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Alternativutredning Hallsberg - Stenkullen 

Svenska kraftnät har utfört en alternativutredning utifrån Energimarknadsinspektion-
ens kompletteringsbegäran, 2018-01-16, i enlighet med Förordning (1991:738) om mil-
jökonsekvensbeskrivningar som säger att alternativa lokaliseringar och utformningar 
ska redovisas. 

Den här utredningen redovisar en beskrivning av alternativa luftledningssträckningar 
för den befintliga 400 kV ledningen mellan Hallsberg i Hallsbergs kommun, Örebro 
län, till Stenkullen i Lerum kommun, Västra Götalands län, se översiktskarta figur 1. 
Framkomligheten för en lednings sträckning styrs av flera faktorer så som till exempel 
avstånd till bostadsbebyggelse, påverkan på naturintressen, byggbarhet och terräng-
förhållanden.  
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1  Alternativutredning 

För att identifiera alternativa framkomliga sträckningar för 400 kV-ledningen mellan 
Hallsberg och Stenkullen har en alternativutredning genomförts. 

I landskapet mellan Hallsberg och Stenkullen har korridorer för alternativa sträck-
ningar identifierats så kallade utredningskorridorer. Utredningskorridorerna är av-
gränsade geografiskt och anpassade till det landskap som de går genom men breda nog 
för att rymma en 400 kV-ledning (200 meter). Två alternativa utredningskorridorer 
har tagits fram och de benämns i den följande texten som alternativ A och alternativ B. 
För att identifiera utredningskorridorer med begränsad påverkan på omgivande in-
tressen, så som bostadsbebyggelse, landskapsbild, natur- och kulturmiljö och på-
gående markanvändning, genomfördes utredningen och avgränsningen av utrednings-
korridorerna enligt följande kriterier: 

- Anpassning till befintlig bebyggelse 
Som ett första kriterium har avståndet till bostadshus inom utredningsområ-
det studerats med hjälp av Lantmäteriets digitala fastighetskarta i vektorfor-
mat och ortofoton. Detta för att i möjligaste mån undvika påverkan på bebyg-
gelse. 

- Anpassning till allmänna intressen 
Som ett andra kriterium har förekomsten av allmänna intressen inom utred-
ningsområdet studerats med hjälp av länsstyrelsernas geodata (riksintressen, 
natur- och kulturmiljö), Skogsstyrelsens GIS-data i Skogsdataportalen (bio-
topskyddsområden, nyckelbiotoper etcetera), kommunala planer och Riksan-
tikvarieämbetets digitala underlagsmaterial FMIS (fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar). Även detta i syfte att i möjligaste mån undvika 
påverkan. 

- Övriga anpassningar 
Utöver motstående bebyggelse- och allmänna intressen har även tekniska fak-
torer så som sträckningens längd och ekonomiska faktorer tagits med i sam-
manvägningarna av tänkbara lokaliseringar av utredningskorridorerna. Dock 
har ingen byggbarhetsanalys genomförts. 

Den befintliga ledningen beskrivs i kapitel 3 och alternativ A och B i kapitel 4. I kapitel 
5 jämförs de tre ledningsalternativen med varandra. 
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2 Nollalternativet 

Nollalternativet utgörs av att den befintliga 400 kV ledningen som förbinder Hallsberg 
och Stenkullen med varandra inte får förlängd koncession. 

Förbindelsen kommer i sådana fall att brytas med konsekvensen att det inte kommer 
att finnas tillräcklig kapacitet för överföring av el i stamnätet. Otillräcklig kapacitet i 
stamnätet innebär i sin tur att det inte skulle vara möjligt att ta andra ledningar ur 
drift för exempelvis underhåll och förhöjd risk för att ledningar förr eller senare går 
sönder med den oundvikliga följden att det blir avbrott i eltransmissionen. Otillräcklig 
kapacitet kan också leda till att underliggande nät med lägre spänning överbelastas 
och går sönder.  
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3 Befintlig ledning 

Befintlig ledning utgörs av en 202,4 km lång 400 kV luftledning som uppfördes under 
1950-talet. 

Ledningen är byggd med portalstolpar i stål. Den har en normalhöjd på 23 meter och 
medelavståndet mellan stolparna är 330 meter.  

Ledningen berör totalt 14 kommuner; Hallsbergs, Askersunds och Laxå kommuner i 
Örebro län och Gullspångs, Töreboda, Mariestad, Skövde, Skara, Vara, Essunga, Herr-
ljunga, Vårgårda, Alingsås och Lerums kommuner i Västra Götalands län. 

Ledningen går huvudsakligen genom ett landskap som domineras av skogsmark. Ut-
med delar av sträckan förekommer större sammanhängande jordbruksmarker. Även 
en mindre andel våtmarksområden och ett flertal sjöar och vattendrag förekommer, se 
kartbilaga 2.a.1 
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4 Alternativa sträckningar 

I figur 2 redovisas sträckningen av de två utredda alternativen tillsammans med be-
fintlig ledning. I likhet med befintlig ledning ligger de två alternativa utredningskorri-
dorerna huvudsakligen i ett landskap som domineras av skogsmark med inslag av 
större sammanhängande jordbruksmarker, se kartbilaga 2.a.1. 

På grund av landskapets beskaffenhet och den täta bebyggelsen i landskapet mellan 
Hallsberg och Stenkullen följer ett flertal delsträckor av de alternativa utredningskorri-
dorerna befintlig ledning. 

4.1 Utredningskorridor A 
Utredningskorridor A är 215,2 km lång det vill säga 12,8 km längre än befintlig led-
ning, se figur 2. Alternativ A följer den befintliga ledningen sammanlagt cirka 111,3 
km. Övriga delar av sträckan mellan Hallsberg och Stenkullen går alternativ A nord-
väst om befintlig ledning. Nedan beskrivs de delar av alternativ A som skiljer sig från 
befintlig ledning.  

Alternativ A viker av västerut från befintlig ledning söder om Vrestorp. Alternativet 
passerar norr om samhället Röfors och fortsätter sedan västerut söder om samhället 
Finnerödja och sjön Skagern. Norr om samhället Hova viker alternativet av söderut 
och passerar väster om Töreboda.  

Strax söder om stationen i Timmersdala viker alternativ A av väster ut från befintlig 
ledning och passerar genom naturreservatet Klyftamon. Alternativet går därifrån pa-
rallellt med befintlig ledning fram till trav- och nöjesanläggningarna norr om väg 49 
mellan Skara och Axvall.  

Söder om Skara går alternativ A nordväst om befintlig ledning cirka 11 km, förbi bland 
annat Broke Bro och Härlunda.  

Alternativ A går även nordväst om befintlig ledning cirka 9 km genom bland annat 
Hackebergsskogen på gränsen mellan Vara och Herrljunga kommun.  

4.2 Utredningskorridor B 
Utredningskorridor B är 219,0 km lång det vill säga 16,6 km längre än befintlig ledning 
och 3,8 km längre än alternativ A, se figur 2. Alternativ B följer den befintliga led-
ningen sammanlagt cirka 70,8 km. Övriga delar av sträckan mellan Hallsberg och 
Stenkullen går alternativ B sydöst om befintlig ledning. Nedan beskrivs de delar av al-
ternativ B som skiljer sig från befintlig ledning. 



    9/23  
 
 

I Skogslandskapet mellan samhällena Vrestorp och Röfors går alternativ B sydöst om 
befintlig ledning cirka 17,5 km. Även efter Röfors går alternativ B nordväst om befintlig 
ledning cirka 17 km fram till Åsebol vid sjön Unden.  

Söder om Åsebol viker alternativ B av från befintlig ledning. Alternativet går mellan 
sjöarna Ålsjön och Velen, passerar Myrhulta mosse och Haboskogenväster om Töre-
boda.  

Söder om naturreservatet Stora Bjursjön går alternativ B sydost om befintlig ledning 
cirka 10 km och passerar samhället Eggby.   

Söder om väg 49 mellan Skara och Axvall viker alternativ B av från befintlig ledning. 
Alternativet passerar Stenum och Trestena för att sedan passera öster om Rösjömos-
sen. Alternativet fortsätter sedan söderut och passerar väster om Trävattna och öster 
om Herrljunga, Vårgårda och Kärtared. 
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5 Jämförelse mellan befintlig ledning och 
alternativa utredningskorridorer 

5.1 Landskapsbild 
En 400 kV-luftledning utgör ett påtagligt objekt i landskapet och därmed också påver-
kan på landskapsbilden. Den befintliga ledningen har stått på samma plats i över 60 
år. En förlängd koncession av ledningen innebär därmed ingen ny påverkan på land-
skapsbilden medan en ny ledning inom någon av de två alternativa utredningskorrido-
rerna skulle medföra ett nytt intrång i landskapet. 

Bedömningen är att den befintliga ledningen innebär minst påverkan på landskapsbil-
den eftersom den inte innebär någon ny påverkan på landskapet.  

5.2 Bebyggelse och hälsa 
Inom 100 meter från den befintliga ledningens centrum finns 216 byggnader som an-
vänds för stadigvarande vistelse. Inom 100 meter från utredningskorridor A finns 559 
bostadsbyggnader som potentiellt skulle kunna hamna inom 100 meter från ledningen 
beroende på hur den placeras inom utredningskorridoren. Inom 100 meter från utred-
ningskorridor B finns 510 bostadsbyggnader som potentiellt skulle kunna hamna inom 
100 meter från ledningen beroende på hur den placeras inom utredningskorridoren. 

Enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy är riktvärdet för magnetiska fält längs be-
fintliga ledningar 4,0 mikrotesla och för nya ledningar 0,4 mikrotesla. 

Genomförda magnetfältsberäkningar för den befintliga ledningen visar att det finns 
nio byggnader för varaktig vistelse som ligger över Svenska kraftnäts riktvärde för 
magnetiska fält om 4,0 mikrotesla inom 150 meter från ledningens mittfas (se bilaga 
2.a.2). För en av dessa nio byggnader kommer den huvudsakliga påverkan från en led-
ning som går parallellt med den aktuella ledningen. Högsta beräknade magnetfältet för 
en byggnad för varaktig vistelse uppgick till 10,35 mikrotesla (Skälvi2:1>10, bilaga 
2.a.2). Den byggnaden är belägen 19 meter från ledningens mittfas. Inga beräkningar 
har genomförts för de båda alternativa utredningskorridorerna. 

En ny ledning inom någon av de två alternativa utredningskorridorerna skulle medföra 
att bebyggelse som idag inte berörs av något magnetfält kommer att beröras.  
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5.3 Naturmiljö 
Det landskap som den befintliga ledningen och de två alternativa utredningskorrido-
rerna går genom domineras av produktionsskogar och odlingsmark, det vill säga na-
turmiljöer som är starkt präglade av mänsklig aktivitet. I landskapet förekommer 
också skyddade naturmiljöer med utpekade naturvärden. 

Den befintliga ledningen passerar genom, eller angränsar till, sju områden som är ut-
pekade som riksintresse för naturvård, tio naturreservat, fem Natura-2000 områden, 
fyra skogliga biotopskyddsområden och två områden som är skyddade genom skogliga 
naturvårdsavtal. Sammantaget ligger cirka 28,7 km av ledningen inom eller angränsar 
till skyddade naturmiljöer, se tabell 1 och kartbilaga 2.a.1. 

I jämförelse med befintlig ledning innebär alternativ A att ett mindre antal skyddade 
områden berörs. Alternativet passerar genom, eller angränsar till, åtta riksintressen 
för naturvård, fem naturreservat, två Natura 2000-områden, fem områden med skog-
ligt biotopskydd och två områden som skyddas genom skogliga naturvårdsavtal. Sam-
mantaget ligger cirka 18,9 km av alternativ A inom eller angränsar till skyddade natur-
miljöer, se tabell 1 och kartbilaga 2.a.1. 

I likhet med alternativ A innebär alternativ B att färre skyddade områden berörs i jäm-
förelse med befintlig ledning. Alternativ B berör sex områden som är utpekade som 
riksintresse för naturvård, fyra naturreservat, två Natura-2000 områden, tre skogliga 
biotopskyddsområden och ett område som är skyddat genom ett skogligt naturvårds-
avtal. Sammantaget ligger cirka 31,4 km av alternativ B inom eller angränsar till skyd-
dade naturmiljöer, se tabell 1 och kartbilaga 2.a.1. 

Jämfört med en ny lokalisering av ledningen inom någon av de två alternativa utred-
ningskorridorerna innebär den befintliga ledningen inget nytt intrång i skyddade na-
turmiljöer och alltså ingen ny direkt påverkan.  
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5.4 Kulturmiljö 
Den befintliga ledningen löper till stora delar genom ett kulturlandskap som varit bru-
kat under årtusenden. Ledningen berör 132 fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar. Huvuddelen av dessa utgörs av gravar, fossila åkrar, lägenhetsbebyggelse, 
kolningsanläggningar och blästbruksplatser. Flertalet av de berörda lämningarna är 
från förhistorisk tid. Ledningen berör även fem riksintresseområden för kulturmiljö 
och åtta kommunala kulturmiljöintresseområden. Lämningar och kulturmiljöer som 
är registrerade hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) redovisas i kartbilaga 2.a.3. 

I likhet med befintlig ledning löper alternativ A till stora delar genom ett kulturland-
skap som varit brukat under årtusenden. Alternativ A berör 205 fornlämningar och öv-
riga kulturhistoriska lämningar. Huvuddelen av dessa lämningar utgörs av fossila åk-
rar, lägenhetsbebyggelse, gravar, vägar och vägmärken. Alternativet berör även sex 
riksintresseområden för kulturmiljö och tio kommunala kulturmiljöintresseområden. 
Lämningar och kulturmiljöer som är registrerade hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) re-
dovisas i kartbilaga 2.a.3. 

I likhet med befintlig ledning och alternativ A löper alternativ B till stora delar genom 
ett kulturlandskap som varit brukat under årtusenden. Alternativ B berör 138 fornläm-
ningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Huvuddelen av dessa lämningar utgörs 
av fossila åkrar, lägenhetsbebyggelse, gravar, kolningsanläggningar och blästbruks-
platser. Alternativet berör även tre riksintresseområden och 2 kommunala kulturmil-
jöintresseområden. Lämningar och kulturmiljöer som är registrerade hos Riksantikva-
rieämbetet (RAÄ) redovisas i kartbilaga 2.a.3. 

Förlängd koncession av befintlig ledning innebär ingen ny påverkan på kulturland-
skapet. Påverkan på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från det 
kontinuerliga underhållet av ledningsgatan bedöms som obetydlig. En lokalisering av 
ledningen inom en av de två alternativa utredningskorridorerna skulle till skillnad mot 
befintlig ledning medföra ny påverkan dels på kulturmiljöintresseområden på riks- och 
kommunal nivå dels på ett stort antal fornlämningar och fornlämningsområden med 
högt värde. Påverkan bedöms som måttlig till stor och skulle medföra måttliga eller 
stora konsekvenser för de berörda kulturmiljöerna och lämningarna. 

Sammantaget bedöms det bästa alternativet vara att bibehålla befintlig ledning.  
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5.5 Rekreation och friluftsliv 
Befintlig ledning berör fyra riksintressen för friluftsliv: Tiveden, Göta Kanal, Platå-
bergslandskapet Billingen – delområdet Valle och Härskogenområdet. Ledningen be-
rör också ett riksintresse för rörligt friluftsliv, Tiveden, se kartbilaga 2.a.1. 

Alternativ A berör tre riksintressen för friluftsliv; Göta Kanal, Platåbergslandskapet 
Billingen – delområdet Valle och Härskogenområdet. Alternativet berör också ett riks-
intresse för rörligt friluftsliv, Tiveden, se kartbilaga 2.a.1. 

Alternativ B berör fem riksintressen för friluftsliv; Tiveden, Göta Kanal, Platåbergs-
landskapet Billingen – delområdet Valle, Platåbergslandskapet Billingen – delområde 
Hornborgasjön och Härskogenområdet. Alternativet berör också ett riksintresse för 
rörligt friluftsliv, Tiveden, se kartbilaga 2.a.1. 

Ett rimligt antagande är att det landskap utanför de skyddade och utpekade områdena 
som berörs av de alternativa lokaliseringarna används för rekreation och friluftsliv i 
form av vardagliga aktiviteter som exempelvis promenader, bärplockning, jakt med 
mera.  

I jämförelse med den befintliga ledningen som stått på samma plats i över 60 år skulle 
en lokalisering av ledningen inom någon av de två utredningskorridorerna medföra 
nya intrång i riskintresseområden för friluftsliv och rörligt friluftsliv.  

5.6 Kommunala planer 
Den befintliga ledningen berör totalt 14 kommuner; Hallsbergs, Askersunds och Laxå 
kommuner i Örebro län och Gullspångs, Töreboda, Mariestad, Skövde, Skara, Vara, 
Essunga, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås och Lerums kommuner i Västra Götalands 
län. 

Till skillnad från befintlig ledning berör varken alternativ A eller B Essunga kommun. 
Alternativ B berör utöver nämnda kommuner även Falköpings kommun i Västra Göta-
lands län. 

Detaljplaner  
Befintlig ledning berör dels en detaljplan i Laxå kommun avseende bebyggelse vid Rö-
fors dels en detaljplan avseende ett industriområde i Töreboda kommun. Den befint-
liga ledningen är förenlig med båda detaljplanerna.  

Alternativ A berör ingen detaljplan. 
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Utredningskorridor B berör samma två detaljplaner som befintlig ledning. Utrednings-
korridorerna följer befintlig ledning vid detaljplanerna och är därför förenliga med 
dem.  

Prioriterad markanvändning 
I översiktsplanerna (inklusive tillägg och fördjupningar) för de kommuner som berörs 
förekommer områden med prioriterad markanvändning. 

Befintlig ledning berör sammantaget sex områden med prioriterad markanvändning. I 
Hallsbergs kommun berörs området Vrestorp utpekat för tätortsnära utveckling. I 
Gullspångs kommun berörs ett område där bevarande av landskapets natur- och kul-
turvärden prioriteras och ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 
I Skara kommun berörs ett vägreservat. I Töreboda och Alingsås kommuner berörs ett 
område utpekat som lämpligt för vindkraft i respektive kommun. 

Alternativ A berör sammantaget tolv områden med prioriterad markanvändning. Tre 
av dessa berörs även av befintlig ledning; i Hallsbergs kommun berörs området 
Vrestorp, utpekat för tätortsnära utveckling, i Skara kommun berörs ett vägreservat 
och i Alingsås kommun berörs ett område utpekat som lämpligt för vindkraft.  

Alternativ A berör förutom ovanstående även nio områden som inte berörs av den be-
fintliga ledningen. I Hallsbergs, Gullspångs och Mariestads kommuner berörs ett om-
råde utpekat som lämpligt för vindkraft i respektive kommun. I Laxå kommun berörs 
två områden utpekade som lämpliga för vindkraft. I Laxå och Töreboda kommuner be-
rörs ett LIS-område i respektive kommun. I Gullspångs kommun berörs ett område 
där naturvärden bör prioriteras och reservatsbildning övervägas och ett vägreservat. 

Alternativ B berör sammantaget elva områden med prioriterad markanvändning. Sex 
av dessa berörs även av befintlig ledning; i Hallsbergs kommun berörs området 
Vrestorp utpekat för tätortsnära utveckling, i Gullspångs kommun berörs ett område 
där bevarande av landskapets natur- och kulturvärden prioriteras och ett LIS-område 
och i Skara kommun berörs ett vägreservat. I Töreboda och Alingsås kommuner berörs 
ett område utpekat som lämpligt för vindkraft i respektive kommun. 

Alternativ B berör förutom ovanstående även fem områden som inte berörs av den be-
fintliga ledningen. I Laxå kommun berörs tre områden utpekade som lämpliga för 
vindkraft. I Falköpings kommun berörs ett område utpekat som lämpligt för vindkraft. 
I Herrljunga kommun berörs ett vägreservat. 
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Befintlig ledning har stått på samma plats i över 60 år och strider inte mot någon de-
taljplan. De områden med prioriterad markanvändning som berörs av befintlig ledning 
har inrättats efter det att ledningen uppfördes. En lokalisering inom alternativ A eller 
B riskerar att försvåra utvecklingen av ett flertal områden med prioriterad markan-
vändning. 

5.7 Infrastruktur 
Den befintliga ledningen innebär ingen ny påverkan på befintlig infrastruktur i form 
av vägar, järnvägar och stamnät. En lokalisering av en ny 400 kV ledning inom alter-
nativ A eller B innebär nya korsningar av befintlig infrastruktur. Varje ny korsning 
medför en direkt påverkan i form av störning av verksamheten i samband med bygg-
nation. Gällande korsningar av stamnätet innebär varje korsning även en ökad risk för 
driftstörningar.  

Vägnät 
Den befintliga ledningen korsar allmänna vägar på 52 platser.  

En ny luftledning inom alternativ A skulle sammantaget innebära 62 korsningar av all-
männa vägar. I jämförelse med befintlig ledning skulle 25 av dessa korsningar utgöras 
av helt nya korsningar av allmänna vägar. 

En ny ledning inom alternativ B skulle sammantaget innebära 48 korsningar av all-
männa vägar. I jämförelse med befintlig ledning skulle 25 av dessa korsningar utgöras 
av helt nya korsningar av allmänna vägar. 

Järnvägsnät 
Befintlig ledning korsar Älvsborgsbanan på en plats och Västra stambanan på tre plat-
ser.  

En ny luftledning inom alternativ A skulle innebära att ledningen korsar Kinnekulleba-
nan på en plats, Älvsborgsbanan på en plats och Västra stambanan på tre platser. I 
jämförelse med befintlig ledning skulle passagerna över Kinnekullebanan, Älvsborgs-
banan och en av passagerna över Västra stambanan ske på nya plaster och därmed in-
nebära nya järnvägspassager. 

En ny luftledning inom alternativ B skulle innebära att ledningen korsar Älvsborgsba-
nan på en plats och Västra stambana på tre platser. I jämförelse med befintlig ledning 
skulle passagen över Älvsborgsbanan och en av passagerna över Västra stambanan ske 
på nya platser och därmed innebära nya järnvägspassager. 

Stamnät 
Den befintliga ledningen korsar 220 kV ledningen RL6S4 på två platser.  
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I jämförelse med befintlig ledning innebär alternativ A ingen skillnad. 

I likhet med befintlig ledning korsar alternativ B 220 kV ledningen RL6S4 på två plat-
ser. I jämförelse med befintlig ledning sker dock en av korsningarna på en ny plats.  

5.8 Naturresurser 
Att behålla den befintliga ledningen i nuvarande sträckning innebär att ingen ny mark 
behöver tas i anspråk.  

Alternativ A och B innebär att stora arealer tidigare ej ianspråktagen mark, som hu-
vudsakligen utgörs av skogs- och åkermark, tas i anspråk, se figur 2. Att behålla den 
befintliga ledningen innebär därmed en bättre hushållning med naturresurser. 

Den befintliga ledningen fyller sin funktion utan att något ytterligare ianspråktagande 
av mark krävs och detta överensstämmer med 1 kap. 1 § 4 p. miljöbalken där det står 
att mark ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekono-
misk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.  

5.9 Ekonomi 
En ny ledningssträckning enligt alternativ A eller B skulle innebära investeringskost-
nader på cirka 750 mnkr - 1,07 mdkr. Därutöver tillkommer kostnader för att riva och 
omhänderta befintlig ledning, återställa mark med mera. Kostnaden för att bygga en 
ny 400 kV ledning skulle innebära en orimlig och omotiverat stor kostnad jämfört med 
att låta den befintliga ledningen stå kvar. 

Eftersom den befintliga ledningen fyller sin funktion överensstämmer inte en eventuell 
nybyggnation med 1 kap. 1 § miljöbalken 4 p. om att mark ska användas så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushåll-
ning tryggas. 
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5.10 Byggskede och driftfas 
En ny ledning enligt alternativ A eller B innebär att stora arealer ny mark måste tas i 
anspråk. Arbetet med att bygga en ny ledning medför, under en begränsad period, ökat 
buller och störningar på grund av maskiner och verksamhet i området. Arbetet innebär 
även att avverkning kommer att ske längs ledningsgatan där den går igenom skogs-
mark och schaktning och markarbeten kommer att utföras vid stolpplatserna och för 
byggvägar. En ny ledning skulle även innebära att befintlig ledning måste rivas med 
tillkommande störningar i likhet med uppförande av ledning enligt ovan. 

Under drift utgörs påverkan framför allt av underhållsarbeten på ledningen av röjning 
av skogsgator och avverkning av höga träd som riskerar att falla över ledningen i led-
ningens sidoområden. 
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6 Sammanfattande bedömning av lämplig-
aste alternativ 

I jämförelse med att låta 400 kV-ledningen mellan Hallsberg och Stenkullen bli kvar 
inom befintlig ledningsgata bedöms en lokalisering inom en av de två utredningskorri-
dorerna innebära negativa konsekvenser för samtliga utredda miljöaspekter.  

Svenska kraftnät bedömer att det är strategiskt riktigt att även fortsättningsvis an-
vända den befintliga luftledningen i dess nuvarande utformning. Den befintliga led-
ningen innebär inga nya intrång samtidigt som de alternativa utredningskorridorerna 
inte ger några miljövinster jämfört med den befintliga ledningen utan i stället innebär 
att ny mark skulle behöva tas i anspråk för kraftledningsändamål. 
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