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2d-5d. Kartor Överby-Häggvik

•

•

•

•

Befintlig 70 kV (nominell spänning) luftledning mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta
och Sigtuna och befintlig markkabel vid station i Sigtuna inom Upplands-Bro kommun, Sigtuna
kommun samt Håbo kommun, Stockholms län och Uppsala län.
Befintlig 70 kV luftledning (nominell spänning) mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta och
befintlig markkabel vid station i Sigtuna inom Upplands-Bro kommun, Sigtuna kommun och Håbo
kommun, Stockholms län och Uppsala län.
Befintlig 70 kV luftledning (nominell spänning) mellan Kungsängen och Överby och befintlig
markkabel vid station i Överby i Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun samt Sollentuna
kommun, Stockholms län.
Befintlig 70 kV luftledning (nominell spänning) mellan Överby och Häggvik i Sollentuna kommun,
Stockholms län.

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§
miljöbalken (MB) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP)
samt samråda om MKB:s innehåll och utformning.
Detta dokument är en samrådshandling som utgör underlag för undersökningssamråd. I bilaga 1 redovisas en
översiktskarta över samtliga sträckor som är beskrivna i detta dokument. I bilaga 2-5 redovisas samtliga kartor
som finns i detta dokument i större storlek.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna

Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig luftledning mellan Håtuna och
Kungsängen. Den 15 januari 2018 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras
enligt diarienummer 2018-100108. Sökanden har den 28 februari 2019 informerat Ei om att korrekt sträcka är
Håtuna-Kungsängen med avgrening till Bålsta och Sigtuna. Den aktuella sträckningen byggdes år 1972 och
1975 och utgörs av en ca 25 km lång luftledning samt en ca 25 m lång markkabel vid station i Sigtuna.

1.1.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta

Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för två befintliga luftledningar och markkablar
mellan Bålsta och Sigtuna. Den 15 januari 2018 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle
kompletteras enligt diarienummer 2018-100107 och 2018-100110. Sökanden har den 28 februari 2019
informerat Ei om att korrekt sträcka är Håtuna-Sigtuna med avgrening till Bålsta. Därmed utgår diarienummer
2018-100110 då denna sträckning integreras i diarienummer 2018-100108. Den aktuella sträckningen
byggdes år 1972 och 1975 och utgörs av en ca 12 km lång befintlig luftledning mellan Håtuna och Sigtuna
med avgrening till Bålsta samt en ca 20 m lång markkabel vid station Sigtuna.

1.1.3 Kungsängen – Överby

Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 12 km lång befintlig luftledning
mellan Kungsängen och Överby samt en ca 335 m lång markkabel vid station Överby. Den aktuella
sträckningen byggdes år 1976 och gick då mellan Skogsborg och Kungsängen. Ledningen byggdes om 1989
till dess nuvarande utformning. Den 15 januari 2018 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan
skulle kompletteras enligt diarienummer 2018-100109.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för:

2018-100108-0011

1 INLEDNING

Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 5,2 km lång befintlig luftledning
mellan Överby och Häggvik. Den aktuella sträckningen byggdes år 1948-1949. Den 15 januari 2018 begärde
Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt diarienummer 2018-100111.

2018-100108-0011

Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram nya handlingar till ansökan
om förlängd nätkoncession för linje för aktuella sträckningar som visas i kartan i Figur 1.

2019-11-08

1.1.4 Överby - Häggvik

Figur 1. Översiktskarta som visar befintliga sträckningar.

1.2 Syfte och behov

Ledningarna är viktiga delar i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät.
Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större orter och landsbygden i
regionen.
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Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har ca 900 000 kunder. Allt från mycket
små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på företagets elnät.
Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i
företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett
omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har ca 660 anställda, i huvudsak i
Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder
per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda
ledningslängden är ca 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden.

2019-11-08

1.3 Vattenfall Eldistribution AB
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Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram.
En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över processen.

Figur 2. Tillståndsprocessen.
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För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Ei och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

2018-100108-0011

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om befintliga ledningar finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.

2018-100108-0011

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller
dispenser även krävas enligt andra kapitel i MB eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i
7 kap. MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2019-11-08

2.1 Annan lagstiftning
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3.1 Befintlig ledning
3.1.1

Sträckning

3.1.1.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Ledningssträckan startar i Håtuna där den efter ca 1 km avgrenar mot Bålsta i sydvästlig riktning.
Avgreningen är ca 6 km lång. Ytterligare ca 700 m från avgreningen mot Bålsta avgrenar ledningen mot
Sigtuna i nordöst. Luftledningen fortsätter ca 4,2 km mot Sigtuna där den korsar Sigtunafjärden för att sedan
övergå till markkabel de sista 25 meterna innan ledningen når stationstomten i Sigtuna. Efter avgreningarna
mot Bålsta och Sigtuna fortsätter ledningen mot Kungsängen. Luftledningen går i sydostlig riktning genom
Håbo-Tibble, en sträcka på ca 3,5 km, för att sedan avvika söderut ca 1,5 km innan ledningen återigen viker
av åt sydost. Ledningen fortsätter i samma riktning i ca 5 km, där den korsar det nordöstra hörnet av
Lejondalssjön, innan den viker av söderut i ca 2 km mot Kungsängen. Totalt uppgår kraftledningens längd till
ca 25 km. Aktuell befintlig luftlednings- och markkabelssträckning visas i Figur 3.

Figur 3. Detaljkarta över befintlig luftledning och markkabel mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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Kapitlet ger en generell beskrivning av lokalisering och den teknik som är aktuell för sträckningen. I bilaga 2-5
redovisas kartorna i större storlek.
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING

2019-11-08

3.1.1.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta
Ledningssträckan startar i Håtuna där den efter drygt 1 km avgrenar mot Bålsta i sydväst. Avgreningen är ca
6 km lång. Ytterligare cirka 700 m från avgreningen mot Bålsta gör ledningen en skarp sväng mot Sigtuna i
nordöst. Luftledningen fortsätter ca 4,2 km mot Sigtuna där den korsar Sigtunafjärden för att sedan övergå till
markkabel de sista 20 meterna innan ledningen når stationstomten i Sigtuna. Totalt är kraftledningens längd
ca 12 km.

2018-100108-0011

Aktuell befintlig luftlednings- och markkabelssträckning visas i Figur 4.

Figur 4. Detaljkarta över befintliga luftledningar och markkablar mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.
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3.1.1.3 Kungsängen - Överby
Luftledningen mellan Kungsängen och Överby är ca 12 km lång och sträcker sig från Kungsängen i väst till
Överby i öst. Ledningen startar vid transformatorstation i Kungsängen där den går norrut ca 2 km. Ledningen
viker sedan av i östlig riktning i ca 4 km. Ledningen korsar Munkholmen och Mälaren och fortsätter sedan i
sydostlig riktning i drygt 5,5 km. Sista delen av sträckningen utgörs av en markkabel på ca 335 m som
avslutas vid transformatorstation i Överby. Aktuell befintlig luftlednings- och markkabelssträckning visas i
Figur 5.

Figur 5. Detaljkarta över befintlig luftledning och markkabel mellan Kungsängen och Överby.
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3.1.1.4 Överby – Häggvik
Luftledningen mellan Överby och Häggvik är ca 5,2 km lång och sträcker sig från Överby i norr till Häggvik i
sydost. Ledningen startar vid transformatorstation i Överby där den kort därefter korsar väg 267 och fortsätter
sedan i sydöstlig riktning drygt 3 km. Ledningen viker sedan av åt öster och fortsätter i ca 2 km. Ledningen
korsar E4:an innan den avslutas i Häggvik. Aktuell befintlig luftledningsträckning visas i Figur 6.

Figur 6. Detaljkarta över befintlig luftledning och markkabel mellan Överby och Häggvik.
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3.2.1.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Befintlig ledning är byggd 1972 och 1975. Ledningsstolparna utgörs huvudsakligen av portalstolpar av trä,
men även stålstolpar förekommer. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar impregnerade
med kreosot och salt. Ledningen har tre faslinor som mestadels är horisontellt monterade. Stolphöjden
varierar från 13–46 m. Avståndet (spannlängden) mellan stolparna varierar mellan 110-450 m. Skogsgatan
längs med ledningen har en bredd på upptill 46 m. Ledningen löper bitvis parallellt med Vattenfall
Eldistributions andra ledningar mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta samt Kungsängen-Överby,
en fackverksledning med okänd nätägare, en lokalnätsledning som ägs av Eon samt två stycken av Svenska
kraftnäts 220 kV ledningar.
3.2.1.2 Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta
Befintlig ledning är byggd 1972 och 1975. Ledningsstolparna utgörs främst av portalstolpar i trä, men
stålstolpar förekommer på vissa platser. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar
impregnerade med kreosot och salt. Stolphöjden varierar från 13–46 m. Avståndet mellan stolparna är mellan
110-450 m. Skogsgatans bredd längs ledningen är upp till 46 m. Ledningen har tre faslinor som är mestadels
horisontellt monterade. Ledningen löper parallellt med ledningen mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening
Bålsta och Sigtuna. Längs med större delen av ledningssträckan löper även en lokalnätsledning, som ägs av
Eon, parallellt med ledningen. Bitvis löper ledningen också parallellt med två stycken av Svenska kraftnäts
220 kV ledningar.
3.2.1.3 Kungsängen-Överby
Ledningssträckan byggdes 1976 och gick då mellan Skogsborg och Kungsängen. 1989 byggdes ledningen
om till nuvarande sträckning mellan Kungsängen och Överby. Ledningsstolparna utgörs huvudsakligen av
portalstolpar i trä, samt någon enstaka stålstolpe. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar
impregnerade med kreosot och salt. Stolphöjden varierar mellan 13-33 m. Avståndet mellan stolparna är
mellan 86-394 m. Ledningen har tre, horisontellt monterade, faslinor. Skogsgatans längs med ledningen har
en bredd på upp till 46 m. Ledningen löper från station Kungsängen parallellt med Vattenfall Eldistributions
ledning mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna. Där ledningen avgrenas österut löper
den parallellt med två av Svenska kraftnäts 220 kV ledningar, den ena av dessa viker av efter en bit medan
den andra löper parallellt hela vägen till station Överby. Ledningen löper också parallellt med två andra 70 kV
ledningar ägda av Vattenfall Eldistribution de sista 100 meterna till station i Överby.
3.2.1.4 Överby-Häggvik
Befintlig luftledning är byggd mellan 1948 och 1949. Ledningen består huvudsakligen av portalstolpar i trä och
stål med tre, vertikalt monterade, faslinor. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar
impregnerade med kreosot och salt. Stolphöjden varierar från 15-35 m. Skogsgatan längs med ledningen har
en bredd på upptill 460 m. Avståndet mellan stolparna är mellan 150-325 m. Ledningen är sambyggd med en
annan av Vattenfall Eldistributions ledningar och löper även parallellt med två andra ledningar som ägs av
Trafikverket och Svenska kraftnät.
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3.2.1 Utformning av luftledning

2018-100108-0011

3.2 Luftledning

Figur 7. Principskiss portalstolpe

3.2.2 Markbehov

Den yta som en luftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden som ledningen
passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta som ledningsstolparna och
eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en s.k. trädsäker ledningsgata som
är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden.
För aktuella kraftledningar krävs att skogsgatan har en generell bredd om ca 46 m för att säkerställa att
ledningarna inte riskerar att komma i kontakt med vegetationen längs sträckningen. Skogsgatans bredd är
inte konstant längst hela sträckningen utan varierar beroende på stolphöjd, terräng, vegetationstyp samt
eventuell parallellgång. Längs med de delar av ledningen där det finns parallella ledningar kan skogsgatans
totalt bredd vara mer än 46 m. Vissa höga träd, så kallade kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena kan
komma att behöva avverkas för att inte riskera att dessa faller ner på ledningen och orsakar elavbrott. På så
vis tillförsäkras att inga nedfallande träd kommer att orsaka elavbrott på ledningarna Figur 8 visar en
schematisk bild av en skogsgata.

Figur 8. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.

3.2.3 Underhåll

Som nämnts ovan trädsäkras ledningarna genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa
så nära ledningarna att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar. En luftledning måste enligt
starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en besiktning kontrolleras linor, stolpar,
eventuella stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och vid andra tillfällen från marken. När
det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en tillfredsställande säkerhet. I skogsmark
behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller toppas. Det skogliga
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I Figur 7 nedan visas en principskiss över en portalstolpe.

3.3.1 Utformning av markkabel
3.3.1.1

Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna, Håtuna-Sigtuna med avgrening
Bålsta, Kungsängen-Överby
Befintliga markkablar utgörs av tre stycken enledare. Markkablar i enkelt förband är nedgrävda ca 1 m enligt
de krav som ställs i gällande regelverk och normer.
I Figur 9 visas en schematisk skiss av ett kabelschakt med markförlagd kabel av aktuell storlek.

Figur 9. Principskiss av genomskärning av kabelgrav med enkelt förband.

3.3.2 Markbehov

Arbetsområdets bredd beror på platsen samt arbetsmetod. Vid eventuellt felsök eller underhåll av en
markkabel där grävning behöver ske bedöms i aktuella fall att ett ca 5-10 m brett arbetsområde krävs. För
markkabel utförs grävning normalt med konventionell utrustning som grävmaskiner etc. Efter återfyllning
återställs marken.

3.3.3 Underhåll

En markkabel kräver generellt inget underhåll vid normal drift. En ”ledningsgata” kan generellt behöva hållas
fri från träd ovanför kabeln, men detta område utgör en mycket liten del då kablarna ansluter till
stationsområden.

3.4 Avveckling och rivningsarbeten

Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
•
•
•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
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3.3 Markkabel

2018-100108-0011

underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och
kantzonen. För samtliga berörda ledningar pågår det skogligt underhåll 2018-2019.

2019-11-08

Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.

2018-100108-0011

•
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4.1 Samhällsnytta

Befintliga luftledningar och markkablar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt
elnät. Som tidigare nämnts är ledningarna en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort
område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera
orter och landsbygden i regionen.

4.2 Markanvändning och planer
4.2.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna

Kraftledningen mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna passerar genom UpplandsBro, Håbo och Sigtuna kommuner. Området längs med ledningarna berörs därför av översiktsplaner (ÖP) för
respektive kommuner. Upplands Bro ÖP antogs 2010. Kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för
landsbygden som även berör området längs sträckningen antogs 2016. Håbo kommun antog gällande ÖP
2006 samt FÖP 2010. Sigtuna kommuns gällande ÖP antogs 2014.
Större delen av ledningssträckan ligger inom Upplands-Bro kommun i Stockholms län där luftledningen går
genom jordbruksmark och skogsområden. Stora delar av ledningssträckan är även lokaliserad inom
totalförsvarets påverkansområde som utgörs av militärens skjut- och övningsfält. Enligt Upplands-Bro FÖP
utgör området riksintresse för totalförsvaret 1. Utbredningen av skjut- och övningsfältet har skapat en zon utan
bebyggelseutveckling inom kommunen. Ledningen ligger inom ett område som Försvarsmakten klassar som
ett område med särskilt behov av hinderfrihet. Detta innebär att inom detta område kan objekt högre än 20 m
medföra påtaglig skada på verksamheten som bedrivs där2. Den sydligaste delen av ledningen nere vid
station i Kungsängen går genom ett bebyggt område som är detaljplanelagt för ändamål inom industri och
handel. I övrigt berör ledningen inte detaljplanelagda områden 3. Ledningen korsar det nordöstra hörnet av
Lejondalssjön vilken berörs av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt.
Avgreningen mot Bålsta ligger framför allt inom Upplands-Bro kommun där markanvändningen utgörs av
jordbruksmark och skogsområden. Avgreningen ligger även delvis inom Håbo kommun i Uppsala län.
Området inom Håbo kommun där luftledningen avslutas kallas för Häradsallmänningen. Enligt kommunens
FÖP planeras för detta område verksamhetsmark och en ny trafikled 4. Området är inte detaljplanelagt5. Inom
det här området finns också ett grundvattenmagasin med mycket goda uttagsmöjligheter, Vreta-Bålsta.
Grundvattenmagasinet berörs av miljökvalitetsnormer för grundvatten, se Tabell 1. Inom Håbo kommun
korsar ledningen väg E18 som utgör ett riksintresse för vägar.
Den nordligaste sträckan av avgreningen mot Sigtuna ligger inom Sigtuna kommun i Stockholms län. Enligt
mark- och vattenanvändningskartan i Sigtuna kommuns ÖP går ledningen genom ett utredningsområde, vilket
avses att utredas för ny bostadsbebyggelse. Området består idag av öppen gräsmark, betad mark och
skogsmark.

Upplands-Bro kommun (2010) Översiktsplan
Försvarsmakten (2017) Redovisning av riksintressen i Stockholms län 2017.
3
Upplands-Bro kommun (2018) Karttjänst.
4
Håbo kommun (2006) Översiktsplan
5
Håbo kommun (2010) Fördjupad översiktsplan
1
2
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I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. I bilaga 2-5 redovisas kartorna i större storlek.

2018-100108-0011

4 FÖRUTSÄTTNINGAR

2019-11-08
2018-100108-0011
Figur 10. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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Figur 11. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.
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Figur 12. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Kungsängen och Överby.
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Strax efter befintlig luftledning startar vid Överby station korsar ledningen väg 267, som är en viktig led mellan
väg E18 och E4. I sydöst strax innan Häggvik station korsar ledningen E4:an. Både E4:an och väg 267 utgör
riksintressen för vägar och är av särskilda betydelser för regional eller interregional trafik. E4:an är även en
viktig transportled ur en internationell synpunkt.
Dominerande jordarter längs med ledningssträckan utgörs av postglacial/glacial lera samt urberg, med inslag
av områden med morän. Berggrunden utgörs framför allt av granitbergarter med inslag av skiffer. Inom ett
område på 100 m från sträckan påträffas fem potentiellt förorenade områden (transformatorstation,
skrothantering och skrothandel, plantskola, verkstadsindustri och bilvårdsanläggning). Inga av områdena är
dock riskklassificerade. Markanvändningen kring befintlig sträckning redovisas i Figur 13 nedan.

15

Sollentuna kommun (2012) Översiktsplan
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Ledningssträckan mellan Överby och Häggvik går genom Sollentuna kommun. Större delen av
ledningssträckan gränsar i väst till Östra Järvafältets naturreservat. Naturreservatet är ca 2 500 hektar stort,
varav ca 1 050 av dessa ligger inom Sollentuna kommun. Östra Järvafältet utgörs av ett gammalt
kulturlandskap med både jordbruksmark, skogsmark och sjöar. Öster om ledningen ligger området Viby, som
är detaljplanelagt och bebyggt med framför allt bostäder 15. Ledningen berörs ej av detaljplanerna. Norr om
Viby består landskapet öster om ledningssträckan framför allt av skogsmark och åkermark.

2018-100108-0011

4.2.4 Överby – Häggvik

2019-11-08
2018-100108-0011
Figur 13. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Överby och Häggvik.
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4.3.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna

2018-100108-0011

Befintlig kraftledning mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna passerar bland annat
genom ett antal sumpskogar, ett par områden med skyddsvärda trädmiljöer, områden med utvidgat
strandskydd längs med Mälaren och Lejondalssjön samt riksintresseområden för yrkesfiske. I Figur 14 och
Tabell 4 redovisas berörda naturmiljöer.

2019-11-08

4.3 Naturmiljö

Figur 14. Naturmiljöer i området kring luftledningen och markkabeln mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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Riksintresse yrkesfiske
sjöar

Mälaren

Levande sjöar och
vattendrag - fisk

Mälaren

Strandskog vid sjö

72 m
0m

Rödhotade art: Asp, Nejonöga, flod-, Vimma,
Ål
Skyddade art: Nissöga

0m

Frifiskart: Abborre, Gädda, Gös, Signa kräfta,
Siklöja, Ål, Öring
Levande sjöar och
vattendrag- natur

Mälaren

Stora delar av Mälaren är av riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Stort produktivt
sjösystem med god vattenkvalitet och
variationsrikedom på biotoper och arter. Ör kt,
moränöar. Mångformiga stränder. Vattentäkt.

0m

Sumpskog

400 m väst dammkärret

Blandskog av löv och barr

35 m

Sumpskog

400 m väst dammkärret

Blandskog av löv och barr

32 m

Naturreservat

Hällsboskogen

36 m från kabel
59 m från
luftledning

4.3.1.1 Fåglar
De senaste tre åren har ett tjugotal rödlistade fågelarter rapporterats in till Artportalen i närområdet längs med
sträckan Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna16. Bland dessa återfinns både sårbara
(VU) och nära hotade (NT) arter som exempelvis Pilgrimsfalk (NT), Sädgås (NT), Tornseglare (VU) och
Gröngöling (NT).
Somliga av de rapporterade arterna, t.ex. Pilgrimsfalk och Sädgås, finns upptagna i Bilaga 1 till
Artskyddsförordningen (2007:845).
4.3.1.2 Skyddsvärda arter
Ett tjugotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen exempelvis Granticka (NT),
Kandelabersvamp (NT) och Ljus solvända (NT). Vanlig backsippa, som är fridlyst i hela Sverige enligt
Artskyddsförordningen (2007:845), har rapporterats på flera platser i närheten av ledningen, som närmst inom
ett avstånd av 10 m från ledningen. Även Knärot, som påträffats ca 200 m från ledningen, är fridlyst i hela
landet enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845) 17.
I övrigt har inga fridlysta arter inrapporterats till Artportalen 18.

16

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
18 SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
17
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300 m sydväst Getholmen

2018-100108-0011

Sumpskog

2018-100108-0011

Sydligaste delarna av luftledningen, mellan Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta, är vid station i Bålsta
belägna inom ett grundvattenmagasin. De nordligaste delarna av ledningen vid station i Sigtuna ligger i
anslutning till ett naturreservat. Där emellan passerar ledningssträckan bland annat Mälaren, som utgör ett
riksintresse för yrkesfiske, ett antal sumpskogsområden och ett par skyddsvärda trädmiljöer. I Figur 15 och
Tabell 5 nedan redovisas berörda naturmiljöer i anslutning till luftledningen och markkabeln.

2019-11-08

4.3.2 Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta

Figur 15. Naturmiljöer i området kring luftledning och markkabel mellan Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta.
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4.3.3 Kungsängen-Överby

2018-100108-0011

Ledningssträckan mellan Kungsängen och Överby passerar ett antal nyckelbiotopsområden samt inventerade
ängs- och betesmarker. I Figur 16 och Tabell 6 nedan redovisas berörda naturmiljöer i anslutning till
luftledningen och markkabeln mellan Kungsängen och Överby.

2019-11-08

4.3.2.2 Skyddsvärda arter
Ett tiotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen. Av dessa är två stycken, Vanlig
backsippa, som påträffas ca 500 m från ledningen, samt Knärot, som påträffats ca 200 m från ledningen,
fridlysta i hela landet enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845)19.

Figur 16. Naturmiljöer i området kring luftledning och markkabel mellan Kungsängen och Överby.

19

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
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4.3.4 Överby-Häggvik

Befintlig ledning mellan Överby och Häggvik sträcker sig längs med Järvafältets naturreservat.
Ledningssträckan passerar även ett antal sumpskogar. I Figur 17 och Tabell 7 nedan redovisas berörda
naturmiljöer i anslutning till berörd luftledning.
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4.3.3.2 Skyddsvärda arter
Ett tjugotal rödlistade arter har rapporterats in till Artportalen i närområdet längs med sträckan KungsängenÖverby. Bland dessa återfinns Tallticka (NT), Vit kattost (VU) och Violettkantad guldvinge (NT). Inga fridlysta
arter har påträffats i närområdet20.

2018-100108-0011

Figur 17. Naturmiljöer i området kring luftledningen mellan Överby och Häggvik.

Tabell 7. Utpekade naturmiljöer inom 100 m från luftledningen samt inom 50 m från markkabeln (sett från Överby till Häggv k)

20

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
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Kan vara inaktuell

Gravfält, ca 90x70 m st (NV-SÖ), bestående av, enl. 1951 års
inv, ca 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, 1
rektangulär, fylld stensättning, 1 treudd samt runda, fyllda
stensättningar. Den största högen, som är separat utritad på
fotokartan, är ca 13m diam och 1,3 m h. I dess yta är smärre
gropar. De övriga högarna är 6-8 m diam och 0,6-0,8 m h. I en ett
grythål med mörklerjord. Den rektangulära, stensättningen, som
ligger invid och SSV om den största högen, är ca 6x4 m st (Ö
30cg S-V 30cg N)fylld, ca 0,3 m h. Övertorvad. Tydlig kantkedja,
ca 0,2 m h, av0,3-0,4 m st stenar. Treudden, som ligger invid och
V om den största högen, har ca 8 m långa sidor. Den är fylld, ca
0,3 m h. Den har tydlig kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-0,4 m st
stenar. De runda, vilka är högliknande, är 3-7 m diam och 0,2-0,5
m h. De är övertorvade och flera av dem är mycket otydliga.
Gravfältet är bevuxet med barrskog och delvis mycket täta
enbuskebestånd samt1979 även slån-, nypon- och diverse
taggbuskar, vilket omöjliggör meningsfull besiktning.

74 m

Ej kulturhistorisk
lämning

Stensättningar, låga, i markytan. Ev. naturbildningar. På backen
finnes oregelbundna förhöjningar, som sannolikt utgör lämningar
av gammal bebyggelse. Inom på fotokartan angivet område finns
några oregelbundna för låga förhöjningar samt enstaka stenar i
ytan. Inga tyder på fornlämningar, ej heller på bebyggelse.

94

Fornlämning

Vallomgiven grop (grundlämning?), närmast rund, intill 6 m diam
och 0,9 m dj. Vall kring kanten, 2 m br och 0,25-0,4 m h. I
Nkanten av vallen enstaka stenar, 0,3 m st. På botten
gammaltvirke. Nr 1 ligger i N delen (hörnet) av 2) Platå, 35x28
m(NV-SÖ) och 0,4-0,7 m över omgivningen. Begränsas i NV-NÖSV av terrasskanter, 0,2-0,4 m h, med ställvis skoning av sten,
tydligast i NV. Även NV om och nedanför den NV terrasskanten
är två svaga, mot NV sluttande troligen naturliga terrasser.
Lämpligt boplatsläge, terrasskanterna ger ålderdomligt intryck
och bör R-markeras i NV.

0m

Övrig
kulturhistorisk
lämning

1) Vallomgiven grop (grundlämning?), närmast rund, intill 6 m
diamoch 0,9 m dj. Vall kring kanten, 2 m br och 0,25-0,4 m h. I
Nkanten av vallen enstaka stenar, 0,3 m st. På botten
gammaltvirke. Nr 1 ligger i N delen (hörnet) av 2) Platå, 35x28
m(NV-SÖ) och 0,4-0,7 m över omgivningen. Begränsas i NV-NÖSV avterrasskanter, 0,2-0,4 m h, med ställvis skoning av
sten,tydligast i NV. Även NV om och nedanför den NV
terrasskanten ärtvå svaga, mot NV sluttande troligen naturliga
terrasser.Lämpligt boplatsläge, terrasskanterna ger ålderdomligt
intryckoch bör R-markeras i NV.

14 m

Fornlämning

Stensättning?, rundad, avplanad överdel, 4 m diam och 0,1 m h.
Övertorvad med i ytan enstaka och kännbara stenar, 0,1-0,2 m
st. Delvis kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar.

30 m

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, bestående av 1 husgrund, ca 6x5 m och
0,3 mh. Övertorvad. Förhöjning i mitten med tegelfragment.
Enstaka syrénbuskage. Igenväxande unggranskog. Omgivande
mark tidigare odlingar med granplantering. T

98 m

Stensättning (?), oregelbundet rektangulär, ca 8x5 m st (V
15cgN-Ö 15cg S), och ca 0,2 m h. Fyllningen, som är något
övertorvad, består av 0,15-0,4 m st lösa stenar. Vid kanten mot N
och Ö är några stenar, 0,4-0,8 m st och 0,2-0,4 m h, som dock
icke bildar någon tydlig kantkedja. Begränsning oklar, särskilt vid
"hörnet" i SV. Beväxt med två lövbuskar. Ca 11 m N 30cg Ö om
NÖ hörnet avnr 1 är 2) Stensättningsl knande lämning, närmast
rund,, ca 4-5 m diam och ca 0,2 m h. Fyllningen består av 0,2-0,6

25 m

Bevakningsobjekt
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2019-11-08

Fornlämning

2018-100108-0011

senare harnågon antydan till insjunkning. De runda
stensättningarna är ca3-11 m diam och ca 0,2-0,3 m h.
Övertorvade. 2 är delvisövertorvade med 0,1-0,3 m st stenar
synliga i ytan. 2 har delvissynlig kantkedja av 0,2-0,3 m h och
0,2-0,8 m l stenar. 2 får anses som osäkra. De har i regel
kantkedja.

Stensättning (?), oregelbundet rektangulär, ca 8x5 m st (V
15cgN-Ö 15cg S), och ca 0,2 m h. Fyllningen, som är något
övertorvad, består av 0,15-0,4 m st lösa stenar. Vid kanten mot N
och Ö är några stenar, 0,4-0,8 m st och 0,2-0,4 m h, som dock
icke bildar någon tydlig kantkedja. Begränsning oklar, särskilt vid
"hörnet" i SV. Beväxt med två lövbuskar. Ca 11 m N 30cg Ö om
NÖ hörnet av nr 1 är 2) Stensättningsl knande lämning, närmast
rund,, ca 4-5 m diam och ca 0,2 m h. Fyllningen består av 0,2-0,6
m st stenar. Begränsning oklar. Sannolikt naturbildning. Beväxt
med några lövbuskar.

16 m

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,3 m h. Fyllningen,
vars yta är ojämn, består uteslutande av stenar, 0,2-0,4 m st. Till
större delen nu otydlig kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-0,7 m st
stenar. Bevuxen med sly. 6 björkstubbar. 17-18 m Ö 15cg S
omnr 1 och 2 m Ö 15cg S om el-ledn. stolpe (Ö, av trä) är
sannol kt2) Stensättning?, nu till större delen övertäckt, enl 1951
årsinv, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,2 m h. Fyllningen, vars yta
är något övertorvad, består uteslutande av stenar, 0,2-0,3 m st.
På flera ställen vid kanten finnes större stenar, 0,4-0,6 m st,vilka
dock icke bilda någon tydlig kantkedja. I mittpartiet är en
oregelbunden svacka, ca 1x1 m st och ca 0,15 m dj. Bevuxen
med 2björkar. Av nr 2 syns endast en 1-2 m br del i Ö, i övrigt d v
si mitten och i V-NV, täcks den av upplagd jord- och stenhög
frånstolphål till elledningen, 2-3 m diam och 0,4 m h. Denna
lämning överensstämmer med läget tidigare och dess
begränsning i Ö är delvis otydlig men ändock klar

17 m

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,3 m h. Fyllningenm
vars yta är ojämn, består uteslutande av stenar, 0,2-0,4 m st. Till
större delen nu otydlig kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-0,7 m st
stenar. Bevuxen med sly. 6 björkstubbar. 17-18 m Ö 15cg S
omnr 1 och 2 m Ö 15cg S om el-ledn. stolpe (Ö, av trä) är
sannol kt2) Stensättning?, nu till större delen övertäckt, enl 1951
årsinv, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,2 m h. Fyllningen, vars yta
är något övertorvad, består uteslutande av stenar, 0,2-0,3 m st.
På flera ställen vid kanten finnes större stenar, 0,4-0,6 m st, vilka
dock icke bilda någon tydlig kantkedja. I mittpartiet är en
oregelbunden svacka, ca 1x1 m st och ca 0,15 m dj. Bevuxen
med 2björkar. Av nr 2 syns endast en 1-2 m br del i Ö, i övrigt d v
si mitten och i V-NV, täcks den av upplagd jord- och stenhög
frånstolphål till elledningen, 2-3 m diam och 0,4 m h. Denna
lämning överensstämmer med läget tidigare och dess
begränsning i Ö är delvis otydlig men än dock klar

10 m

Fornlämning

Gravfält, ca 75x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 runda
stensättningar enl. ovan individuella beskrivningar. 1)
Stensättning, rund, ca 7m diam och ca 5 m h. Fyllningen, vars yta
är ojämn samt något övertorvad, består uteslutande av 0,2-0,4 m
st stenar. Kvarstående rester av kantkedja, 0,35-0,6 m h och
0,75-1,1 m st stenar. Ett par av dessa är kantställda. Kantkedjan
är bäst bevarad i SV-V-N. Kantkedjan och material ut fyllningen
har fallit ut i stensättningens S del. Beväxt med två rönnar och en
björk. Ca 16 m S om nr 1 är 2) Stensättning, röseliknande, rund,
ca 6 m diam och ca 0,3 m h. Fyllningen, vars kantpartier delvis är
övertorvade, består av 0,25-0,5 m st stenar. Fyllningens yta är
smågropig och ojämn, 0,2-0,3 m dj. Mittgrop 1 m diam och 0,2
mdj. Delvis synlig kantkedja av 0,1-0,3 m h och 0,3-0,4 m l
stenar. Stensättningen har delvis oklar begränsning. Beväxt med
två aspar. Ca 4 m S 20cg Ö om nr 1 är 3) Stensättning, närmast
rund, ca 4,5 m diam, och ca 0,2 m h. Fyllningen, vars yta är
ojämn

85 m

Stensättningsliknande bildning, närmast rund, ca 7 m diam och
0,2m h. Fyllning delvis övertorvad av 0,2-0,4 m st stenar.
Beväxtmed en ekbuske.

11 m

Övriga
lämningstyper
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m st stenar. Begränsning oklar. Sannolikt naturbildning. Beväxt
med några lövbuskar.
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36 m

Bevakningsobjekt

Gravfält, ca 110x25 m (NNV-SSÖ), bestående av
15fornlämningar. Dessa utgöras av runda stensättningar. De är 6
m diam, 0,2-0,7 m h. De är övertorvade med i ytan talrika
stenar,0,2-0,3 m st. Stensättningarna är högliknande (tre
stycken) och flacka. S delen överväxt med brännässlor och
svårbesiktad. 15-25m S därom och i NÖ delen av
kraftledningsgata finns: 2) 2-3stenanhopningar, 3-6 m st och 0,20,4 m h, av 0,1-0,6 m st stenar. Ger intryck av att vara upplagda i
sen tid. Börkontrolleras. Gammal, övergiven vägbank i ÖSÖ
kanten.

23 m

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam och ca 0,3 m h. Övertorvad med
i ytan enstaka stenar, ca 0,3 m st. 2m utanför kanten i N växer en
tall. Ca 2 m S om nr 1 är 2) Stensättning? rund, ca 5 m diam,fylld,
ca 0,3 m h. Helt övertorvad. I N kanten tre stenar, -0,2 m h och
0,3-0,5 m l. Kan vara rest av kantkedja. I NV kanten går en stig.
SV kanten är skadad p.g.a. vändplan. Nr 2 ger färskare intryck.
Beväxt med två tallar. Form och material talar delvismot
fornlämning, läget och närheten till andra fornlämningar(nr78)
motiverar dock R-markering.

22 m

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam och ca 0,3 m h. Övertorvad med
i ytan enstaka stenar, ca 0,3 m st. 2m utanför kanten i N växer en
tall. Ca 2 m S om nr 1 är 2) Stensättning? rund, ca 5 m diam,fylld,
ca 0,3 m h. Helt övertorvad. I N kanten tre stenar, -0,2 m h och
0,3-0,5 m l. Kan vara rest av kantkedja. I NV kanten går en stig.
SV kanten är skadad p.g.a. vändplan. Nr 2 ger färskare intryck.
Beväxt med två tallar. Form och material talar delvismot
fornlämning, läget och närheten till andra fornlämningar(nr78)
motiverar dock R-markering.

19 m

Undersökt och
borttagen

Borttagen rest sten, numera kullfallen, och avslagen i två delar.
Stenens längd är ca 2,7 m (Ö-V), ca 0,75 m br och ca 0,5 m tj.
Stenen är sannol kt kullfallen mot V. Den är avslagen ca 1,1 m
nedanför den ursprungliga toppen. Kunde ej med säkerhet
bestämmas1979, 5 block fanns inom området dock inga som
stämde med ovanangivna uppgifter. Borttagen i och med den nya
sträckningen av landsvägen.

47 m

Fornlämning

1) Gravfält, ca 140x100 m (N-S), bestående av ca 65
fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar, 55 runda
stensättningar och 8 resta stenar. Högarna, belägna i mellersta
delen är 8 resp 14 m diamoch 0,8-1,5 m h. I ytan småstenar och
sandblandad jord. De rundastensättningarna är 3-8 m diam (vanl
4-6) och 0,1-0,6 m h (vanl0,1-0,3 m). Övertorvade med i ytan
enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. Sju har mittgrop eller insjunkning, 12 m diam och 0,1-0,3 m dj. Fyra har delvis kantkedja, 0,2-0,4 m
h, av 0,3-0,6 m l stenar. Flera har kant- och ytskador. Några är
otydliga spår av äldre bebyggelse? Ett par i NV delen kan
möjligen vara kvadratiska eller rektangulära. De resta stenarna är
0,5-1,2 m h och spridda. Gravfältet berörs i Ö och NV av täkt, i S
av tomtmark: gårdsplanöverlagrar sannolikt ytterligare
anläggningar, av vilka en del kan utgöra lämningar efter äldre
bebyggelse. Se nr 2! 2)Bebyggelseplats (övergiven bytomt). Enl.
lantm. åkt (nedan) har sannolikt helt eller delvis inom gränserna
för nr 54:1 legat det äldsta Svedjesta.

54 m

Fornlämning

Gravfält, ca 150x40 m (NÖ-SV, bågformigt), bestående av ca
25fornlämningar. Dessa utgörs av 8 högar och 17
rundastensättningar. Högarna är 5-13 m diam (fem är 8-10 m)

0m
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Gravfält, ca 110x25 m (NNV-SSÖ), bestående av
15fornlämningar. Dessa utgöras av runda stensättningar. De är 6
m diam, 0,2-0,7 m h. De är övertorvade med i ytan talrika
stenar,0,2-0,3 m st. Stensättningarna är högliknande (tre
stycken) och flacka. S delen överväxt med brännässlor och
svårbesiktad. 15-25m S därom och i NÖ delen av
kraftledningsgata finns: 2) 2-3stenanhopningar, 3-6 m st och 0,20,4 m h, av 0,1-0,6 m st stenar. Ger intryck av att vara upplagda i
sen tid. Börkontrolleras. Gammal, övergiven vägbank i ÖSÖ
kanten.

2018-100108-0011

Fornlämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund och en
terrassering samt möjligen en av två källar-ruiner i gravfält nr 3.

40 m

Bebyggelselämningar, (enl. ek. kartan) bestående av 1 grund
efterbostadshus och rest av fruktträdgård. T

95 m

Avgrening Bålsta
Fornlämning

Bytomt/gårdstomt. Övrig beskrivning saknas.

0m

Fornlämning

Gravfält, ca 70x35 m st (N-S), bestående av ca 10 fornlämningar.
Dessa utgöres av 5 högar och 5 runda stensättningar. Högarna
är5-8 m diam och0,4-0,7 m h. En har i mitten grop, 2x1 m st och
0,3m dj. Två har skador i kantpartierna. De runda
stensättningarna är 3-11 m diam och 0,2-0,6 m h. Den största i
N. Övertorvade. Enär delvis övertorvad av 0,1-0,6 m st stenar. En
har delviskantkedja av -0,4 m h och 0,3-0,6 m l stenar. En får
anses som osäker. Äldre täktgropar i SSV. Delvis igenväxt med
lövskog och sly.

95 m

Fornlämning

Gravfält, ca 40x25 m st (N-S), bestående av ca 10 fornlämningar.
Dessa utgöres av 1 hög och 9 runda stensättningar. Hägen,
belägen i S, är ca 7 m diam och ca 0,7 m h. De runda
stensättningarna är4-6 m diam och 0,2 m h. Flera av dem är
starkt skadade. En harinsjunkning. Gravfältet har sannol kt
ursprungligen sammanhängt med gravfältet nr 30. Vid 1979 års
rev. inv. bar N delen kraftigmarkvegetation. Endast 6
anläggningar kunde ses.

45 m

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, platå, ca 20x20 m (VNV-ÖSÖ) där
trearbetarkaserner legat.

99 m

Fornlämning

Hällristning, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm djup.
Belägen på krön av häll, intill N-del av hålväg, nr 164:1.

57 m

Fornlämning

1) Hålväg, 60 m l (N-S), 2,5 m br och 0,1-0,3 mdj (djupast i N).2)
Upplöses i S i rastplats, fortsätter sedan otydlig 200 m motSÖ.
Ca 10 m V om nr 1 är: 1)Hålväg, ca 35 m l (N-S), 1,5 m broch
0,15 m dj. I S en kort förgrening anslutande till nr 1. Ca8-10 m V
om nr 2 är: 1) Hålväg, ca 20 m l (N-S). 1 m br och 0,1 mdj. T A:
Nr 1: markerad som sämre brukningsväg på ekon.kartan

50 m

På platsen fanns under mitten av 1800-talet Håbo Jaktplats.

0m

Jaktskall efter varg bedrevs från NÖ och mot SV där skottplatsen
och passkyttarna fanns.
En äldre varggård torde funnits längre mot NV där bla RAÄ
Kalmar 71, 72 och 203 torde ingått. Landsarkivets karta anvisar
dock denna plats för år 1844, helt på denna sidan om
landsvägen.
Området bristfälligt avsynat, men det är tveksamt i vilken
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Bevakningsobjekt

2019-11-08

och0,4-1,2 m h (sju är 0,7-1,2 m). I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4
mst. En har i mitten en avlång sten, 1,3 m l, ursprungligen
troligen rest. De runda stensättningarna är 4-6 m diam (vanl 45m) och 0,1-0,3 m diam. Övertorvade med i ytan enstaka
tilltalrika stenar, 0,2-0,4 m st. Tre högar har mittgropar, 1-2
mdiam och 0,2-0,5 m dj. Två högar i NNÖ delen är till stor
delborttagna. Flera stensättningar är kant- och ytskadade. Några
är otydliga. I NÖ kanten av gravfältet finnes 2 källarruiner med
valv av tegel, delvis täckt av jord, dock sannolikt ej ingående i
gravhögar. I NÖ och i S har tidigare grustäkt förekommit.
Gravfältet beväxt med blandskog.

Fornlämning

Hålväg, 40 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och intill 0,4 m

68 m

Fornlämning

Hålväg, 30 m l (ÖNÖ-VSV), 3-4 m br och intill 1 m dj. Avskuren
av dike i VSV.

67 m

Fornlämning

Vägbank, 70 m l (Ö-V), 5 m br och intill 0,5 m h. Begränsad av
diken, 1 m br och intill 0,4 m dj.

70 m

Fornlämning

Hålvägssystem, 210x10-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst
13 hålvägar. 7 av dessa löper närmast i ÖNÖ-VSV och är 10-180
m l, 2-10 m br och 0,4-4 m dj. Huvudsträckningen är 5-10 m br
och intill 4 m dj. 6 hålvägar löper närmast i N-S och är 2-5 m br
och 0,5-1 m dj.

44 m

Avgrening Sigtuna
Övrig
kulturhistorisk
lämning

Kvarngrund, rund, ofylld, ca 7 m diam. I periferin lagda stenar, ca
0,5-1,0 m st och 0,3-0,4 m h. Bevuxen med björkar och
1krusbärsbuske. Troligen grunden efter väderkvarn.

5m

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Röjningsröseområde, ca 165x45 m (NNÖ-SSV) enligt
kartmarkering. Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk
utredning år 2004. (Raä dnr: 321-3077-2004)

0m

Bevakningsobjekt

Hålväg, ca 390 m l (ÖSÖ-VNV) enligt kartmarkering. Beskrivning
saknas. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. (Raä dnr:
321-3077-2004

0m

Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av 1 husgrund och 1 jordkällargrund.

59 m

Husgrund från sen tid, ca 15x7 m. (NNÖ-SSV). Intill Ö långsidan
är 2 kullar efter brandmurar, innehållande tegel. De äro ca 4 m
diam och ligga ca 3 m från varandra, centralt i husgrundens
vardera hälft.
Ca 2 m SSÖ om husgrunden är:
Jordkällare, ca 5x3 m (ÖSÖ-VNV). Ingång mot Ö. Övertorvad. I V
delen är ett ca 0,4 m diam stort hål i taket. Källaren är ca 1,80 m
h.
Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av husgrund från sen tid ca 8x6 m (NS). I mittpartiet utmed Ö långsidan och något mot N är en kulle
efter brandmuren, ca 3 m diam och ca 0,4 m hög. Kullen
innehåller tegel.

58 m

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet
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Avgränsning efter 1844 års karta.

2018-100108-0011

utsträckning några lämningar är bevarade och kan påträffas.

2018-100108-0011

Kraftledningen mellan Håtuna-Sigtuna med avgränsning Bålsta sträcker sig genom riksintresseområdet för
kulturmiljö Håtuna – Håbo – Tibble [AB 35]. Sträckan berör 18 fornminnen eller övriga kulturhistoriska
lämningar. I Tabell 9 samt Figur 19 redovisas berörda kulturmiljöer inom 100 m från luftledningen. Markkabeln
berör inga kulturmiljöer.

2019-11-08

4.4.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta

Figur 19. Berörda kulturmi jöer, fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i området kring kraftledningen mellan Håtuna och
Sigtuna med avgrening Bålsta.

4.4.2.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
I Tabell 9 nedan redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från luftledningen
mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.
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Bytomt/gårdstomt. Övrig beskrivning saknas.

Fornlämning

Gravfält, ca 70x35 m st (N-S), bestående av ca 10
fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar och 5 runda
stensättningar. Högarna är5-8 m diam och0,4-0,7 m h. En har i
mitten grop, 2x1 m st och 0,3m dj. Två har skador i
kantpartierna. De runda stensättningarna är 3-11 m diam och
0,2-0,6 m h. Den största i N. Övertorvade. Enär delvis
övertorvad av 0,1-0,6 m st stenar. En har delviskantkedja av 0,4 m h och 0,3-0,6 m l stenar. En får anses som osäker. Äldre
täktgropar i SSV. Delvis igenväxt med lövskog och sly.

Fornlämning

Gravfält, ca 40x25 m st (N-S), bestående av ca 10
fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 9 runda
stensättningar. Hägen, belägen i S, är ca 7 m diam och ca 0,7
m h. De runda stensättningarna är4-6 m diam och 0,2 m h.
Flera av dem är starkt skadade. En harinsjunkning. Gravfältet
har sannolikt ursprungligen sammanhängt med gravfältet nr
30. Vid 1979 års rev. inv. bar N delen kraftigmarkvegetation.
Endast 6 anläggningar kunde ses.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, platå, ca 20x20 m (VNV-ÖSÖ) där
trearbetarkaserner legat.

Fornlämning

Hällristning, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm
djup. Belägen på krön av häll, intill N-del av hålväg, nr 164:1.

Fornlämning

1) Hålväg, 60 m l (N-S), 2,5 m br och 0,1-0,3 mdj (djupast i
N).2) Upplöses i S i rastplats, fortsätter sedan otydlig 200 m
motSÖ. Ca 10 m V om nr 1 är: 1)Hålväg, ca 35 m l (N-S), 1,5
m broch 0,15 m dj. I S en kort förgrening anslutande till nr 1.
Ca8-10 m V om nr 2 är: 1) Hålväg, ca 20 m l (N-S). 1 m br och
0,1 mdj. T A: Nr 1: markerad som sämre brukningsväg på
ekon.kartan
På platsen fanns under mitten av 1800-talet Håbo Jaktplats.
Jaktskall efter varg bedrevs från NÖ och mot SV där
skottplatsen och passkyttarna fanns.
En äldre varggård torde funnits längre mot NV där bla RAÄ
Kalmar 71, 72 och 203 torde ingått. Landsarkivets karta
anvisar dock denna plats för år 1844, helt på denna sidan om
landsvägen.
Området bristfälligt avsynat, men det är tveksamt i vilken
utsträckning några lämningar är bevarade och kan påträffas.
Avgränsning efter 1844 års karta.

Fornlämning

Hålväg, 40 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och intill 0,4 m

Fornlämning

Hålväg, 30 m l (ÖNÖ-VSV), 3-4 m br och intill 1 m dj. Avskuren
av dike i VSV.

Fornlämning

Vägbank, 70 m l (Ö-V), 5 m br och intill 0,5 m h. Begränsad av
diken, 1 m br och intill 0,4 m dj.

Fornlämning

Hålvägssystem, 210x10-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av
minst 13 hålvägar. 7 av dessa löper närmast i ÖNÖ-VSV och
är 10-180 m l, 2-10 m br och 0,4-4 m dj. Huvudsträckningen är
5-10 m br och intill 4 m dj. 6 hålvägar löper närmast i N-S och
är 2-5 m br och 0,5-1 m dj.

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet

45

Samrådshandling, undersökningssamråd – Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta & Sigtuna (2018-100108), Håtuna-Sigtuna med
avgrening Bålsta (2018-100107), Kungsängen-Överby (2018-100109), Överby-Häggvik (2018-100111)

2019-11-08

Fornlämning

2018-100108-0011

Avgrening Bålsta

2018-100108-0011

Befintlig luftledning mellan Kungsängen och Överby berör 14 fornminnen eller övriga kulturhistoriska
lämningar. Inget kulturreservat eller riksintresse för kulturmiljövård berörs av ledningen. I Tabell 10 samt Figur
20 redovisas berörda kulturmiljöer inom 100 m från luftledningen. Markkabeln berör inga kulturmiljöer,
fornminnen eller övriga kulturhistoriska lämningar.

2019-11-08

4.4.3 Kungsängen – Överby

Figur 20. Berörda kulturmi jöer, fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i området kring kraftledningen mellan Kungsängen och
Överby.

4.4.3.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
I Tabell 10 nedan redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från luftledningen
mellan Kungsängen och Överby.
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Naturbildning, belamrad med odlingssten. 1979 Belamrad med
diverseris och buskar

88 m

Bevakningsobjekt

Möjlig plats för borttagen äldre gård Väsby med äldsta belägg1538.
Laga skifteskarta 1909 anger å littera Bb, markerande Väsby1:3
möjligt läge. Ej bes. 1979

0m

Fornlämning

Skogsmark. Gravfält, ca 90x45 m st, NNV-SSÖ, bestående av ca
15 fornlämningar. Dessa utgörs av låga, runda stensättningar, 4-8m
diam, 0,2-0,5 m h. Då dessa är starkt skadade, är deras
begränsning oklar. Den tydligaste stensättningen, som är rund
ligger i gravfältets Ö del. Den är 7 m diam och 0,5 m h. En, ev två
har mittgrop, 1 m st och 0,2 m dj. Tre har oklar kantkedja,0,1-0,2 m
h, av 0,3-0,5 m l stenar. Samtliga stensättningar är övertorvade och
bevuxna med barrskog. I gravfältets norra del finnes en kulle, som
möjligen är rest av en skadad hög. På gravfältets nordligaste del,
omedelbart Ö om en väg, är stensättningarna starkt skadade.
Möjligen kan några av de på denna del av gravfältet belägna
stensättningarna har varit ursprungligen kvadratiska eller
rektangulära. Det SV partiet Vom vägen är helt igenväxt och
belamrat med skräp.

0m

Fornlämning

Gravfält, ca 140x100 m (N-S), bestående av ca 65 fornlämningar.
Dessa utgöres av 2 högar, 55 runda stensättningar och 8 resta
stenar. Högarna, belägna i mellersta delen är 8 resp 14 m diam och
0,8-1,5 m h. I ytan småstenar och sandblandad jord. De
rundastensättningarna är 3-8 m diam (vanl 4-6) och 0,1-0,6 m h
(vanl0,1-0,3 m). Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m
st. Sju har mittgrop eller insjunkning, 1-2 m diam och 0,1-0,3 m dj.
Fyra har delvis kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,6 m l stenar. Flera
har kant- och ytskador. Några är otydliga spår av äldre bebyggelse?
Ett par i NV delen kan möjligen vara kvadratiskaeller rektangulära.
De resta stenarna är 0,5-1,2 m h och spridda. Gravfältet berörs i Ö
och NV av täkt, i S av tomtmark: gårdsplanöverlagrar sannolikt
ytterligare anläggningar, av vilka en delkan utgöra lämningar efter
äldre bebyggelse. Se nr 2! 2)Bebyggelseplats (övergiven bytomt).
Enl. lantm. åkt (nedan) har sannolikt helt eller delvis inom gränserna
för nr 54:1 legat det äldsta Svedjesta.

0m

Borttagen rest sten, numera kullfallen, och avslagen i två delar.
Stenens längd är ca 2,7 m (Ö-V), ca 0,75 m br och ca 0,5 m
tj.Stenen är sannolikt kullfallen mot V. Den är avslagen ca 1,1 m
nedanför den ursprungliga toppen. Kunde ej med säkerhet
bestämmas1979, 5 block fanns inom området dock inga som
stämde med ovanangivna uppgifter. Borttagen i och med den nya
sträckningen av landsvägen.

51 m

Bevakningsobjekt

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund och en terrassering
samt möjligen en av två källar-ruiner i gravfält nr 3.

34 m

Fornlämning

Gravfält, ca 150x40 m (NÖ-SV, bågformigt), bestående av ca
25fornlämningar. Dessa utgöres av 8 högar och 17
rundastensättningar. Högarna är 5-13 m diam (fem är 8-10 m)
och0,4-1,2 m h (sju är 0,7-1,2 m). I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m
st. En har i mitten en avlång sten, 1,3 m l, ursprungligen troligen
rest. De runda stensättningarna är 4-6 m diam (vanl 4-5m) och 0,10,3 m diam. Övertorvade med i ytan enstaka tilltalr ka stenar, 0,20,4 m st. Tre högar har mittgropar, 1-2 mdiam och 0,2-0,5 m dj. Två
högar i NNÖ delen är till stor delborttagna. Flera stensättningar är
kant- och ytskadade. Några är otydliga. I NÖ kanten av gravfältet
finnes 2 källarruiner med valv av tegel, delvis täckt av jord, dock
sannolikt ej ingående i gravhögar. I NÖ och i S har tidigare grustäkt
förekommit. Gravfältet beväxt med blandskog.

0m

Undersökt och
borttagen

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet
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Ej kulturhistorisk
lämning

2018-100108-0011

jämnt material. I mitten finns en grop, närmast oval, 5x1,5 m st och
0,5 m dj (Ö-V). I S kanten finnes en störresten, möjligen
uppstickande bergsklack. Belamrat med ris. I området NÖ om
ovanstående finnes några smärre röjningsrösen.

2018-100108-0011

Befintlig luftledning passerar sju fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från
ledningen. Dessa redovisas i Figur 21 och Tabell 11 nedan. Ledningen berör inga kulturreservat eller
riksintressen för kulturmiljövård.

2019-11-08

4.4.4 Överby – Häggvik

Figur 21. Berörda kulturmi jöer, fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i området kring luftledningen mellan Överby och
Häggvik.

4.4.4.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
I Tabell 11 nedan redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från luftledningen
mellan Överby och Häggvik med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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Ledningen mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening mot Bålsta och Sigtuna passerar Håbo-Tibble kyrkby
där bland annat en idrottsplats, isbana, beachvolleybollplan och skateramp finns i ledningens närområde23.
Avgreningen mot Sigtuna passerar över Mälaren som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns där, enligt 4 kap 1-2 §§ Miljöbalken, se Figur 18 ovan. Ledningssträckan
avslutas också i nära anslutning till Hällsboskogens naturreservat där det finns motionsspår, skidspår samt
strövområden för svamp- och bärplockning24.

4.5.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta

Ledningen passerar över Mälaren som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1-2 §§ Miljöbalken, se
Figur 19 ovan. Detta med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Ledningssträckan avslutas också
i nära anslutning till Hällsboskogens naturreservat där det finns motionsspår, skidspår samt strövområden för
svamp- och bärplockning25.

4.5.3 Kungsängen-Överby

Ledningen passerar över Mälaren som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1-2 §§ Miljöbalken, se
Figur 20 ovan. Inom Upplands-Väsby kommun går ledningen genom området Järvakilen som är ett
tätortsnära större grönområde med tillhörande strövområden 26.

4.5.4 Överby-Häggvik

Ledningen löper parallellt med Östra Järvafältets naturreservat som utgör riksintresse för friluftsliv, se Figur 21
ovan. Inom naturreservatet finns markerade leder, stigar, rastplatser, raststugor och kaféer. Området är
populärt för promenader, cykelturer och motionsträning27. Ledningen korsar även sjön Ravalen, som delvis
ligger inom Östra Järvafältet. Ravalen är populär bland fågelskådare. Sjön används även som badstrand på
sommaren och för skridskoåkning på vintern. Runt sjön finns motionsspår och strandpromenad 28.

4.6 Landskapsbild
4.6.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna

Ledningssträckan från Håtuna mot Kungsängen samt avgreningen upp mot Sigtuna går genom
kulturmiljöriksintresset Håtuna-Håbo-Tibble där landskapsbilden präglas av det bevarade kulturlandskapet
med äldre herrgårdar med tillhörande godsmark och medeltida kyrkor. Ledningen passerar Håbo-Tibble
kyrkby, där nutida uppförda byggnader anpassats för att passa in med den äldre kulturbygden. Landskap som
ledningen passerar går från ett uppbrutet slättlandskap, där landskapet varierar från flacka odlingsytor till
skogsklädda höjdpartier, till ett mosaikartat dalgångslandskap inom Totalförsvarets riksintresseområde.
Sedan militären började använda marken på 1960-talet har inte mycket förändrats inom området 29.
Avgreningen ner mot Bålsta passerar genom ett storskaligt och slutet skogslandskap där landskapet präglas
av gles bebyggelse, stora höjdvariationer och ett småskaligt vägnät.

Upplands-Bro (2018) Karttjänst
Sigtuna kommun (2012) Hällsboskogens naturreservat – trolsk barrskog med Linnea och Kungsfågel
25
Sigtuna kommun (2012) Hällsboskogens naturreservat – trolsk barrskog med Linnea och Kungsfågel
26
Sollentuna kommun (u.å) Järvakilen
27
Sollentuna kommun (2012) Översiktsplan
28
Sollentuna kommun (u.å) Ravalen
29
Upplands-Bro kommun (2016) Landsbygdsplan FÖP
23
24
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4.5.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna

2018-100108-0011

4.5 Friluftsliv

4.6.3 Kungsängen-Överby

Ledningen mellan Kungsängen och Överby går genom Totalförsvarets riksintresseområde där
landskapsbilden utgörs av ett dalgångslandskap med trånga dalgångar, avskilda från varandra av höglänta
skogsområden. När ledningen når Upplands Väsby kommun sträcker den sig genom grönområdet Järvakilen
där landskapsbilden präglas av brukad skog och mindre partier av äldre skog.

4.6.4 Överby-Häggvik

Landskapsbilden längs med ledningen mellan Överby och Häggvik präglas av Järvafältets odlingslandskap
och framför allt skogslandskap väster om ledningen. Öster om ledningen präglas landskapsbilden av
tätortsbebyggelse som till stor del utgörs av bostadshus.

4.7 Boendemiljö
4.7.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna

Inom 100 m från befintlig luftledning mellan Håtuna och Kungsängen samt avgreningen mot Bålsta finns 36
bostadshus. Det finns inga bostäder inom 100 m från avgreningen mot Sigtuna. Det finns heller inga
bostadshus inom 50 m från markkabeln. Fastigheter med bostadshus inom 100 m från luftledningen
presenteras i Bilaga 3.

4.7.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta

Inom 100 m från luftledningens avgrening mot Bålsta finns 22 bostadshus. Det finns inga bostäder inom 100
m från ledningen mellan Håtuna och Sigtuna. Det finns heller inga bostadshus inom 50 m från markkabeln.
Fastigheter med bostadshus inom 100 m från luftledningen presenteras i Bilaga 3.

4.7.3 Kungsängen-Överby

Inom 100 m från luftledningen finns 22 bostadshus. Inom 50 m från markkabeln finns 1 bostadshus.
Fastigheter med bostadshus inom 100 m respektive 50 m från luftledning och markkabel presenteras i Bilaga
3.

4.7.4 Överby-Häggvik

Inom 100 m från luftledningen finns 118 bostadshus. Fastigheter med bostadshus inom 100 m från
luftledningen presenteras i Bilaga 3.

4.7.5 Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
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I höjd med riksintresseområdet för kulturmiljö Håtuna-Håbo-Tibble som präglas av det bevarade
kulturlandskapet går ledningen genom ett slättlandskap. Längre söderut mot station i Bålsta går ledningen
genom ett storskaligt och slutet skogslandskap där landskapet präglas av gles bebyggelse, stora
höjdvariationer och ett småskaligt vägnät.

2018-100108-0011

4.6.2 Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte 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 vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:
•
•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för de aktuella
ledningsträckningarna. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:erna.
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Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
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Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.

5.1 Bedömning
5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer

Befintliga luftledningar och markkablar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkert och tillförlitligt
elnät. Vid nedmontering av befintliga ledningar skulle marken den delen av sträckningen där ledningarna löper
ensamma kunna användas för jord-/ skogsbruk. Eftersom områdena är i behov av elförsörjning skulle dock ny
mark tas i anspråk för nya ledningar vilket skulle innebära en större påverkan än att låta befintliga ledningar
finnas kvar. Befintliga ledningar står inte i strid med några av berörda kommuners planer eller program.
Spridning av kreosot är mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till stolpen. Användandet av
kreosotimpregnerade trästolpar bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet inte följs.
Befintliga luftledningar bedöms med hänsyn tagen till föreslagna hänsynsåtgärder i avsnitt 5.2.1 inte bidra till
utsläpp eller ökad frisättning av näringsämnen och föroreningar eller bidra till förändrade habitat och därmed
inte heller påverka möjligheterna att uppnå MKN för berörda vattenförekomster. Luftledningarna kommer inte
heller bidra med flödesförändringar eller morfologiska förändringar.

5.1.2 Naturmiljö

Då ansökan berör befintliga luftledningar kommer inte några nya markanspråk göras. Eftersom samtliga
ledningar har funnits länge på platsen bedöms aktuella ledningar inte påverka de befintliga naturmiljöintressen
negativt så länge de står kvar i sina nuvarande utformningar. I de fall en påverkan skulle kunna uppstå är det
främst vid nedrivning av berörda befintliga luftledningar eller uppförande av ny luftledning/markkabel. Att flytta
berörda luftledningar skulle ta ny mark i anspråk och riskera att skapa nya barriäreffekter.
De fågelarter av mindre storlek som rapporterats in i Artportalen bedöms inte påverkas negativt av aktuella
luftledningar. Det är framförallt stora fåglar som örnar och berguvar som kan påverkas negativt av
kraftledningar då de är så pass stora att de kan nå två linor och därmed få ström i sig. För att minimera
påverkan på naturmiljön vid drift och underhåll kommer hänsynsåtgärder enligt avsnitt 5.2.2 att vidtas.

5.1.3 Kulturmiljö

Eftersom samtliga ledningar har funnits länge på platsen bedöms befintliga luftledningar inte påverka de
befintliga kulturmiljöintressen negativt så länge de står kvar i sina nuvarande utformningar. I de fall en
påverkan skulle kunna uppstå är det främst vid nedrivning av berörda befintliga luftledningar eller uppförande
av ny luftledning/markkabel.
Så länge hänsynsåtgärder vidtas vid underhåll bedöms sökt alternativ inte påverka de befintliga
kulturmiljöintressena negativt i någon större utsträckning, se avsnitt 5.2.3.

5.1.4 Friluftsliv och landskapsbild

En luftledning syns i landskapet, framförallt i öppnare marker vilket medför en visuell påverkan på
landskapsbilden som beroende på betraktaren kan uppfattas som störande. Befintliga ledningar har dock
funnits inom respektive område länge samt löper stora delar av sträckningen parallellt med andra ledningar.
Ledningarna kan därför anses vara en del av landskapsbilden.
Påverkan på friluftslivet kommer framför allt bestå av en visuell påverkan då luftledningarna delvis syns i
landskapet. Luftledningarna är i sig inget hinder för att utöva friluftsliv. Ledningarnas skogsgata kan för
friluftslivet istället ha en positiv påverkan då de utgör passager.
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Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 0, görs även en övergripande
bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.

2018-100108-0011

5 MILJÖEFFEKTER

Vid eventuell nedmontering av de aktuella luftledningssträckningarna skulle det magnetfält som
luftledningarna ger upphov till komma att upphöra. Magnetfältet kvarstår dock längs de sträckor där parallella
ledningar löper. Magnetfältsberäkningar kommer som tidigare nämnts att tas fram för de aktuella
ledningssträckningarna inom ramen för kommande MKB-arbete.

5.1.6 Risk och säkerhet

För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För kraftledningar finns väl reglerade
säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör
också en del av att minimera riskerna för allmänheten. Sökanden har även interna rutiner för att minimera
arbetsmiljörisker.

5.2 Hänsynsåtgärder
5.2.1 Markanvändning

Då livslängden på en stolpe gått ut och stolpen ska bytas ut kommer kreosotimpregnerade stolpar ersättas av
stolpar av ett annat material. Stolpar av kreosot kan ersättas med stolpar av t.ex. komposit, metall eller annat
material. Vid utbyte av stolpar i den befintliga regionnätsledningen placeras ny stolpe på samma plats som
kasserad stolpe. Befintligt hål utnyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. Genom
detta sker ingen spridning av kreosot utöver den tidigare placeringen.
För att ytterligare undvika frisättning av miljögifter och näringsämnen och förändring av habitat kan
hänsynsåtgärder som nämnts i avsnitt 5.2.2 vidtas.

5.2.2 Naturmiljö

Vid underhåll och reparationer kan påverkan minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder som t.ex. att i
möjligaste mån genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, i så stor utsträckning som möjligt
köra på befintliga vägar, vara extra försiktig vid arbeten i närheten av vattendrag (t.ex. se till att buskar, träd
och annan skyddande vegetation bevaras utmed stränder), anlägga mindre broar över vattendrag, köra med
våtmarksanpassade fordon samt köra på stockmattor. Innan några åtgärder i känsliga miljöer genomförs
kommer Sökanden samråda med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 § miljöbalken.
Besiktningar utförs delvis via helikopter vilket minskar påverkan på naturmiljön. Det skogliga underhållet
genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen.

5.2.3 Kulturmiljö

Vid drift och underhåll bör försiktighet iakttas så att fornlämningar inte körs på. Som en ytterligare
skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas ut vid upphandling av drift och underhåll.
På så sätt kan skador orsakade av markfordon undvikas. De entreprenörer som anlitas ska leva upp till de
lagkrav som finns och söka erforderliga tillstånd för röjning. På så sätt kan skador orsakade av markfordon
undvikas.
Om ej tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningarna kommer en anmälan
göras till Länsstyrelsen.
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5.1.5 Boendemiljö och elektromagnetiska fält

2018-100108-0011

Påverkan på landskapsbild och friluftsliv skulle försvinna vid nedmontering av ledningarna avseende den
delen av sträckan som ledningarna löper ensamma, men uppstå inom annat område då nya ledningar krävs
för elförsörjningen i området. Då långa delar av sträckningarna löper parallellt med andra ledningar skulle en
nedmontering av luftledningarna vid dessa sträckor inte förändra påverkan på landskapsbilden. Markkablar
syns inte och har därmed ingen visuell påverkan på landskapet.

5.3 Samlad bedömning

Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att några
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Påverkan på berörda intressen bedöms vara liten och någon
betydlig påverkan på miljön eller människors hälsa bedöms inte föreligga. Med anledning av detta bedöms ett
bibehållande av befintlig ledning innebära ej betydande miljöpåverkan.
Sammantaget bedöms påverkan vara liten i relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer
tillförlitligt elnät som den befintliga luftledningen medför, vilket motiverar att etableringen bibehålls i nuvarande
utformning.
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Sökanden har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och
försiktighetsprinciper.
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5.2.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält
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När undersökningssamrådet är avslutat kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till
länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas det genomförda
undersökningssamrådet och alla inkomna yttranden samt Sökandens bemötande av dessa. Om länsstyrelsen
beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan påbörjas arbetet med en liten
miljökonsekvensbeskrivning direkt. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan innebära betydande
miljöpåverkan kommer ett avgränsningssamråd att genomföras med övriga berörda myndigheter och
allmänheten. Efter avgränsningssamrådet påbörjas arbetet med MKB. Synpunkter som kommer in under
samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen.
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