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Bedömda för- och nackdelar avseende kvarvarande alternativ i avgräns-
ningssamrådet 

Alternativ (luft-
ledning) 

Fördelar Nackdelar 

B + Påverkar jordbruksmark i mindre ut-
sträckning än alt G 

- Alt B innebär en visuell påverkan på landskapet 
längs ett stråk där det idag saknas annan infra-
struktur 

- Större påverkan på skogsbruket jmf med alt G 

- Ganska trångt mellan bostäder vid Långtäby 2:6 
och 7:1 

- Ingen av remissinstanserna förordar alt B fram-
för alt G 

G (längs E18) + Följer befintlig infrastruktur i form av 
E18, vilket innebär att den visuella påver-
kan på landskapet blir begränsad 

+ Av remissinstanserna förordar Länssty-
relsen, Kungsörs kommun, Arboga kom-
mun och Västra Mälardalens Myndighets-
förbund alt G framför alt B 

+ Några högre naturvärden (naturvärdes-
objekt enligt klass 3 eller högre) påverkas 
inte i alternativet 

+ Alt G innehåller inga trånga passager 
nära bostäder på motsvarande sätt som i 
alt B 

- Påverkar jordbruksmark i större utsträckning än 
alt B 

- Vid Örberga korsar alt G ett område utpekat som 
värdefullt i kulturminnesvårdsprogram resp beva-
randeprogram för odlingslandskapet (då alternati-
vet följer E18 bedöms dock att den visuella påver-
kan på detta område endast blir begränsad) 

   

G1 (östligt alt över 
åkermarker) 

+ Då alt G1 håller sig utanför trafikplatsen 
krävs ingen särskilt anpassad teknisk lös-
ning eller hänsyn till vägtrafiken vid bygg-
nation samt framtida underhåll. 

- Alt G1 bedöms ge en större påverkan på land-
skapsbilden än alt G2, då alternativet ligger längre 
från E18 

G2 (västligt alt 
över trafikplats) 

+ Alt G2 bedöms ge en mindre påverkan 
på landskapsbilden än alt G1, då alternati-
vet ligger närmare E18 

+ Arboga och Kungsörs kommuner föror-
dar alt G2 framför G1* 

- Alt G1 går över trafikplatsen vilket kräver en an-
passad teknisk lösning med höga stolpar. Bygg-
nation och framtida underhåll blir även mer kom-
plicerat då sträckningen korsar Östra Broledens 
avfart på två ställen. 

   

D1 (utnyttjar åker-
holmar) 

+ Alt D1 påverkar jordbruksmark i mindre 
utsträckning än alt D2 

+ Ägaren av fastigheten 2 förordar 
alt D1 framför alt D2 (i övrigt har inga av 
remissinstanserna tagit ställning mellan 
alternativen; Länsstyrelsen bedömer alter-
nativen som likvärdiga) 

- Alternativet gör ingrepp i biotopskyddade åker-
holmar, vilket kräver ansökan om dispens från  
biotopskyddet 

- Alternativet bedöms preliminärt inte innebära nå-
gon allvarlig påverkan på populationen av orto-
lansparv i området, men det finns en viss risk att 
ingreppen i åkerholmarna kan komma att inne-
bära att artens skydd i Artskyddsförordningen prö-
vas 
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D2 (undviker 
åkerholmar) 

+ Ingrepp i biotopskyddade åkerholmar 
undviks, vilket innebär att dispens från  
biotopskyddet inte behöver sökas 

+ Alternativet bedöms innebära mindre 
risk för att ortolansparvens skydd i Art-
skyddsförordningen prövas 

- Alt D2 påverkar jordbruksmark i större utsträck-
ning än alt D1 

   

BDG1 (östligt alt) + Alternativet innebär mindre påverkan på 
jordbruksmark jmf med alt BDG2 

+ Alt BDG1 är något kortare än alt BDG2 

+ Alt BDG1 förordas av ägarna till fastig-
heterna  och  

** 

- Alternativet påverkar skogsbruket i större ut-
sträckning än alt BDG2 

- Alt BDG1 går närmare befintliga bostadshus 
(dock ej närmare än 100 m) 

BDG2 (västligt alt) + Alternativet påverkar skogsbruket i 
mindre utsträckning än alt BDG1 

+ I den norra delen följer alt BDG2 en be-
fintlig 40 kV ledning 

+ Alt BDG2 förordas av Mälarenergi Elnät 
AB och av ägarna till fastigheterna K  

 resp  

- Alternativet innebär större påverkan på jord-
bruksmark jmf med alt BDG1 

- Alternativet blir mer synligt i landskapet jmf med 
alt BDG1 

 

* Detta är en tolkning av Kungsörs kommuns yttrande där man skriver att man förordar förslaget på lednings-
sträckning längs E18 ”hela vägen ner till Hamre”. Arboga kommun förordar alt G2, men då som markkabel. 

** Fastighetsägarna förordar alternativ BDG1 med utgångspunkten att det grävs ner som markkabel. Som 
första alternativ (även det markkabel) föreslår fastighetsägarna ett eget östligt alternativ (BDG3) som följer 
E20. 
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