar för att studera kraftledningars påverkan på 
GPS-utrustning, till följd av alstrade magnetfält. I rapporten kan konstateras att magnetfält från 50-130 
kV ledningar, som VFED:s aktuella ledning, i normalfallet inte ger upphov till magnetfält som har nå-
gon betydelse för användningen av GPS-utrustning (Elforsk 2014), se referenslistan längst bak för full 
referens. 

Nybyggnation kring en bef luftledning är mycket större än det område som krävs för att etablera en luftledning. 
Det tänkta förslaget i området Sjöholmen stänger all möjlighet till nybyggnation. Det innebär att framtida ut-
byggnadsplaner stängs, för framtida produktion. 

Vidare skriver fastighetsägarna om ekonomi: 

”All anläggningsverksamhet bör ha en LCC-analys, där olika förslag har totalkostnaderna med sig från bygg-
nation-rivning. Där bör även miljöpåverkan ha en stor betydelse, då CO2-belastningen för en anläggnings to-
tala påverkan på miljön ska ingå. 

Baserat på en teoretisk livslängd, bör en markförlagd ledning ha lägre LCC-kostnad är en luftledning. Mark-
ledning med högre installationskostnad och inget underhåll/inspektion, fram tills rivning av ledning. 

Luftledning med årlig inspektion (Helikopter), byte av stolpar och ledning, underhåll av ledningsgator etc. 

En markförlagd ledning påverkar inte fastigheternas värdering i någon större utsträckning, då den inte ger 
några större negativa effekter, mer än den direkta placering, där ev grävning ej får utföras. 

En luftledning, ger dock stora ekonomiska effekter. En fastighet med luftledning får vid försäljning sämre 
värde. Den ekonomiska minskningen beror på avståndet till ledningen. I Vattenfalls förslag så är den mycket 
betydande för gårdarna på Sjöholmen.” 

Beträffande synpunkterna om markkabel hänvisas till avnsitt 4.4 i MKB:n. 
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3.4.13 En person boende i Valskog 
Den boende skriver: 

”Som boende i idyllen Valskog blir jag arg och ledsen över att få allt förstört av en strålande kraftledning. Jag 
förstår att det, som alltid, är pengar som styr och inte omtanken om människors hälsa. Jag vill absolut inte ha 
en luftburen kraftledning här och jag hoppas innerligt att ni kan lyssna på de människor som måste leva med 
era beslut. Gräv åtminstone ner den så att den gör mindre skada. Har du/ni funderat över om ni själva skulle 
vilja bo med era barn med detta runt knuten???” 

Elektromagnetiska fält behandlas i avsnitt 7.1 i MKB:n. Teknikvalet luftledning behandlas i avsnitt 4.4 i 
MKB:n. Avståndet till närmaste bostadshus överstiger 100 m.  

3.4.14 Ägare av fastigheterna  
Fastighetsägarna skriver: 

”Vid öppet hus den 4 juni 2019 i Björskogsskolans gymnastikhall framgick det ny information angående plane-
rade sträckningar av kraftledningarna. Vilka vi inte haft möjlighet att yttra oss om inför det första samrådet. 
Redan där signalerar ni att den enskilda individens röst inte påverkar era beslut. Samtliga boende och markä-
gare är införstådda med att elnätet behöver utökas och vad alla är eniga om är att ingen vill se en luftledning 
utan att en grävs ner i marken.  

Det enda som talar för en luftledning är i så fall positiva faktorer för Vattenfall. Möjligen kortsiktiga ekonomiska 
fördelar. I dag är hållbar utveckling en stor fråga i samhället och det innefattar inte bara den ekonomiska de-
len för ett företag. I det här fallet är det inte en hållbar utveckling för våra lantbrukare som sparar in både tid 
och bränsle på att kunna använda sin tekniska utrustning i lantbruksmaskinerna, gps, som även är en hjälp till 
en mer vinstgivande skörd. Det begränsar även deras bevattningsmöjligheter med en luftburen ledning. Detta 
är frågor som berör både på samhälls- och individnivå. 

 Elforsk har i en rapport undersökt och gjort mätningar för att studera kraftledningars påverkan på 
GPS-utrustning, till följd av alstrade magnetfält. I rapporten kan konstateras att magnetfält från 50-130 
kV ledningar, som VFED:s aktuella ledning, i normalfallet inte ger upphov till magnetfält som har nå-
gon betydelse för användningen av GPS-utrustning (Elforsk 2014), se referenslistan längst bak för full 
referens. Beträffande bevattning, se 3.3.3 ovan. 

För den enskilde individen, vi boende och markägare, så finns en stor oro för marknadsvärdet på våra marker 
och fastigheter. Det sägs inte påverka om inte kraftledningen ligger närmare än 100 m från bostaden men 
vem säger det? Det är väl varje köpares känsla av vad som är nära. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten så 
finns det forskning på infertilitet hos människor och djur som vistats nära en kraftledning en längre tid samt 
även ökad cancerrisk (leukemi) hos barn. Det känns oroande att ett vinstgivande företag låter människor och 
djur låta sig påverkas utan att inte kunna bevisa att sådant inte är fallet. 

Elektromagnetiska fält behandlas i avsnitt 7.1 i MKB:n. 

Många större städer väljer att ta ner luftledningar för att ersätta dem med markledningar. Vi på landsbygden 
ser helst att landskapsbilden blir oförstörd. KAK-området är idag redan en sönderstyckad region då mycket 
infrastruktur leds olika sträckor så som järnväg, större vägar som E18, fjärrvärme, fiberledningar med mera.  
En luftledning skulle innebära bland annat stora underhåll så som markröjning och besiktningar via helikopter. 
Underhåll som måste ske kontinuerligt så länge luftledningen finns. Dessa underhåll skapar förutom förstö-
relse i vår natur, återkommande kostnader och miljöfarliga utsläpp vilket inte leder till hållbar utveckling. 

Utöver allt detta och mycket mer som inte nämns i det här yttrandet så påverkas jag, vi och våra nära och 
kära omkring oss. Vi bor och lever här för att det är en plats vi trivs på och vill fortsätta trivas på. Det räcker 
med en motorväg utanför fönstret. Vi vill inte ha en luftburen ledning också. I fortsättningen vill vi kunna röra 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
3
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
9
-
1
0



 

42 
Samrådsredogörelse avgränsningssamråd - Himmeta-Arboga-Kungsör 

Confidentiality: C1 - Public 

oss till fots, med häst, plocka blåbär och svamp utan en faktiskt obehaglig kraftledning som tar bort känslan. 
Kringboende samt människor så som ungdomar, barnfamiljer med fler, från de närmsta städerna har sina 
smultronställen här. Badplatser, naturreservat och bara otroligt fina platser som betyder något.  

Det finns redan, lättgrävd och utgrävd infrastruktur så utnyttja det och se till så det blir hållbar utveckling, soci-
alt, ekologiskt och ekonomiskt, för alla berörda.” 

Teknikvalet luftledning behandlas i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.4.15 Ägare av fastigheten  
Större delen av yttrandet har samma lydelse som yttrandet av ägaren till fastigheten  ovan. Utö-
ver detta skriver fastighetsägarna till  

”Vi har med egna maskiner och ekonomi samt samarbete med Mälarenergi grävt ner all luftledning inom fas-
tigheten p.g.a styckning och uppförande av nytt hus  där våran dotter, måg samt barnbarn har 
bosatt sig. Vi vill inte utsätta de eller oss för strålning och vill inte heller ha fula ledningar med stolpar på tom-
ten i ett av alternativet kommer luftledningen dela egendomen där vi vandrar jagar och vistas mycket i naturen 
kommer vara omöjligt att inte vara under kraftledningen vid många tillfällen, boende i Valskog går och vistas 
mycket i närområdet.  

En viktig orsak till den infekterade frågan kring luftledning kontra markkabel på regionnätet är sanno-
likt det faktum att en omfattande markförläggning pågår på det lokala ledningsnätet med syftet att 
bygga bort de mindre icke trädsäkra luftledningarna. Det är då lätt att tro att det är fullt möjligt att 
markförlägga även större kraftledningar i stor skala. Det är det inte. Markförläggning av en icke träd-
säker luftledning inom lokalnätet ökar dess driftsäkerhet medan markförläggning av en trädsäker reg-
ionnätsledning sänker ledningens driftsäkerhet. Den luftledning som grävts ned på fastigheten tillhör 
lokalnätet.  

Vi förväntar oss att Vattenfall skall ompröva sitt beslut och utföra en markförlagd ledning.  

Vi är inte emot en utbyggnad av ledningsnätet det är bara alternativet på luftledning som vi tycker inte kan 
godkänna utan är helt oacceptabelt.” 

Teknikvalet luftledning behandlas i avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.4.16 Ägare av fastigheten  
Två yttranden med likadana lydelser har kommit från ägarna till fastigheten . Fastighetsägarna 
skriver: 

”Det var med stor besvikelse vi tog del av information från Vattenfall och Mälarenergi på informationsträffen 4 
juni. Ni redogjorde för att ni fortsätter arbetet för en luftledning på sträckan istället för att det den stora majori-
teten av remissvaren förordar, inklusive Kungsörs kommun och regeringens miljömål ”God bebyggd miljö”, 

nämligen en markförlagd kabel. 

Vi är många mark- och husägare boende här som är positiva till ett utbyggt elnät men lika självklart anser vi 
att luftburen ledning gör allt för stort permanent markintrång hos oss, i vårt gamla jorbruks- och skogsland-
skap med värdefull odlingsmark och fint boende. 

Vi har redan fått vår mark och närmiljö sönderskuren av infrastrukturen i form av motorväg, europaväg, järn-
väg, kraftledningar, fjärrvärmekulvert och fiberdragning. Att dessa projekt med sönderstyckning av marken 
sker från olika myndigheter utan minsta samordning är katastrofal. 

För att säkerställa framtidens elnät både nationellt och internationellt har utvecklingen gått mot att förlägga en 
allt större del av kabelnätet i mark. Det är enda sättet att säkra elnätet mot yttre påverkan. Så sent som i 
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julimånad -2019 orsakade åskan och blixten att 3 elstolpar går av på elnätet i Gräsnäs ca 1 km från oss. Luft-
buren ledning ger oss en sämre trygghet och säkerhet om den exponeras av blixtrar och stormar. Stormen 
Gudrun och Alfrida är några exempel samt de otäcka bränderna som skakat Västmanland de senaste åren.  

Markförläggning av en icke trädsäker luftledning inom lokalnätet ökar dess driftsäkerhet medan mark-
förläggning av en trädsäker regionnätsledning sänker ledningens driftsäkerhet. Under stormen Alfrida 
slogs ingen av VFEDs trädsäkra regionnätsledningar ut däremot stora delar av det icke trädsäkra lo-
kalnätet, se avsnitt 4.4.4 i MKB:n.  

Men i er värdering så ska vi backa utvecklingen igen genom att projektera en luftburen ledning när Mälare-
nergi norr om Köping till exempel väljer att ta bort den luftburna ledningen. 

Underhållskostnaderna är betydligt lägre för markförlagd kabel jämfört med luftledningar. För luftledningar till-
kommer kostnader för röjning och avverkning. Regeringens miljömål ”God bebyggd miljö” gynnas då land-

skapsbilden förskönas genom att flertalet ledningar med lägre spänningar försvinner. 

Den luftburna ledningen gör stort intrång på odlingsmarken som finns i områden. Varje fundament tar upp en 
stor yta och detta medför svårigheter för våra bönder att bruka marken. Dagens jordbruksmaskiner använder 
gps styrning för att minska miljöutsläppen men luftburen ledning har i många fall påverkat gps:en negativt och 
medför att jordbruksmaskinen inte går optimalt med så lite utsläpp som möjligt.” 

Under rubriken ”Ompröva beslutet” skriver fastighetsägarna slutligen: 

”Sammanfattningsvis anser vi att det enda möjliga alternativet är att ompröva beslutet om luftburen ledning till 

markförlagd ledning. Det som förordas av branschen är förläggning längs vägar och gator vilket borde vara en 
självklarhet. 

Vi anser att merkostnaden för markförlagd kabel mer än väl uppvägs av kostnader för minskat fastighets-
värde, förstörandet av det fina landskapet där vi och våra djur rör oss på vår fritid och arbete, de ökade miljö-
utsläppet, det mer omfattande magnetfält och framför allt tryggheten. 

Av just dessa argument att säkerställa en trygghet i minskat magnetfält och framför allt risken som ytterpåver-
kan som blåst och åska (nerblåsta stolpar, brand och blixtnedslag) kan orsaka luftburen ledning valde vi att 
markförlägga all luftburen ledning på vår tomt samt granngården när vi uppförde vårt nya hus 2016 (Örberga 
1:16) på egen bekostnad. Därför är ert förslag helt oacceptabelt!” 

3.4.17 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren skriver: 

”Jag motsätter mig dragning av luftförlagd 130 kv ledning enl. alternativ 4 mellan Köping och Arboga. Förordar 
att ledningen förläggs i mark istället, vilket man gör på många andra ställen. Då fungerar det här också.” 

Se avsnitt 4.4.4 i MKB:n beträffande teknikvalet luftledning. 

3.4.18 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägarna skriver: 

”Vi är positiva och har stor förståelse till att elnätet måste byggas ut. Har även förståelse till att det kommer 
drabba människor och miljö där detta kommer att förläggas. Vår utbyggnad av infrastruktur kommer att kräva 
detta men det måste bli stopp på det sätt som det bedrivs på nuläget. Berörda myndigheter och projekt bedri-
ver detta under katastrofal framförhållning och samordning. Att vara lyhörda på vad majoriteten av vanliga 
människor samt en liten kommuns svar i olika forum tycks det heller inte tas hänsyn till. 
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För att säkerhetsställa framtidens elnät både nationellt och internationellt har utvecklingen gått mot att för-
lägga en allt större del av kabelnätet i mark. Det är enda sättet att säkra elnätet mot yttre påverkan. När de 
senaste årens stormar, bränder m.m påtalar vikten att lägga mer av luftburen kabel i mark går ni emot detta 
och ser endast en kortsiktig lösning som ger en lägre kostnad. 

Är det inte på tiden att man lär sig något av de senaste årens bränder och stormar för att säkra elnätet mot 
yttre påverkan? 

Markförläggning av en icke trädsäker luftledning inom lokalnätet ökar dess driftsäkerhet medan mark-
förläggning av en trädsäker regionnätsledning sänker ledningens driftsäkerhet. Under stormen Alfrida 
slogs ingen av VFEDs trädsäkra regionnätsledningar ut däremot stora delar av det icke trädsäkra lo-
kalnätet, se avsnitt 4.4.4 i MKB:n.  

Dessutom kommer underhållskostnaderna bli betydligt lägre för markförlagd kabel jämfört med luftledningar. 
För luftledningar tillkommer kostnader för röjning och avverkning. Regeringens miljömål ”God bebyggd miljö” 

gynnas då landskapsbilden förskönas genom att flertalet ledningar med lägre spänningar försvinner.  

På mötet i Valskog framkom det även att det inte gick att lägga 130 kV kabel i mark på grund av för höga ef-
fekt förluster m.m. Men tittar man runt på liknande projekt runt större städer är det just markkabel som kom-
mer att gälla. Även ert konkurrerande elbolag i närområdet, Mälarenergi väljer att ta bort den luftburna led-
ningen norr om Köping. 

Vi anser att enda alternativet bör vara markförlagd kabel som bör förläggas i anslutning till redan befintliga 
motorvägar, järnvägar samt annan liknande infrastruktur. Det som förordas av branschen är förläggning längs 
vägar och gator vilket borde vara en självklarhet även för er. 
Vi och våra barn vill även i framtiden kunna ströva fritt i vårt fina landskap så det är verkligen på tiden att om-
pröva ert beslut om att lösa denna kraftledning luftburen.” 

3.4.19 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren skriver: 

”Som markägare och företagare inom gröna näringar och hälsa, vill jag härmed meddela att jag efter noggrant 

övervägande och ytterligare inhämtning av information har stärkts i min uppfattning om att samtliga kraftled-
ningar i projekt Arboga Kungsör Himmeta måste markförläggas. Allt annat är helt emot mina egna värderingar 
av viktiga områden i livet. Den påverkan en så stor kraftledning skulle utgöra ovan mark vet vi faktiskt inte helt 
säkert, men klart är att jag verkligen inte är beredd att offra varken egen, djurs eller grödors hälsa p g a ny 
kraftledning. Detta sker påtagligt redan idag i närheten av befintliga kraftledningar.  

I Norconsult/Vattenfalls föreslagna sträckningar kryssar kraftledningen fram mellan bostadshus och marker 
med höga naturvärden och fågelliv. Detta medför att kraftledningsstolpar inte kan eller inte kommer att ställas 
på impediment mark eller åkerholmar. Kraftledningen svänger höger vänster flera gånger på värdefull åker-
mark och vajrar och stag gör odlingshindren än större. De negativa effekterna kommer vara kännbara för byg-
dens samtliga jordbruksföretag.  

Jag understryker ytterligare en gång vikten av att kraftledningarna markförläggs.” 

Se avsnitt 4.4.4 i MKB:n beträffande teknikvalet luftledning. 
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3.4.20 Två personer boende i Örberga 
De boende skriver: 

”Vi blev så ledsna när vi varit till Björskogsskolans matsal på möte då ni berättar att ni ska förstöra mormors 
och alla andras skog och åkermark. Ingen av de vuxna som var där ville lyssna på oss barn. Det är vår dröm 
att kunna bo kvar här utan massa luftburna elledningar. 

Vi tycker att en markförlagd ledning är bättre alternativ än en luftburen ledning. Vi tycker ni förstör vår skog 
som ska bli vårt arv. Skogen blir förstörd och därmed de stigar och vägar vi kör fyrhjuling och rider på. De luft-
burna ledningarna är stora och fula och kan gå sönder vid hård blåst eller blixtnedslag. Vi är rädda för den 
strålning som elledningar ger oss och våra djur. Vi är mycket ute i skog och mark med våra ponnysar och 
hundar. Det är ett dåligt miljöval. Ni kommer störa alla djuren i skogen, vi har redan en stor motorväg som stör 
dem och med denna anledning måste det vara bättre att markförlägga elledningen bredvid motorvägen.” 

VFED har valt att söka koncession för en ledningssträckning som följer E18 så långt som möjligt så 
att ledningens intrång där sker i ett område som redan är påverkat av motorvägen. Stigarna i kraftled-
ningsgatan kommer fortsatt att vara tillgängliga för ridning och fyrhjulingskörning. 

3.5  Inkomna yttranden på samrådsmöte 

3.5.1 Ägare av fastigheten  
Två fastighetsägare av  inkom med två yttranden under samrådsmötet den 4 juni 2019. Sammanfatt-
ningsvis önskar båda att ledningen dras söder om Granhagen (se Figur 4 nedan). En av fastighetsägarna me-
nar att detta förslag inte skulle påverka fastighetsägarnas barns framtid.  

Vidare menar fastighetsägarna att om ledningen går i stråk D så förordar de sträckningsalternativ D1 och mot-
sätter sig alternativ D2 då det enligt fastighetsägarna går för nära deras hus, och därför ej är acceptabelt. 

En av fastighetsägarna framför att de förordar trästolpar framför metallstolpar. 

 

Figur 4. Alternativt sträckningsdragning inlämnat av fastighetsägarna till , vid samrådsmötet 4 juni 
2019. 
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Angående fastighetsägarnas förslag till justerad ledningssträckning, se 3.4.9 ovan.  

VFED har valt att gå vidare med alternativ D-2. Alternativ D-1 skulle innebära ingrepp i åkerholmar, 
vilka är skyddade genom biotopskydd. VFED vill samtidigt framhålla att även i alternativ D-2 är den 
föreslagna ledningen belägen mer än 100 m från berört bostadshus. 

Angående synpunkten om trästolpar kan informeras om att VFED avser att använda portalstolpar av 
trä i projektet. 

3.5.2 En person boende i Eriksberg, Aspa 
Den boende har inkommit med följande synpunkt:  

”Ni bör verkligen utvärdera hela situationen och projektet igen. Det enda alternativet är att gräva ner. Även 
Kungsörs kommun, där ni vill igenom, säger nergrävt. Utvärdera igen.” 

Se 3.1.3 ovan. 

3.5.3 Ägare av fastigheterna  
Fastighetsägarna framför att de förordar nedgrävd ledning oavsett sträckning, men att de vidare förordar 
sträckningsalternativ BDG-1. Detta alternativ förordas då det är en rakare och kortare sträckning där mindre 
mark tas i anspråk. Fastighetsägarna motsätter sig sträckningsalternativ BDG-2 då det enligt fastighetsägarna 
förfular landskapet och förhindrar framtida byggnationer av bostäder, då fastighetsägarna har planritningar på 
nya bostäder efter åkerkant och skogsbryn. Fastighetsägarna har senare inkommit med ett skriftligt yttrande 
där ett östligt alternativ som de benämner BDG-3 har föreslagits (se avsnitt 3.4.8 ovan). 

Se 3.4.8 ovan. 

3.5.4 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren anser att dragningen BDG-2 är att föredra framför BDG-1 då denna dragning ej påverkar 
några fastigheter i Koberg/Hamre samt dessutom följer nuvarande ledningsgata genom skogen. 

VFED har valt att gå vidare med alternativ BDG-2, vilket är i enlighet med fastighetsägarens önskemål. 

3.5.5 En person boende i Råby-området 
Följande synpunkt inkom under avgränsningssamrådet av en boende i Råby-området, som berörs av sträck-
ningsalternativ D-1 och D-2. 

”Gräv ner den och tänk på att det ska fungera även i framtiden. Luftburet sänker värdet på hela bygden, av-
gränsar för framtida expansion, och utveckling…”.  

Se avsnitt 4.4 i MKB:n. 

3.5.6 En person boende i Valskog 
Följande synpunkt inkom under avgränsningssamrådet från en person boende i Valskog: 

”Föredrar alt. G-1”.  

VFED förordar alternativ G framför alternativ B. Vidare kommer VFED att gå vidare med alternativ G-1.  

3.5.7 Ägare av fastigheten  
Fastighetsägaren uppgav på samrådsmötet att denne förordar sträckningsalternativ BDG-2.  

VFED har valt att gå vidare med alternativ BDG-2, vilket är i enlighet med fastighetsägarens önskemål. 
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