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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 132 kV kraftledning (nominell spänning) mellan 
Brillinge och Funbo i Uppsala kommun, Uppsala län.  

Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. MB vilket framgår av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ Ellagen. Samrådet är en del 
av tillståndsprocessen och föregår upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas koncessionsansökan till 
Energimarknadsinspektionen (Ei). Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt redovisar förslag till 
innehåll och utformning av MKB.  

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas 
de yttranden som inkommit under samrådsprocessen samt hur Sökanden beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit biläggs även i sin helhet till aktuell 
skrivelse. En sammanfattning av de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet beskrivs i kap 2 och Tabell 1. 

2 SAMMANFATTANDE SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

2.1 Stråksamråd 
Samrådsprocessen inleddes med stråksamråd 2017-04-27 med sista datum för yttranden 2017-06-02. Inledande förmöten utfördes med Uppsala kommun 
och Länsstyrelsen i Uppsala län. Presentation av olika stråkalternativ gjordes i ett samrådsunderlag med skriftligt utskick till länsstyrelse, kommun, 
myndigheter och övriga berörda intressenter, annonsering i lokaltidningar samt publicering på sökandens hemsida. Stråk är områden där sträckning för 
luftledning respektive markkabel skulle kunna undersökas närmare. Se Figur 1 för luftledningsstråk A, B1, B2 och C samt Figur 2 för markkabelstråk D och E. 
I Tabell 1 finns en förteckning över vilka bilagor som berör stråksamrådet inklusive samtliga inkomna yttranden. 

Efter inkomna yttranden från stråksamrådet utförde Sökanden en samlad bedömning innefattande byggnadsteknik, bebyggelse/boendemiljö, naturmiljö, 
kulturmiljö, landskapsbild, naturresurser, friluftsliv, kommunala intressen, driftsäkerhet, ekonomi och inkomna synpunkter. Vid denna bedömning beslutades 
vilka stråk där sträckningar kunde undersökas vidare inom ramen för ett undersökningssamråd. Stråk B förordades och C,D ansågs som möjliga.  
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Figur 1. Figuren visar stråk A, B1, B2 och C framtagna för utredning av luftledningssträckor (stråk B förordas och C anses som möjlig för vidare utredning) 
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Figur 2. Figuren visar stråk D och E framtagna för utredning av markkabelsträckor (stråk D anses som möjlig för vidare utredning).  

2.2 Undersökningssamråd 
Undersökningssamrådet påbörjades 2019-04-03 med sista datum för yttranden 2019-06-02. Inför samråd hölls enskilt möte med Uppsala kommun om 
kommunala intressen i projektområdet. Samrådet inkluderade därefter skriftligt utskick till länsstyrelse, kommun, myndigheter och övriga berörda intressenter, 
öppet hus, annonsering i lokaltidningar samt publicering på sökandens hemsida. I samrådsunderlaget presenterades sträckningar inom stråk B,C,D. Tre 
utformade som luftledning (B1, B2 och C) och en utformad som markkabel (D), se Figur 3. I Tabell 1 finns en förteckning över vilka bilagor som berör 
undersökningssamrådet inklusive samtliga inkomna yttranden. 
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Efter inkomna yttranden från utredningssamrådet utförde Sökanden en samlad bedömning innefattande byggnadsteknik, bebyggelse/boendemiljö, naturmiljö, 
kulturmiljö, landskapsbild, naturresurser, friluftsliv, kommunala intressen, driftsäkerhet, ekonomi och inkomna synpunkter. För att bemöta bland annat Uppsala 
kommuns yttrande, så genomfördes ett möte den 13 januari 2020 med Uppsala kommun angående alternativa sträckningar kring anslutningspunkten i 
Brillinge, se röd ruta i Figur 3 

 
Figur 3. Figuren visar sträckningar framtagna för undersökningssamråd. B1, B2 och C är utformade för luftledning och D är utformad för markkabel. 
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2.3 Kompletterande undersökningssamråd 
Det kompletterande undersökningssamrådet påbörjades 2020-03-24 med sista datum för yttranden 2020-05-05. Samrådet inkluderade skriftligt utskick till 
länsstyrelse, kommun, myndigheter och övriga berörda intressenter, annonsering i lokaltidningar samt publicering på sökandens hemsida. (kommun och 
länsstyrelse förlängt till 29 maj). Samrådet berörde två nya sträckningar B3 och B4, se Figur 4.  

 
Figur 4. Figuren visar sträckningar framtagna för kompletterande undersökningssamråd (B3 och B4).  
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3 VANLIGA FRÅGOR OCH YTTRANDEN 
Under en samrådsprocess för kraftelledning är det vanligt att frågor och yttranden inkommer som gäller elektromagnetiska fält, ersättning för minskat 
marknadsvärde för produktion och skörd, påverkan på skogsbruk och åkermark. Under denna samrådsprocess har dessutom många frågor och yttranden 
berört teknisk utformning av ledningen samt påverkan på fornlämningar.  

Sökanden vill poängtera att: 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler alltid beaktas och beskrivning av samtliga berörda intressen inklusive hänsynsåtgärder redovisas i kommande MKB.  

 

Här redovisas ingående information om respektive område. 

3.1 Elektromagnetiska fält  
Sökanden avser att följa myndigheternas vägledning och råd avseende begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Fullständig 
beskrivning av magnetfältens påverkan sammanställs i kommande MKB.  

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

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter 
(Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten) tagit fram en Myndigheternas försiktighetsprincip om 
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.   
• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.   
• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.   
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Oberoende studier har visat ett potentiellt samband mellan exponering av förhöjda magnetfältsvärden under barnaåren och en något ökad risk för leukemi. 
Forskning har dock inte kunnat fastställa att EMF orsakar leukemi.1 Sökanden kommer att följa myndigheternas råd och riktlinjer samt försiktighetsprincipen 
för att minimera exponering av EMF. 

Inga belägg finns för att elektromagnetiska fält leder till försämrad djurhälsa, lägre produktivitet, fertilitet eller förändrat beteende. Vissa studier indikerar dock 
att högspänningsledningar kan påverka nötkreaturs och hjortdjurs positionering. Vanligtvis brukar nötkreatur och hjortdjur positionera sig så de pekar mot norr, 
eftersom de påverkas av jordens naturliga magnetfält och teorin är att de använder magnetfältet som vägvisare. Men i närheten av högspänningsledningar 
har studierna påvisat att betesdjuren positionerar sig mer slumpartat. Det är dock ännu oklart vilka fördelar nötkreatur och hjortdjur får av att använda jordens 
magnetfält som vägvisare, då bl.a. mullvadar, råttor och fladdermöss använder magnetiska kristaller (s.k. magnetit) för att navigera sig istället för jordens 
magnetfält.2 

3.2 Ersättning för minskat marknadsvärde, produktion och skörd 
För varje direkt berörd fastighet görs en intrångsvärdering enligt expropriationslagens regler, det är marknadsvärdesminskningen som ersätts med ett påslag 
på 25 %. Intrångsvärderingen görs i samband med tecknande av markupplåtelseavtal (servitutsavtal) eller i samband med ledningsrättsförrättning. 
Värderingen sker enligt gällande normer ”Nya skogsnormen” om det är skogsmark eller ”Åkernormen” från 1974 om det är åker eller bete. Det utgår också 
ersättning för eventuell skog som måste avverkas (samt för tidig avverkning, storm- och torkskador) samt för grödor och kommande skördebortfall. Vid frivillig 
överenskommelse ger Sökanden ett ytterligare påslag på 20 %. 

Sökanden följer den policy som tagits fram av Energiföretagen Sverige när det gäller markåtkomst. Vid detaljprojektering kan fastighetsägaren om det är 
tekniskt, ekonomiskt och tillståndsmässigt möjligt påverka den slutgiltiga placeringen av kraftledningen. 

3.3 Luftlednings påverkan på skogsbruk 
I skogsmark innebär intrånget att en skogsgata måste upprätthållas vilket gör att pågående skogsbruk inte kan fortsätta i ledningsgatan. En luftledning medför 
också en påverkan på naturmiljön. Exempelvis ändras livsbetingelserna för flora och fauna lokalt, något som missgynnar vissa arter och gynnar andra arter.  

                                                
1 Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten 2009 
2 Ed Yong (2009), Power lines disrupt the magnetic alignment of cows and deer, National Geographic,  
https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2009/03/16/power-lines-disrupt-the-magnetic- 
alignment-of-cows-and-deer/ (hämtad 2020-06-16) 
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Under anläggningsskedet kommer uppförandet av en luftledning i en ny ledningsgata innebära avverkning av skog samt bortforsling av virke. I anslutning till 
stolpplatser för ledningen blir det aktuellt med schaktarbeten, vilka kan medföra tillfällig störning. Mark mellan stolpplatserna påverkas endast obetydligt då 
linorna dras i luft mellan stolparna. Under byggskedet förekommer övergående störningar i form av t.ex. hinder, buller och avgaser. I och i anslutning till 
ledningsgatan kan även markskador uppstå till följd av terrängkörning och liknande. 

3.4 Luftlednings påverkan på jordbruksmark 
Förutom i direkt närhet till stolpe och eventuella stag utgör byggnation av kraftledning på jordbruksmark normalt sett inga hinder för att odla marken. För varje 
berörd fastighet görs en intrångsvärdering enligt expropriationslagens regler och värderingen sker enligt ”Åkernormen”. Det utgår också ersättning för grödor 
och kommande skördebortfall. 

Som även nämns ovan kan fastighetsägaren i vid detaljprojektering påverka den slutgiltiga placeringen av kraftledningen om det är tekniskt, ekonomiskt och 
tillståndsmässigt möjligt. 

3.5 Fornlämningar 
Vid identifiering av den slutliga ledningssträckningen och projektering av stolpplaceringar undviks kända lämningar så långt det är möjligt. Fornlämningar 
påverkas inte av att korsas av en luftledning då faslinorna är placerade flera meter över mark. Beroende på hur det ser ut i området, kan en markkabel ge 
större påverkan på fornlämningar än en luftledning, då en markkabel behöver ett grävschakt längs hela sträckningen och ofta en längre väg för att gå runt 
fornlämningar. En luftledning behöver endast grävschakt för stolpplatserna och kan passera över en fornlämning och dess närområde utan direkt påverkan. 
Detta får vägas mot den visuella påverkan. Detta kommer att tas i beaktande vid val av sträckning och utformning. 
Inför arbetet med detaljprojektering kommer Sökanden att genomföra en arkeologisk utredning etapp 1 längs förordad ledningssträckning. Om ingrepp i 
fornlämning blir nödvändigt kommer tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen att sökas. Om tidigare okänd fornlämning upptäcks under arbetet avbryts 
verksamheten och förekomsten anmäls omedelbart till länsstyrelsen. 

3.6 Teknikval 
Den dominerande uppfattningen hos de markägare, närboende samt övriga intressenter som berörs av planerad ny kraftledning är att den ska markförläggas. 
Att det är en allmän uppfattning hos de närmast berörda är fullt förståeligt då luftledningen medför en visuell påverkan samt även ett visst hinder i 
markanvändning till följd av stolpar och ledningsgata. Även en markförlagd ledning medför ett hinder i markanvändning men det berör ett mindre område och 
framförallt är den visuella påverkan obetydlig. En markförläggning av en regionnätsledning medför en mindre påverkan på de närmast berörda på bekostnad 
av samhället i övrigt som får ta konsekvenserna av en högre kostnad och lägre driftsäkerhet som markförläggning av regionnätsledningar medför.  
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Eftersom Sökanden verkar inom en reglerad monopolverksamhet har bolaget ett samhällsansvar vad gäller agerandet gentemot de markägare och övriga 
intressenter som berörs av bolagets kraftledningar. Av det följer att samma principer måste tillämpas över hela landet för teknikvalet luftledning/markkabel 
inom vissa typer av miljöer. Om Sökanden väljer att bygga en markkabel istället för en luftledning i en viss miljö så måste de ekonomiska och tekniska 
konsekvenserna beaktas av att markkabel alltid väljs i den typen av miljö. Sökanden måste alltid tillämpa denna helhetssyn på teknikvalet i 
tillståndsprocessen för nya ledningar eftersom prejudikat kring teknikvalet i olika miljöer successivt bildas i samband med domstolsprövning av 
Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut. Ur ett likabehandlingsperspektiv anser Sökanden att det inte är rimligt att markförlägga vissa 
regionnätsledningar i sådana miljöer där fysiskt utrymme finns för luftledning. Om Sökanden exempelvis väljer att markförlägga en kraftledning i ett öppet 
jordbrukslandskap för att tillgodose krav från omvärlden att minimera påverkan på landskapsbild och jordbruk så måste konsekvenserna beaktas för bolagets 
hela elnät och hela kundkollektiv av att alltid markförlägga regionnätsledningarna i den aktuella miljön. I ett enstaka fall har en sådan åtgärd en mindre teknisk 
eller ekonomisk betydelse, men när detta tillämpas som en policy så leder det till omfattande markförläggning av regionnätsledningar i hela landet vilket 
medför att alla kunder får bekosta åtgärder som ger sämre leverenskvalitet för alla och i slutändan ett system som kanske inte ens går att driva på ett säkert 
sätt.  

I Sökandens kontinuerliga utvecklings- och underhållsarbete så anpassas teknik och materialval till det som anses mest lämpligt i enlighet med rådande 
förhållanden samt den helhetssyn som krävs enligt den reglerade monopolverksamhet Sökanden innefattas av. Med hänsyn till detta övervägs alltid mest 
lämpliga teknik och materialval vid varje tillfälle för byggnation, underhåll eller byte av ingående komponenter. Luftledningsutförande är en modern teknik och 
kommer fortsatt att vara en mycket driftsäker och kostnadseffektiv utformning för regionnätet. 

Nätägare har ett långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Elnäten dimensioneras enligt det så kallade N-1 
kriteriet. Det innebär att elsystemet ska klara att tappa en ledning utan att det blir avbrott i nätet. Nedan följer en jämförelse av teknikval med avseende på 
säkerhet, elavbrott och samhällsekonomi. 

Ledningar inom regionnätet byggs normalt som trädsäkra luftledningar eftersom det är betydligt billigare, medför färre fel som kräver reparation samt att 
sådana fel går betydlig snabbare att reparera jämfört med markförlagda ledningar. En trädsäker regionnätsledning byggs i en ledningsgata som är tillräckligt 
bred, normalt ca 40 m, så att inget träd intill ledningen kan falla på den och orsaka avbrott. En markkabel inom regionnätet är mer utsatt för risker jämfört med 
motsvarande trädsäkra luftledningar. Riskerna är till stor del kopplade till det faktum att markkablar är dolda under mark, exempelvis kan mekaniska skador 
uppstå vid schaktning i närområdet av tredje part. Sådana grävskador kan innebära skador på markkabelns isolationssystem som kan medföra direkta 
driftavbrott. Det finns även risk för mindre mekaniska skador, som t.ex. mantelskador, vilka på sikt kan orsaka accelererad åldring av isolationssystemet som i 
sin tur leder till ökad risk för framtida driftavbrott.   
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Moderna kablar har idag enligt tillverkarna en hög tillförlitlighet om man ser till själva kabeln. Det är oftast skarvarna som utgör ett problem. Antalet skarvar 
beror på längden och storleken på kabeltrummor. För 130 kV 1-fas kabel är det, beroende på area, ca 500-800 meter/trumma). Större längder än så är svårt 
att hantera i genomförandet då kablarna ska kunna transporteras och förläggas i olika miljöer. Varje skarv blir en ny potentiell felkälla. Av detta följer att 
driftsäkerheten på en markförlagd ledning försämras ju längre den är eftersom antalet skarvar då ökas. Ju högre spänning desto mer komplicerade skarvar. I 
regel är en markkabel skyddad från yttre påverkan som väder, men det finns risk med överspänningar från åskväder som kan orsaka permanenta fel i 
isolationssystemet för markkabelsystemet. 

De Europeiska stamnätsoperatörernas samarbetsorgan, Entso-e, publicerar statistik över avbrott och fel på komponenter och ledningar. Denna statistik 
sträcker sig för Sveriges del ned till och med 130 kV och bygger på uppgifter från de större regionnätsföretagen. Det normala är att man anger det senaste 
årets utfall samt medelvärden för längre perioder (10 år) bakåt. Senaste utgåvan avser år 2017 och är underlag för uppgifterna nedan. De övergående felen 
(fel som inte kräver reparation) på grund av åska i luftledningsnät är mycket vanliga på de högsta spänningsnivåerna, för 130 kV luftledningar ungefär 1.5 
fel/100km och år. Kvarstående fel (fel som kräver reparation) för 130 kV luftledningar är < 0,1 fel/100 km och år. 3 

När det gäller kablar så stiger felintensiteten med spänningen eftersom majoriteten av felen är kopplade till isolationen – förutom yttre påverkan. I statistiken 
anges för 130 kV kablar totalt ca. 1.6 fel/100 km och år varav ca. 1.0 fel/100 km och år är kvarstående. Detta är inte detsamma som att 0.6 fel/100 km och år 
är övergående på samma sätt som för luftledningar där man för det mesta har automatisk återinkoppling. För en kabel görs allt id en undersökning/bedömning 
innan man tar kabeln i drift efter att den löst ut. Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att kablar vid 130 kV nivå har en 10-15 gånger sämre 
tillförlitlighet än luftledningar.  
Det som kännetecknar kabelfel är att reparationstiden kan uppgå till flera dagar i värsta fall veckor. Kabelavslut går snabbare att fellokalisera, medan skarvfel 
liksom kabelfel tar ofta lång tid att fellokalisera. Ett eventuellt fel på en luftledning kan åtgärdas relativt snabbt då felet oftast är lätt att lokalisera, felsökning av 
en luftledning är något som kan utföras av de flesta större entreprenörer och material (skarvsatser, linor o.s.v.) finns tillgängligt i lager. Felavhjälpning till följd 
av kabelfel tar däremot betydligt längre tid, än ett fel på en luftledning, med längre driftavbrott som följd. Det beror på att felsökning av markkablar i 
regionnätet enbart kan utföras av ett fåtal experter med kunskap, erfarenhet om kablar samt att speciell felundersökningsutrustning måste användas. När felet 
har lokaliserats tar det dessutom längre tid att reparera eftersom kabeln först måste grävas fram och reservdelar som är anpassade till aktuell kabeldesign 
måste införskaffas. Återställningstiden för luftledningar är betydligt kortare – i regel <24 h. Typiska tider för att återställa en 130 kV kabel till normal drift efter 
ett kabelfel är 2-7 dagar. 

                                                
3 https://www.entsoe.eu/publications/statistics-and-data/#electricity-in-europe 
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Markkabel medför även andra negativa effekter på nätdriften förutom försämrad driftsäkerhet med långa återställningstider. Till följd av markkablarnas lägre 
impedans, dvs markkabelns elektriska motstånd, blir felströmmar, inte minst jordfelsströmmar, höga i nät med mycket markkabel. Höga felströmmar är mycket 
svåra att hantera och kräver dels dyr utrustning i stationerna och när de blir extremt stora, att elnätet byggs på ett annat sätt vilket i regel innebär ännu fler 
ledningar. De komponenter som ingår i elnätet dimensioneras för att tåla en viss jordfelsström. För du in markkabel i en del av elnätet påverkas ett större 
område. Det är således inte bara komponenterna i närliggande stationer som påverkas utan det kan även vara ledningar och stationer längre bort. I nät där 
markkabel införs och speciellt om näten maskas, dvs att det finns mer än en förbindelse mellan olika nätdelar, så ökar jordfelsströmmarna. I ett 
luftledningssystem dämpas storleken på jordfelsströmmen kraftigt och är som högst i matande stationer för att sjunka till runt en 1/10 del långt ut i elnätet. 
Ersätts en luftledning ute i det maskade elnätet med markkabel så är dämpningen betydligt sämre och speciellt för jordfelsströmmar. Detta innebär att 
visserligen blir det mindre åtgärder utefter sträckan, interna jordfel till skärm, men jordfelsströmmen generellt stiger i angränsande anläggningar vilket 
beroende på omfattningen kan leda till betydande kostnader. Typisk åtgärd för att klara föreskrifterna är att man måste installera så kallade 
isolertransformatorer ute i mellanspänningsnäten (lokalnät på ca 10-20 kV). Idag sker det i huvudsak i närheten av stamstationer. Även 
transformatorstationerna har krav på sig utifrån de jordfelsströmmar som kan uppstå, i praktiken så kallad spänningssättande ström. I detta ligger en 
personsäkerhetsaspekt. Vid för höga spänningssättande jordfelsströmmar kan person, husdjur och egendom utsättas för fara. Eftersom näten förändras över 
tid behöver nätägaren ha koll på spänningssättande jordfelsströmmar inte bara här och nu utan även över tid. Det är oerhört komplext att följa upp och 
utvärdera spänningssättande jordfelsströmmar i takt med att elnätet förändras. Därför behöver nätägare generellt hålla nere felströmmarna, detta är framförallt 
viktigt i områden där det redan är mycket kabel. 
Den lägre impedansen hos markkablarna innebär också en snedfördelning av effektflödena mellan olika ledningar i elnätet eftersom ledningen med lägre 
impedans drar på sig mer effekt (minsta motståndets lag). Strömmen går den vägen där det är lättast att komma fram. När enstaka markkabelledningar förs in 
i ett elnät som i huvudsak består av luftledningar innebär det att markkabelledningen i regel drar på sig mest effekt. Den bl ir då ofta dimensionerande för 
kapaciteten i området den matar. Vid fel på en ledning ska effekten på den ledningen omfördelas till de andra ledningarna i e lnätet. Vid fel på 
markkabelledningen kan omkringliggande luftledningar bli överlastade och vid fel på någon av luftledningarna kan markkabelledningen överlastas. Ofta 
behöver man bygga flera ledningar för att kunna hantera omfördelning av flöden vid införande av markkabelledningar i luftledningsnät.  

Markkablar på högre spänningsnivåer som 130 kV producerar en ansenlig mängd så kallad reaktiv effekt. Orsaken är att det snabbt uppstår stora 
fasförskjutningar mellan ström och spänning längs ledningssträckan. Det innebär att stora mängder av den el som matas in inte kan användas redan efter 
korta sträckor. För att korrigera fasförskjutningen måste man kompensera med shuntreaktorer. Normalt går dessa att placera i ledningens anslutande 
stationer.  
Ju fler markkablar desto större blir risken för elkvalitetsproblem i form av elektriska resonansfenomen och transienta överspänningar. Elnätet har en så kallad 
egenfrekvens där elnätets ingående kapacitanser och induktanser orsakar en elektrisk svängningskrets. Ju fler markkablar som införs desto närmare kommer 
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man elnätets egenfrekvens med risk för att det uppstår stora oscillationer i spänning och ström. Fenomenen kan orsaka höga spänningar och uppvärmning 
som kan skada utrustning i elnätet så som krafttransformatorer, markkabelskarvar mm. och även skada kunders anläggningar. Kortfattat innebär 
problematiken att markkablars elektriska egenskaper är sådana att de kan bidra till skadliga spänningshöjningar i elnätet, med en potentiell driftstörning som 
följd. Resonansproblemet är mer utmanande för högre än för lägre spänningsnivåer. Det yttrar sig konkret i att det antal kilometer markkabel som kan 
installeras innan en påtaglig risk uppstår är mindre för höga systemspänningar än för låga. Det är oerhört komplext och utmanande att bedöma risken för 
resonansproblem. Speciellt som riskområdet förändras vid olika driftläggningar och när elnätet förändras. Därför behöver nätföretagen hålla sig på ett säkert 
avstånd från riskområdet. Det gör man genom att begränsa mängden markkablar på höga spänningsnivåer, detta är framförallt viktigt i områden där det redan 
är mycket kabel. 
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som ”permanent faults”. För en 
10,8 km lång kabel innebär det 
ca 0,1 sådana fel per år, eller ca 
två över en 20-års-period. Ser vi 
på motsvarande statistik för 
Danmark, som sedan många år 
lagt alla ledningar i denna klass 
markbaserat, så har de för den 
perioden 2008-2017, 0,19 
”permanent faults” per 100 km 
kabel och år, vilket för en 10,8 
km lång kabel skulle bli 0,021 
per år eller ett sådant fel över en 
50-års-period. Sett ur detta 
helhetsperspektiv för en 
markkabel på den aktuella 
sträckan tycks det oss minst sagt 
överdrivet att framföra en ökad 
risk för elavbrott som ett 
allvarligt problem. Dessutom var 
det ingen av de 41 inlagor som 
kom in till Sökanden vid det 
första samrådet som hade någon 
som helst invändning mot en 
markkabel, medan 76 % hade 
invändningar mot 
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tillhör detta område och definieras 
med beskrivningen ”det stora 
slättlandet med skogsbryn runt 
Uppsala stad”. 

19. Vi tycker att B2 har fördel av att den 
inte berör bebyggda områden i större 
utsträckning, att det är ett av de 
kortaste stråken samt att det i princip 
följer exakt samma sträckning som 
dagens 20 kV-ledning mellan 
Brillinge och Funbo. En dragning 
enligt B2 kommer sannolikt inte 
påverka nya ytor för natur- och 
kulturmiljöer med bevarandehänsyn, 
men det är viktigt att jordbruket 
fortsatt kan bedrivas i Lillåns dalgång 
där dagens 20 kV ledningsstolpar kan 
komma att ersättas av mer kraftigt 
dimensionerade stolpar för en 130 
kV-ledning. Vi ser helst att stolparna 
följsamt anläggs utmed Lillån och 
anpassas mot de åkantzoner som 
redan idag förekommer. 

20. Rastande änder, gäss och svanar vid 
Funbosjön påverkas negativt av 
alternativ A. 
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ledning, i jämförelse med 
markkabel. Även underlag hur 
hushållning med brukningsvärd 
jordbruksmark påverkas av såväl 
val av teknik som planerade 
ledningsstråk efterlyses. 

35. Luftledningarnas stolpfundament 
orsakar direkta odlingshinder på 
den åkermark som passeras av 
luftledningar, vilket i regel innebär 
produktionsförluster. Detta 
markintrång består inte enbart av 
den yta som upptas av en 
ledningsstolpe, dess fundament och 
eventuella stolpstag, utan också de 
merkostnader och den nedsatta 
växtproduktion som uppstår till 
följd av skyddsområdet intill 
ledningsfundament/stag och den 
markpackning som uppstår när 
lantbruksmaskiner behöver vända 
intill ledningsfundamenten. 
Sammantaget ger dessa hinder en 
ökad miljöpåverkan i form av högre 
koldioxidutsläpp samt ökad risk för 
utlakning av växtnäringsämnen. 
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också rena toner höras. Vid fuktigt 
väder eller dimma kan det uppstå 
sprakande ljud från en luftledning, så 
kallad koronaeffekt. Dessa ljud är 
väldigt låga vid denna spänningsnivå 
och avtar snabbt med avstånd från 
luftledningen. Vattenfall Sökanden 
bedömer att ljuden är tillräckligt låga 
för att skyddsåtgärder inte ska krävas.  
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