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Avgränsningssamråd gällande ombyggnad och nybyggnad 
av 130 kV kraftledningar Flemingsberg – Ekudden, 
Huddinge och Haninge kommuner i Stockholms län

Redogörelse för ärendet

Vattenfall Eldistribution, har genom SWECO Energy sänt översänt ett underlag 
för avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 28-32 §§ om nätkoncession för 
linje för nya 130 kV kraftledningar mellan Flemingsberg och Ekudden i Huddinge 
och Haninge kommuner.

Planerad sträckning för ny 130 kV ledning följer befintlig 70 kV ledning i 
huvudsakligen sydostlig riktning mellan Flemingsberg och Lissma. Dessutom 
planeras en ny 130 kV ledning mellan Lissma och Ekudden. 
Verksamhetsutövaren bedömer att verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan (BMP). Detta beror främst på att ledningen berör ett flertal 
värdefulla naturmiljöer. 

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget men vill skicka med följande
synpunkter.

Fornlämningar
Flemingsberg - Lissma
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen (1988:950) kommer att krävas eftersom ny mark planeras att tas 
i anspråk öster om befintlig ledning. Syftet med en arkeologisk utredning är att 
fastställa i fall det finns okända fornlämningar som kan påverkas.

Inom och i närheten av den planerade sträckan finns ett flertal kända 
fornlämningar och möjliga fornlämningar. För ingrepp inom och invid 
fornlämning krävs tillstånd enligt 10 § 2 kap kulturmiljölagen (KML). Ett tillstånd 
kan vara förenat med krav på arkeologiska åtgärder, till exempel arkeologisk 
kontroll eller schaktningsövervakning. Tillståndsansökan gäller även de 
nytillkomna fornlämningar som eventuellt påträffas vid den arkeologiska 
utredningen.
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Ansökan om arkeologisk utredning och tillstånd till ingrepp i fornlämning ska 
skickas till Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö i god tid innan planerad start för 
arbetet.

Lissma – Ekudden
Alternativ A ingen erinran ur fornlämningssynpunkt.
Alternativ B och C kommer att kräva arkeologiska utredningar.

Pågående planeringsprojekt  

Det framgår av samrådsunderlaget att ledningen kommer att korsa den framtida 
vägen Tvärförbindelse Södertörn som är utpekad som riksintresse enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. Därtill har Huddinge kommun inlett ett programarbete för 
Flemingsbergsdalen.
Länsstyrelsen förutsätter att fortsatt dialog sker med Trafikverket och Huddinge 
kommun för att nå en så bra samordning som möjligt.

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av planhandläggare 
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Samråd enligt kap 6 miljöbalken avseende planerat 
kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden – svar på remiss 
från Vattenfall Eldistribution AB  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 
oktober 2019, bilaga 1, överlämnas till Vattenfall Eldistribution AB som Huddinge 
kommuns yttrande över Samråd enligt kap 6 miljöbalken avseende planerat 
kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden. 

 
Sammanfattning 

Stockholmsregionen växer och kapacitetsläget i elnätet är ansträngt med risk för 
effektbrist. Vattenfall Eldistribution AB planerar att möta kapacitetsbehovet genom 
att omvandla regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV 
fördelningsstationer. Det innebär att de behöver bygga om befintliga anläggningar 
(ledningar och stationer) inom regionnätet. 
  
Vattenfall Eldistribution AB avser därför att söka nätkoncession för linje (tillstånd) 
för nya 130 kV kraftledningar mellan Flemingsberg och Ekudden i Huddinge och 
Haninge kommuner. Redan idag finns en 70 kv luftledning som går mellan 
Flemingsberg och Lissma. Ledningen planeras att ersättas med en ny dubbel 130 kV 
ledning. Dessutom planeras för en ny 130 kV ledning mellan Lissma och Ekudden. 
  
En god elförsörjning är avgörande för att Huddinge ska kunna fortsätta att växa och 
Huddinge kommun är därmed positiv till att Vattenfall Eldistribution nu arbetar för 
att öka kapaciteten. Enligt Huddinge kommuns gällande översiktsplan är det ett 
övergripande mål att befintliga kraftledningar på sikt ska grävas ned. Kommunen ser 
det som positivt att kabeln markförläggs genom Flemingsbergsdalen men ser 
samtidigt stora behov av gemensam fortsatt planering och samordning av 
genomförandet. 
  
Planerna för den övriga sträckan som löper genom flera av kommunens naturreservat 
planerar Vattenfall Eldistribution AB att dra parallellt med befintlig 70 kV 
luftledning. Det innebär att man behöver brädda den nuvarande kraftledningsgatan. 
Med den nya ledningen på plats kommer den gamla att tas bort och då kommer 
förhoppningsvis kraftledningsgatan återigen att kunna smalnas av genom 
återskogning. 
  
När det gäller den nya sträckan mellan Lissma och Ekudden förordar Huddinge 
kommun huvudalternativet, det vill säga att utnyttja Svenska Kraftnäts redan 
befintliga ledningssträckning. 
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Huddinge kommun vill uppmärksamma Vattenfall Eldistribution AB på att det finns 
ett flertal arrenden och markupplåtelser inom sträckningsområdet. Avtalsmotparterna 
måste informeras inför genomförandet vilket är Vattenfall Eldistribution AB:s ansvar. 
Kommunen utgår ifrån att Trafikverket yttrar sig avseende påverkan på pågående 
planering kring Tvärförbindelse Södertörn. 
 
Överläggning 

I ärendet yttrar sig  (MP) och  (S). 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om beslut kan fattas i enlighet med 
förvaltningens förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Beslutet delges 

Vattenfall Eldistribution AB 
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HUDDINGE KOMMUN 
 
Postadress 

 
Besök Tfn 08-535 300 00 

 
huddinge@huddinge.se 
 Huddinge kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 
141 85 Huddinge 

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 

 

   
  

Handläggare  
 
@huddinge.se 

Kommunstyrelsen  

Samråd enligt kap 6 miljöbalken avseende planerat 
kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden – svar på remiss 
från Vattenfall Eldistribution AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 
16 september 2019, bilaga 1, överlämnas till Vattenfall Eldistribution AB som 
Huddinge kommuns yttrande över Samråd enligt kap 6 miljöbalken avseende 
planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden. 

Sammanfattning 
Stockholmsregionen växer och kapacitetsläget i elnätet är ansträngt med risk för 
effektbrist. Vattenfall Eldistribution AB planerar att möta kapacitetsbehovet 
genom att omvandla regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 
400 kV fördelningsstationer. Det innebär att de behöver bygga om befintliga 
anläggningar (ledningar och stationer) inom regionnätet. 
Vattenfall Eldistribution AB avser därför att söka nätkoncession för linje 
(tillstånd) för nya 130 kV kraftledningar mellan Flemingsberg och Ekudden i 
Huddinge och Haninge kommuner. Redan idag finns en 70 kv luftledning som går 
mellan Flemingsberg och Lissma. Ledningen planeras att ersättas med en ny 
dubbel 130 kV ledning. Dessutom planeras för en ny 130 kV ledning mellan 
Lissma och Ekudden.  
En god elförsörjning är avgörande för att Huddinge ska kunna fortsätta att växa 
och Huddinge kommun är därmed positiv till att Vattenfall Eldistribution nu 
arbetar för att öka kapaciteten. Enligt Huddinge kommuns gällande översiktsplan 
är det ett övergripande mål att befintliga kraftledningar på sikt ska grävas ned. 
Kommunen ser det som positivt att kabeln markförläggs genom 
Flemingsbergsdalen men ser samtidigt stora behov av gemensam fortsatt 
planering och samordning av genomförandet.   
Planerna för den övriga sträckan som löper genom flera av kommunens 
naturreservat planerar Vattenfall Eldistribution AB att dra parallellt med befintlig 
70 kV luftledning. Det innebär att man behöver brädda den nuvarande 
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kraftledningsgatan. Med den nya ledningen på plats kommer den gamla att tas 
bort och då kommer förhoppningsvis kraftledningsgatan återigen att kunna 
smalnas av genom återskogning. 
När det gäller den nya sträckan mellan Lissma och Ekudden förordar Huddinge 
kommun huvudalternativet, det vill säga att utnyttja Svenska Kraftnäts redan 
befintliga ledningssträckning.  
Huddinge kommun vill uppmärksamma Vattenfall Eldistribution AB på att det 
finns ett flertal arrenden och markupplåtelser inom sträckningsområdet. 
Avtalsmotparterna måste informeras inför genomförandet vilket är Vattenfall 
Eldistribution AB:s ansvar. Kommunen utgår ifrån att Trafikverket yttrar sig 
avseende påverkan på pågående planering kring Tvärförbindelse Södertörn.  

Beskrivning av ärendet 
Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in Huddinge kommun till ett 
avgränsningssamråd avseende planerade kraftledningar mellan Flemingsberg och 
Ekudden enligt 6§ miljöbalken. Anledningen är att Stockholmsregionen växer och 
kapacitetsläget i elnätet är ansträngt med risk för effektbrist.  
För att få utöka kapaciteten behöver Vattenfall Eldistribution AB söka tillstånd 
(koncession) i det här fallet för sträckan mellan Flemingsberg och Ekudden. 
Åtgärden anses ha betydande miljöpåverkan (BMP) och därmed behöver en 
miljökonsekvensbedömning (MKB) upprättas. Innan en MKB behöver man 
bestämma sig för vad den ska omfatta, det görs i avgränsningssamrådet vilket är 
där vi befinner oss i beslutsprocessen nu, se röd ring i figur 1 nedan. Efter 
avgränsningssamrådet görs en samrådsredogörelse och därefter en MKB som 
sedan blir en bilaga till Vattenfall Energidistribution AB ansökan om koncession 
hos Energimarknadsinspektionen (Ei). I samband med att de söker tillstånd hos Ei 
får Huddinge kommun möjlighet att yttra sig igen. Därefter fattar Ei beslut. Se 
figur 1 nedan. 
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Figur 1. Tillståndsprocessen 

Vattenfall Eldistribution AB planerar att möta det ökade kapacitetsbehovet genom 
att omvandla regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV 
fördelningsstationer. Det innebär att de behöver bygga om befintliga anläggningar 
(ledningar och stationer) inom regionnätet för sträckan Flemingsberg-Lissma. Den 
inledande sträckan från Flemingsberg planeras som markförlagd kabel medan de i 
övrigt är luftledningar. Dessutom planeras för en ny 130 kV ledning mellan 
Lissma och Ekudden och för den finns tre alternativa sträckningar, se figur 2 
nedan.  

 
Figur 2. Översiktskarta 

Förvaltningens synpunkter 
En god elförsörjning är avgörande för att kommunen ska kunna fortsätta att växa 
och därför ser Huddinge positivt på att Vattenfall Eldistribution AB nu planerar 
för åtgärder för att öka kapaciteten i elnätet. Enligt Huddinge kommuns gällande 
översiktsplan är ett övergripande mål att befintliga kraftledningar på sikt ska 
grävas ned. Detta på grund av att man vill minska de elektromagnetiska fältens 
påverkan.  
Avgränsningssamrådet är indelat i olika delsträckor där den första behandlar den 
befintliga ledningen och den andra den nya sträckan mellan Lissma och Ekudden. 
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Figur 3. Sträckan mellan Flemingsberg och Lissma 

Delsträcka 1 (A-B) Flemingsberg 
Flemingsberg är utpekad som regional stadskärna i den regionala 
utvecklingsplanen RUFS. I samarbete med Botkyrka och regionen har Huddinge 
tagit fram ett utvecklingsprogram för stadskärnan och arbetet med en 
utvecklingsplan som beskriver hela stadskärnan utveckling är under framtagande. 
Som ett led i att nå vision och mål i utvecklingsprogrammet Flemingsberg 2050 
tecknade kommunen 2018 ett avtal med ett konsortium av flera fastighetsaktörer 
om att utveckla centrala Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt, 
Stockholm South Business District. Förhoppningen är att satsningen ska göra 
Flemingsberg till ett självklart etableringsval. 
Under 2019 har kommunen tillsammans med konsortiet och fastighetsägare i 
Flemingsbergsdalen tagit fram ett förslag på planprogram för hela 
Flemingsbergsdalen.  
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Centrala Flemingsbergs (stadsdelen) ungefärliga utbredning markerat med röd linje 

 
Förslaget innebär att ett nytt samlande stadscentrum skapas i Flemingsbergsdalen. 
Stadscentrum planeras att bli en urban och levande stadsmiljö med ca 35 000 
arbetstillfällen, högre utbildning, service, hotell, konferens, upplevelser och över 
5000 nya bostäder. Planprogrammet kommer att skickas ut på samråd i oktober 
2019 och beräknas att godkännas i kommunfullmäktige i april 2020.  
De första detaljplanerna beräknas att påbörjas omedelbart därefter och den första 
bebyggelsen kan komma att stå på plats år 2023. 
 

 
Visionsbild över Flemingsberg 
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Kommunen och Vattenfall Eldistribution AB har i tidig dialog fört samtal kring 
sträckan genom Flemingsbergsdalen. Kommunen ser det som mycket positivt och 
avgörande att den planerade ledningssträckan genom Flemingsbergsdalen och 
planprogrammets område markförläggs i enlighet med förslaget för att 
kommunens planer ska kunna fortgå.  
 
För den del av sträckan inom område A-B, där exakt sträcka inte kunnat 
bestämmas, är det oerhört viktigt att kommunen och Vattenfall Eldistribution AB 
fortsätter att föra samtal och dialog för att hitta en gemensam syn på lämplig 
sträckning. Frågor kommunen anser behöver studeras gemensamt är bland annat 
hur markförlagd kabel går i Visättraslänten samt var markkabeln övergår till 
luftledning. Detta behöver studeras både utifrån kommunens planer och en bra 
ledningsdragning för Vattenfall Eldistribution AB. 

Risker och behov av fortsatt dialog 
I samrådsunderlaget har Vattenfall Eldistribution AB beskrivit hur en markkabel 
tekniskt utförs och kommunen kan se flera potentiella risker med detta som vi 
önskar ha en fortsatt dialog om: 
1. Utmed Jonvägen finns pågående verksamheter inom logistik. Det är viktigt att 

det även fortsättningsvis går att komma till och från dessa fastigheter. 
2. Tvärförbindelse Södertörns planerade projektstart är 2021. Trafikverket 

planerar för att frakta ut en stor mängd berg från tunneln under Flemingsberg 
genom Flemingsberg, utmed Regulatorvägen.  

3. Kommunen kommer att påbörja planarbete med en ny trafikanslutning i 
Flemingsbergsledens förlängning över järnvägen och som ansluter i Jonvägen. 
Flemingsbro är en mycket viktig pusselbit för logistiken in och ut genom 
dalen, både för kommunen och Trafikverket när exploateringen börjar. 
Önskvärd tidplan är att Flemingsbro finns på plats 2023. Jonvägen kommer 
därmed att bli oerhört viktig i framtida infrastruktur och det är önskvärt att 
Vattenfall Eldistribution AB:s planerade markförläggning kan ske samordnat 
med detta arbete. 

4. Inom fastigheten Regulatorn 1 kommer kommunen att påbörja en detaljplan 
för en utökning av verksamheter inom kort. Detaljplanen kommer inte direkt 
att påverka ledningssträckan, men det kommer att ske anläggningsarbeten på 
fastigheten troligen mellan åren 2021 och 2022. 

5. Den nya stadsdelen som ska byggas i Flemingsberg kommer att behöva annan 
teknisk infrastruktur som behöver samordnas med Vattenfall Eldistribution 
AB:s ledningar. Var inom vägbanan och på vilket djup behöver samordnas så 
att framtida ledningsförläggning inte hindras. Kommunen planerar även för en 
ombyggnation av Jonvägens gatusektion. 

6. Regulatorvägen planeras som en boulevard för att möjliggöra för en framtida 
spårvägsdragning av Spårväg syd vilket kan komma att påverka ledningar som 
ska korsa Regulatorvägen.  

 
Både stat, kommun och privata exploatörer har intressen inom samma område 
som Vattenfall Eldistribution AB planerar att markförlägga sina ledningar.  
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Utbyggnadsplaner kan komma att påbörjas på flera ställen under 2021 och en 
gemensam samordning är därför väldigt viktig för att samtliga projekt ska kunna 
genomföras.  

Felaktigheter i samrådsunderlaget 
Kommunen har noterat några felaktigheter i samrådsunderlaget. Under avsnitt 4 
”Förutsättningar” står det att området idag är planlagt för industri, handel, 
verksamheter och bostäder. Kommunen uppmärksammar Vattenfall Eldistribution 
AB på att det även finns en detaljplan som medger skola i Flemingsbergsdalen.  
 
En annan uppgift är under avsnitt 4.5 ”Boendemiljö”. Där står det att Engelska 
skolan planeras att flytta. Detta stämmer inte. Skolans placering har bedömts som 
mycket god i den framtida stadsdelen och kommunen ser positivt på att 
verksamheten blir kvar. I skolans närhet kommer ytterligare skolor för stadsdelen 
att föreslås i planprogrammet. 
 
Under punkt 4.6 har Vattenfall Eldistribution AB beskrivit påverkan av 
elektromagnetiska fält. I texten är det utförligt skrivet om dessa fält vid 
luftledning. Kommunen ser det önskvärt att det stycket också tydligare avskriver 
eventuella risker och påverkan av elektromagnetiska fält om kabeln 
markförkläggs. 

Delsträcka B-F (Naturreservaten) 
Längs delsträckan planerar Vattenfall att anlägga en ny ledning parallellt med och 
på östra sidan om den befintliga ledingen. Ledningarna går genom 
Flemingsbergsskogens-, Gladöskogens- och Orlångens naturreservat. När den nya 
ledningen ska fram kommer man behöva brädda befintlig kraftledningsgata. Med 
den nya ledningen på plats kommer den gamla att tas bort och då kommer 
förhoppningsvis kraftledningsgatan kunna smalnas genom återskogning. Det är 
ofta så att den största påverkan av luftledningar är i uppförandeskedet eller då 
dessa raseras. Detta beror på avverkning av träd inom ledningsgatan, uppförande 
av arbetsvägar med mera. Även stolpplatserna är av vikt vid bedömningen av 
påverkan från uppförandet. Där ledningen går igenom skyddade områden är det 
troligt att dispens eller tillstånd krävs för arbetsvägar och eventuella tillfälliga 
arbetsområden. Det är Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun som 
är tillsynsmyndighet för skyddade områden. 
Samråd med naturreservatens förvaltning ska ske i god tid inför planering av 
arbetsvägar, arbetsområden och avverkning av träd inom framtida ledningsgata. 
 
Vattenfall Eldistribution AB beskriver översiktligt att det finns olika alternativ för 
hur kraftledningen kan utformas, med enbent stålstolpe eller portalstolpe. 
Portalstolpen kräver att mer skog röjs undan. Vattenfall konstaterar att 
portalstolpen endast kommer att användas ”efter en sammanvägning av alla 
miljöaspekter”. Huddinge kommun anser att det är viktigt att i så hög utsträckning 
som möjligt förhindra intrång i fastigheter och natur. Det är också viktigt att 
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spännvidder mellan stolpar tas ut i största möjliga mån för att på så sätt minimera 
antalet nya stolpar på fastigheter och i skog och på öppna fält. Det påverkar 
förändringen i landskapsbilden så lite som möjligt.  
Flera värdefulla naturmiljöer redovisas i underlaget. Några värdefulla naturmiljöer 
som kommunen saknar i redovisningen är Risselkärr i Visättradalgången (här 
ingår även den sträckan från ”utredningsområdet”, söder om nyckelbiotop NB1 
för markförlagd kabel inom naturreservatet), Oxhagen och naturbetesmarkerna 
söderut till Gladö ridstall. Dessa naturmiljöer är mycket känsliga för körskador, 
kompaktering eller annan fysisk påverkan som kan ske i uppförandeskedet och 
vid raseringen av befintlig 70 kV luftledning. 
När det blir dags för genomförande önskar Huddinge kommun att Vattenfall 
Eldistribution AB för en nära dialog med de inom kommunen som är ansvariga 
för skötsel av naturreservaten i syfte att minimera skada. Där ledningen går 
genom skyddade områden är det troligt att dispens eller tillstånd krävs för 
arbetsvägar och eventuella tillfälliga arbetsområden.  

Samordning med planering av Tvärförbindelse Södertörn 
Vattenfall Eldistribution AB skriver att de har haft samråd med Trafikverket 
angående passager för kraftledningen för den planerade Tvärförbindelse 
Södertörn. I nära anslutning till planerad kraftledning pågår ett planarbete för 
Tvärförbindelse Södertörn i Solgård i angränsning till Flemingsberg. Huddinge 
kommun utgår ifrån att Trafikverket yttrar sig avseende påverkan på pågående 
planering kring Tvärförbindelse Södertörn. 

Sträckan Lissma-Ekudden 
Fågelvägen är avståndet mellan transformatorstationerna Lissma och Ekudden 
cirka 2,7 kilometer. För att anlägga en ny 130 kV kraftledning har Vattenfall 
identifierat tre alternativa dragningar, se nedan. 
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Figur 4. Alternativ för anslutning till transformatorstation Ekudden 

Sträckningen Lissma – Ekudden, alternativ A (huvudalternativet) berör 
bebyggelsen i Kvarntorp. Huddinge kommun anser att alternativ A 
(huvudalternativ) är att föredra då den nyttjar redan befintlig infrastruktur. 
Översiktsplanen anger Kvarntorp som ett omvandlingsområde. Området finns 
också med i va-programmet men med låg prioritet vilket betyder att en 
omvandling ligger långt fram i tiden. Ledningen föreslås hängas i Svenska 
Kraftnäts redan befintliga stolpar på större delen av sträckan vilket innebär mindre 
påverkan på landskapsbilden än de andra två alternativen. Dock går den även här 
genom naturreservat. I det fortsatta arbetet bör det redovisas vilken påverkan en 
ökning med 130 kV medför för berörda fastigheter i Kvarntorp (gäller även vid 
Kyvreten och Skrovensborg där det finns bebyggelse).  
I Kvarntorp berör den nya kraftledningen detaljplan för Byggnadsplan Lissma 
4:111, 4:113 och 4:117, Trångsund med akt-nummer 0126k-146.  Läggs 
kraftledningen i befintlig kraftledningsgata medför det inget intrång i befintlig 
detaljplan. Elektromagnetisk strålning till omgivande bebyggelse ska beaktas. 
Avseende Ändring av byggnadsplaner för Lissma-Kvarntorp med akt-numer 
0126K-13852 berörs inte dessa ändringar av kraftledningen om den placeras i 
befintlig kraftledningsgata. 

Elektromagnetiska fält 
Huddinge kommun utgår från att Vattenfall strävar efter att utforma och placera 
nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält 
begränsas och därmed följer myndigheternas rekommenderade 
försiktighetsprincip. Kommunens generella hållning för platser för stadigvarande 
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vistelse är att strålningen från kraftledning eller andra elektriska anläggningar inte 
ska överstiga 0,4 mikrotesla. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
För genomförande kommer Vattenfall Eldistribution AB förmodligen att behöva 
ledningsrätt där Huddinge kommun är sakägare. De ekonomiska konsekvenserna 
är beroende av vilka av de alternativa sträckningarna som slutligen väljs. 
 
 

 
Kommundirektör 
 

 
Samhällsbyggnadsdirektör 
 

 

  
Sektionschef strategiska sektionen 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Yttrande 
Bilaga 2.  Samrådshandlingar från Vattenfall Eldistribution AB 
 

Beslutet delges 
Vattenfall Eldistribution AB 
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HUDDINGE KOMMUN 
 
Postadress 

 
Besök Tfn 08-535 300 00 

 
huddinge@huddinge.se 
 Huddinge kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 
141 85 Huddinge 

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 

 

   
  

Handläggare  
 
@huddinge.se 

Vattenfall Eldistribution AB  

Huddinge kommuns yttrande över samråd enligt kap 6 
miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt 
Flemingsberg-Ekudden, Vattenfall Eldistribution AB 

Inledning 
Huddinge kommun har fått möjlighet att yttra sig i samråd avseende planerade 
kraftledningar mellan Flemingsberg och Ekudden och lämnar följande 
synpunkter. 

Synpunkter avseende planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-
Ekudden 
En god elförsörjning är avgörande för att Huddinge kommun ska kunna fortsätta 
att växa och därför ser Huddinge positivt på att Vattenfall Eldistribution AB nu 
planerar för åtgärder för att öka kapaciteten i elnätet. Enligt Huddinge kommuns 
gällande översiktsplan är ett övergripande mål att befintliga kraftledningar på sikt 
ska grävas ned. Detta på grund av att man vill minska de elektromagnetiska 
fältens påverkan.  
Avgränsningssamrådet är indelat i olika delsträckor där den första behandlar den 
befintliga ledningen och den andra den nya sträckan mellan Lissma och Ekudden. 



 YTTRANDE 2 (7) 

 Datum Diarienummer 
 2019-09-23 KS-2019/2288 
   

 

 
Figur 2. Sträckan mellan Flemingsberg och Lissma 

Delsträcka 1 (A-B) Flemingsberg 
Flemingsberg är utpekad som regional stadskärna i den regionala 
utvecklingsplanen RUFS. I samarbete med Botkyrka och regionen har Huddinge 
tagit fram ett utvecklingsprogram för stadskärnan och arbetet med en 
utvecklingsplan som beskriver hela stadskärnan utveckling är under framtagande. 
Som ett led i att nå vision och mål i utvecklingsprogrammet Flemingsberg 2050 
tecknade kommunen 2018 ett avtal med ett konsortium av flera fastighetsaktörer 
om att utveckla centrala Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt, 
Stockholm South Business District. Förhoppningen är att satsningen ska göra 
Flemingsberg till ett självklart etableringsval. 
Under 2019 har kommunen tillsammans med konsortiet och fastighetsägare i 
Flemingsbergsdalen tagit fram ett förslag på planprogram för hela 
Flemingsbergsdalen.  
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Centrala Flemingsbergs (stadsdelen) ungefärliga utbredning markerat med röd linje 

 
Förslaget innebär att ett nytt samlande stadscentrum skapas i Flemingsbergsdalen. 
Stadscentrum planeras att bli en urban och levande stadsmiljö med ca 35 000 
arbetstillfällen, högre utbildning, service, hotell, konferens, upplevelser och över 
5000 nya bostäder. Planprogrammet kommer att skickas ut på samråd i oktober 
2019 och beräknas att godkännas i kommunfullmäktige i april 2020.  
De första detaljplanerna beräknas att påbörjas omedelbart därefter och den första 
bebyggelsen kan komma att stå på plats år 2023. 
 

 
Visionsbild över Flemingsberg 
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Kommunen och Vattenfall Eldistribution AB har i tidig dialog fört samtal kring 
sträckan genom Flemingsbergsdalen. Kommunen ser det som mycket positivt och 
avgörande att den planerade ledningssträckan genom Flemingsbergsdalen och 
planprogrammets område markförläggs i enlighet med förslaget för att 
kommunens planer ska kunna fortgå.  
 
För den del av sträckan inom område A-B, där exakt sträcka inte kunnat 
bestämmas, är det oerhört viktigt att kommunen och Vattenfall Eldistribution AB 
fortsätter att föra samtal och dialog för att hitta en gemensam syn på lämplig 
sträckning. Frågor kommunen anser behöver studeras gemensamt är bland annat 
hur markförlagd kabel går i Visättraslänten samt var markkabeln övergår till 
luftledning. Detta behöver studeras både utifrån kommunens planer och en bra 
ledningsdragning för Vattenfall Eldistribution AB. 

Risker och behov av fortsatt dialog 
I samrådsunderlaget har Vattenfall Eldistribution AB beskrivit hur en markkabel 
tekniskt utförs och kommunen kan se flera potentiella risker med detta som vi 
önskar ha en fortsatt dialog om: 
1. Utmed Jonvägen finns pågående verksamheter inom logistik. Det är viktigt att 

det även fortsättningsvis går att komma till och från dessa fastigheter. 
2. Tvärförbindelse Södertörns planerade projektstart är 2021. Trafikverket 

planerar för att frakta ut en stor mängd berg från tunneln under Flemingsberg 
genom Flemingsberg, utmed Regulatorvägen.  

3. Kommunen kommer att påbörja planarbete med en ny trafikanslutning i 
Flemingsbergsledens förlängning över järnvägen och som ansluter i Jonvägen. 
Flemingsbro är en mycket viktig pusselbit för logistiken in och ut genom 
dalen, både för kommunen och Trafikverket när exploateringen börjar. 
Önskvärd tidplan är att Flemingsbro finns på plats 2023. Jonvägen kommer 
därmed att bli oerhört viktig i framtida infrastruktur och det är önskvärt att 
Vattenfall Eldistribution AB:s planerade markförläggning kan ske samordnat 
med detta arbete. 

4. Inom fastigheten Regulatorn 1 kommer kommunen att påbörja en detaljplan 
för en utökning av verksamheter inom kort. Detaljplanen kommer inte direkt 
att påverka ledningssträckan, men det kommer att ske anläggningsarbeten på 
fastigheten troligen mellan åren 2021 och 2022. 

5. Den nya stadsdelen som ska byggas i Flemingsberg kommer att behöva annan 
teknisk infrastruktur som behöver samordnas med Vattenfall Eldistribution 
AB:s ledningar. Var inom vägbanan och på vilket djup behöver samordnas så 
att framtida ledningsförläggning inte hindras. Kommunen planerar även för en 
ombyggnation av Jonvägens gatusektion. 

6. Regulatorvägen planeras som en boulevard för att möjliggöra för en framtida 
spårvägsdragning av Spårväg syd vilket kan komma att påverka ledningar som 
ska korsa Regulatorvägen.  

 
Både stat, kommun och privata exploatörer har intressen inom samma område 
som Vattenfall Eldistribution AB planerar att markförlägga sina ledningar.  
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Utbyggnadsplaner kan komma att påbörjas på flera ställen under 2021 och en 
gemensam samordning är därför väldigt viktig för att samtliga projekt ska kunna 
genomföras.  

Felaktigheter i samrådsunderlaget 
Kommunen har noterat några felaktigheter i samrådsunderlaget. Under avsnitt 4 
”Förutsättningar” står det att området idag är planlagt för industri, handel, 
verksamheter och bostäder. Kommunen uppmärksammar Vattenfall Eldistribution 
AB på att det även finns en detaljplan som medger skola i Flemingsbergsdalen.  
 
En annan uppgift är under avsnitt 4.5 ”Boendemiljö”. Där står det att Engelska 
skolan planeras att flytta. Detta stämmer inte. Skolans placering har bedömts som 
mycket god i den framtida stadsdelen och kommunen ser positivt på att 
verksamheten blir kvar. I skolans närhet kommer ytterligare skolor för stadsdelen 
att föreslås i planprogrammet. 
 
Under punkt 4.6 har Vattenfall Eldistribution AB beskrivit påverkan av 
elektromagnetiska fält. I texten är det utförligt skrivet om dessa fält vid 
luftledning. Kommunen ser det önskvärt att det stycket också tydligare avskriver 
eventuella risker och påverkan av elektromagnetiska fält om kabeln 
markförkläggs. 

Delsträcka B-F (Naturreservaten) 
Längs delsträckan planerar Vattenfall att anlägga en ny ledning parallellt med och 
på östra sidan om den befintliga ledingen. Ledningarna går genom 
Flemingsbergsskogens-, Gladöskogens- och Orlångens naturreservat. När den nya 
ledningen ska fram kommer man behöva brädda befintlig kraftledningsgata. Med 
den nya ledningen på plats kommer den gamla att tas bort och då kommer 
förhoppningsvis kraftledningsgatan kunna smalnas genom återskogning.  
Vattenfall Eldistribution AB beskriver översiktligt att det finns olika alternativ för 
hur kraftledningen kan utformas, med enbent stålstolpe eller portalstolpe. 
Portalstolpen kräver att mer skog röjs undan. Vattenfall konstaterar att 
portalstolpen endast kommer att användas ”efter en sammanvägning av alla 
miljöaspekter”. Huddinge kommun anser att det är viktigt att i så hög utsträckning 
som möjligt förhindra intrång i fastigheter och natur. Det är också viktigt att 
spännvidder mellan stolpar tas ut i största möjliga mån för att på så sätt minimera 
antalet nya stolpar på fastigheter och i skog och på öppna fält. Det påverkar 
förändringen i landskapsbilden så lite som möjligt.  
Flera värdefulla naturmiljöer redovisas i underlaget. Några värdefulla naturmiljöer 
som kommunen saknar i redovisningen är Risselkärr i Visättradalgången (här 
ingår även den sträckan från ”utredningsområdet”, söder om nyckelbiotop NB1 
för markförlagd kabel inom naturreservatet), Oxhagen och naturbetesmarkerna 
söderut till Gladö ridstall. Dessa naturmiljöer är mycket känsliga för körskador, 
kompaktering eller annan fysisk påverkan som kan ske i uppförandeskedet och 
vid raseringen av befintlig 70 kV luftledning. 
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När det blir dags för genomförande önskar Huddinge kommun att Vattenfall 
Eldistribution AB för en nära dialog med de inom kommunen som är ansvariga 
för skötsel av naturreservaten i syfte att minimera skada. Där ledningen går 
genom skyddade områden är det troligt att dispens eller tillstånd krävs för 
arbetsvägar och eventuella tillfälliga arbetsområden.  

Samordning med planering av Tvärförbindelse Södertörn 
Vattenfall Eldistribution AB skriver att de har haft samråd med Trafikverket 
angående passager för kraftledningen för den planerade Tvärförbindelse 
Södertörn. I nära anslutning till planerad kraftledning pågår ett planarbete för 
Tvärförbindelse Södertörn i Solgård i angränsning till Flemingsberg. Huddinge 
kommun utgår ifrån att Trafikverket yttrar sig avseende påverkan på pågående 
planering kring Tvärförbindelse Södertörn. 

Sträckan Lissma-Ekudden 
Fågelvägen är avståndet mellan transformatorstationerna Lissma och Ekudden 
cirka 2,7 kilometer. För att anlägga en ny 130 kV kraftledning har Vattenfall 
identifierat tre alternativa dragningar, se nedan. 

 
Figur 3. Alternativ för anslutning till transformatorstation Ekudden 

Sträckningen Lissma – Ekudden, alternativ A (huvudalternativet) berör 
bebyggelsen i Kvarntorp. Huddinge kommun anser att alternativ A 
(huvudalternativ) är att föredra då den nyttjar redan befintlig infrastruktur. 
Översiktsplanen anger Kvarntorp som ett omvandlingsområde. Området finns 
också med i va-programmet men med låg prioritet vilket betyder att en 
omvandling ligger långt fram i tiden. Ledningen föreslås hängas i Svenska 
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Kraftnäts redan befintliga stolpar på större delen av sträckan vilket innebär mindre 
påverkan på landskapsbilden än de andra två alternativen. Dock går den även här 
genom naturreservat. I det fortsatta arbetet bör det redovisas vilken påverkan en 
ökning med 130 kV medför för berörda fastigheter i Kvarntorp (gäller även vid 
Kyvreten och Skrovensborg där det finns bebyggelse).  
I Kvarntorp berör den nya kraftledningen detaljplan för Byggnadsplan Lissma 
4:111, 4:113 och 4:117, Trångsund med akt-nummer 0126k-146.  Läggs 
kraftledningen i befintlig kraftledningsgata medför det inget intrång i befintlig 
detaljplan. Elektromagnetisk strålning till omgivande bebyggelse ska beaktas. 
Avseende Ändring av byggnadsplaner för Lissma-Kvarntorp med akt-numer 
0126K-13852 berörs inte dessa ändringar av kraftledningen om den placeras i 
befintlig kraftledningsgata. 

Elektromagnetiska fält 
Huddinge kommun utgår från att Vattenfall strävar efter att utforma och placera 
nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält 
begränsas och därmed följer myndigheternas rekommenderade 
försiktighetsprincip. Kommunens generella hållning för platser för stadigvarande 
vistelse är att strålningen från kraftledning eller andra elektriska anläggningar inte 
ska överstiga 0,4 mikrotesla. 
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 23 oktober 2019 
(protokollsutdrag bifogas). 
 
 
 

  
Kommunstyrelsens ordförande 
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Trafikverket 
172 90 Sundbyberg 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 
Samhällsplanerare 
Direkt:  
Mobil:  

@trafikverket.se 
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Sweco Energy AB 
Att:  
Box 340 44 
100 26 Stockholm 

@sweco.se 

Kopia till: 
Diariet 
Länsstyrelsen Stockholms län 
stockholm@lansstyrelsen.se 

Avgränsningssamråd för nya 130 kV 
kraftledningar Flemingsberg – Ekudden, 
Huddinge och Haninge kommuner  
 
Trafikverket Region Stockholm (Trafikverket) har mottagit rubricerat ärende och 
yttrar sig i egenskap som ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig 
planering av det samlade transportsystemet i regionen. Trafikverket är väghållare 
för väg 226, 259, väg 605 och planerade Tvärförbindelse Södertörn (TS) som 
berörs av förslaget.  
 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om nätkoncession för 
linje för nya 130 kV kraftledningar mellan Flemingsberg och Ekudden i Huddinge 
och Haninge kommuner.  
 

Synpunkter från Trafikverkets vägprojekt Tvärförbindelse Södertörn  
Angivna delsträckor nedan enligt Vattenfalls remiss (sida 11-12). 

Delsträcka 1 
Vid Flemingsberg (platsbeskrivning: en yta från korsning med Huddingevägen 
förbi Vattenfalls kraftstation, Regulatorvägen och bort till befintlig bergsida 
Flemingsbergsskogen) behöver Vattenfall samordna sin lokalisering med TS. TS 
har såväl projektets motortrafikled, ramper för på- och avfarter, anslutning mot 
befintliga vägar, flera teknikbyggnader samt en tunnelmynning och tunnel på 
platsen. 

Delsträcka 2 
Under Flemingsbergsskogen ska TS anlägga en tunnel. Grundläggning av 
Vattenfalls ledningsstolpar behöver utföras så att sättningar undviks. TS kan 
komma att påverka markstabiliteten vid utförande av tunnel. 

Delsträcka 3 
Vid Gladö, Gladökvarn behöver Vattenfall samordna sin lokalisering med TS. TS 
har såväl projektets motortrafikled, ramper för på- och avfarter, anslutning mot 
befintliga vägar på platsen. 

Delsträcka 4 
Korsning av befintlig väg 259 som TS ska bredda och utföra motortrafikled med 
två körfält i vardera riktning. Här behöver Vattenfall samordna sin lokalisering 
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Trafikverket 
172 90 Sundbyberg 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 
Samhällsplanerare 
Direkt:  
Mobil:  

@trafikverket.se 
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med TS. Dessutom pågår redan utredning med TS med Vattenfall om befintlig 
korsning av luftledningar. 

Generella synpunkter 
Mark i vägens närområde, men som regel inte inom vägsektionen, kan med fördel 
användas till att förlägga ledningar. Det förutsätter att drift och underhåll av 
vägen inte fördyras eller försvåras, samt att skador, fara eller hinder för trafik och 
trafikanter inte vållas på grund av ledningen eller dess kringutrustning. 
 
Mark– och luftledningar inom vägområdet: enligt väglagen måste ledningsägaren 
söka tillstånd hos väghållningsmyndigheten innan en ny ledning dras fram eller 
vid arbete med en ledning i vägområdet. Nyanläggning av luftledningar på stolpar 
nära vägen tillåts inte av trafiksäkerhetsskäl. Utbyte av stolpar tillåts i begränsad 
omfattning, men på sikt bör sådana ledningar i stället läggas i marken eller flyttas 
så långt från vägen att det inte finns någon risk för påkörning. 
 
När det gäller ledningsärenden och när de korsar statlig infrastruktur i form av 
väg eller järnväg ska ansökan göras enligt nedanstående länk: 
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/  

   
Den som ska korsa en järnväg, en väg eller ett farvatten med någon form av 
ledning måste teckna ett avtal med Trafikverket: 
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/ledningsarenden-som-
beror-trafikverkets-mark-och-jarnvag/Avtal/  

  
Trafikverket vill också upplysa om att dispenstrafik för tunga transporter kan 
behöva sökas. Om det gäller kommunöverskridande transporter så söks detta hos 
Trafikverket, annars hos respektive kommun. 
 
 
 

 

För Trafikverket Region Stockholm 

 
Samhällsplanerare 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/ledningsarenden-som-beror-trafikverkets-mark-och-jarnvag/Avtal/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/ledningsarenden-som-beror-trafikverkets-mark-och-jarnvag/Avtal/


Från:                                                         
Skickat:                                                    den 11 oktober 2019 14:33
Till:                                                            
Ämne:                                                      VB: Samråd avseende planerat kraftledningsprojekt LS4 på sträckan Flemingsberg-Ekudden, Huddinge och Haninge kommuner;SGUs Dnr 33-1803/2019
 
Hej 

Yttrande från SGU för LS4.
 
Med vänlig hälsning

 
Från: @sgu.se> 
Skickat: den 11 oktober 2019 09:55
Till: @sweco.se>
Ämne: FW: Samråd avseende planerat kraftledningsprojekt LS4 på sträckan Flemingsberg-Ekudden, Huddinge och Haninge kommuner;SGUs Dnr 33-1803/2019
 
 
 

From:  
Sent: den 11 oktober 2019 09:20
To: @sweco.se' @sweco.se>
Cc: SGU Diariet <diariet@sgu.se>
Subject: Samråd avseende planerat kraftledningsprojekt LS4 på sträckan Flemingsberg-Ekudden, Huddinge och Haninge kommuner;SGUs Dnr 33-1803/2019
 
Hej!

Vi avstår från att svara i ärendet, och hänvisar till vår checklista för planering av infrastrukturprojekt. Den är till hjälp för att hitta till relevant information på vår hemsida.

https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_infrastruktur_sgu_2017-12-31.pdf

Vänliga hälsningar

Enhetschef Samhällsplanering Berg

 

https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_infrastruktur_sgu_2017-12-31.pdf




 
 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-21 FM2019-18666:3 
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(AAR)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Energy AB, 

 

2019-09-02          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA, , 

mil.se 

                  

Yttrande avseende planerade kraftledningar mellan 

Flemingsberg och Ekudden, Huddinge och Haninge 

kommuner, Stockholms län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information, 

kontakta flyginfose@lfv.se.  

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Chef, Högkvarterets Infrastrukturavdelning 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

 

 

 

 

 

mailto:flyginfose@lfv.se


 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-21 FM2019-18666:3 
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Sändlista 

Sweco Energy AB 

genom   @sweco.se  

 

För kännedom 

FMV LedMNät  tillstandsarende.trv@fmv.se 

 



Från:                                           naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat:                                      den 19 september 2019 10:02
Till:                                              
Ämne:                                        NV-06247-19: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden
 
Kategorier:                              Grön kategori
 
Naturvårdsverket tackar för inbjudan men avstår att delta i samrådet.
 
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.
 
 
Hälsningar
 
 

-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET
 
BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

http://www.naturvardsverket.se/


ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA



Nr 1



________________________________________
Från: Anders Silvergren <anders.blader@gmail.com>
Skickat: den 7 september 2019 20:38
Till: 
Ämne: Samråd kraftledning Lissma

Hej,

Vi fick hem ett brev angående planerade nya sträckningar av kraftledningar.

Angående de olika alternativen så förstår jag inte bakgrunden till att dra ledningen längs nya vägar. Där ledningen redan finns är ju husägare redan från början påverkade av att ha stora ledningar ovanför
deras hus. Att dra stora ledningar över hus där det inte funnits ledningar tidigare skulle ju påverka värdet på fastigheten. Det är alltså ett ingrepp på enskildas fastigheter som känns lite märkligt. Det
verkar rimligt att då gå på huvudalternativet och i andra hand det mest närliggande.

Att dessutom dra ledningen längs ett naturskönt fågelområde som i C verkar ju också olämpligt.

Vänligen

Skickat från min iPhone

Nr 2

https://aka.ms/o0ukef
mailto:Karin.Klartell@sweco.se
mailto:jonathan.weck@sweco.se
mailto:Karin.Klartell@sweco.se
mailto:anders.blader@gmail.com
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Rektangel



Från:                                           
Skickat:                                      den 20 januari 2020 10:38
Till:                                              @vattenfall.com
Kopia:                                        
Ämne:                                        SV: Preliminär sträcka
Bifogade filer:                        Alternativ B.pdf; Alternativ C.pdf
 
Hej 
 
Hoppas helgen varit bra!
 
Vi har nu inspekterat platserna och kommit fram till våra tre alternativ. Vi föreslår bestämt alternativ A framför B och alternativ B framför C. Bifogat finns två kartor med våra föreslagna sträckningar för Alternativ B och
C. I enlighet med samrådshandlingarna har vi markerat luftledning med röda heldragna linjer och markkabel med röda streckade linjer.
 
Alternativ A (huvudalternativ)
Vårt huvudalternativ är fortfarande att dra luftledning längs Haningeleden för att sedan hänga upp ledningen med Svenska kraftnäts 400 kV-ledning vars nordvästra sida är ledig. Även om denna delsträckning till en
liten del går genom ett naturreservat går den övriga sträckningen ändå nästan uteslutande genom naturreservat och samtidigt finns redan Haningeleden där som en barriär genom landskapet så den marginella effekten
av att dra luftledningen bredvid är väldigt begränsad jämfört med den ytterligare barriär som er föreslagna sträckning innebär (att ett intrång utvidgas något är mer försvarligt än att ett nytt tillkommer). Dessutom
planeras Haningeleden att byggas ut (Tvärförbindelse Södertörn) och då är det rimligt att samförlägga dessa så att det totala intrånget i landskapsbilden minskar.
 
Under samrådsmötet fick vi informationen om att det var lite krångligt att komma upp på stolparna men att det absolut inte var en omöjlighet.
 
Utifrån sett kan vi inte förstå hur något annat kan vara mer rimligt än att hänga upp ledningen på befintliga och lediga stolpar. Vi skulle därför vilja se underlagen på hur ni kommit fram till beslutet att förkasta
sträckningen (hur lösningen ser ut och vad den kostar).
 
Alternativ B
I detta alternativ påverkas väldigt få bostäder och övriga byggnader av luftledningen både utifrån magnetfält och visuell förfulning av landskapet. Luftledningen sträcker sig mellan höjder så att stolparna tillåts vara
lägre. Sträckningen är också dragen över fält för att minimera röjningsarbetet. Om det krävs kan stolpen där luftledningen övergår i markkabeln placeras längre öster ut på norra sidan av Ebbadalsvägen. Så länge
luftledningen/markkabeln dras på norra sidan om Ebbadalsvägen enligt bifogad karta är det inte mycket berg som behöver sprängas bort.
 
Alternativ C
I detta alternativ har vi som ovan valt sträckning över fält och mellan höjder samt försökt att minimera intrånget i närområdet till bostäder och övriga byggnader.
 
Skillnaden mot ert nuvarande förslag är att vinkeln in på vår fastighet  är en annan. Detta görs för att luftledningen då dras genom en dalgång mittemellan två höjder istället för över
den högsta höjden. Detta gör i sin tur att det går att minska antalet stolpar. Dras luftledningen över den högsta höjden behövs eventuellt en stolpe efter att ledningen dras upp på berget, en stolpe innan ledningen dras
ned från berget (berget är relativt långt) och en stolpe nere i början av åkermarken för att gå över till markkabel. Dras luftledningen istället från höjden på norra sidan Ebbadalsvägen och genom dalgången kan dessa
tre stolpars funktion istället ersättas med en enda stolpe.
 
Att placera minst en stolpe norr om Ebbadalsvägen gör också att ingen stolpe behövs på östra sidan om skogsdungen mellan Haningeleden och Ebbadalsvägen. Detta är en stor fördel eftersom det just där, på
åkermarken öster om skogsdungen, planeras en ny väg med tunnel under Haningeleden för att trafikförsörja Nya och Gamla Smedstorp (se planer på Tvärförbindelse Södertörn).
 
Att gå över till markkabel något längre väster ut på åkermarken på än er föreslagna karta visar är motiverat då människor, djur och hus finns i det direkta närområdet och särskilt då det inte finns några berg i
dagen och inte heller höjdkurvorna visar på något annat.
 
 
Ring gärna om ni vill diskutera eller har några frågor!
 
Fortsatt trevlig dag,

 med grannar

K

Nr 3
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ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH VERKSAMHETSUTÖVARE



 
 
 
YTTRANDE 2019-10-08 
 
Till 
Sweco Energy AB 
Att:  
Box 340 44 
100 26 Stockholm 

@sweco.se 
 
Projektet LS4 Flemingsberg-Ekudden 
Naturskyddsföreningen Huddinge har lämnats tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnt 
förslag. 
 
Våra synpunkter 
Naturskyddsföreningens strävan i alla sammanhang är att slå vakt om vår natur och miljö. Vi 
arbetar långsiktigt mot alla former av natur- och miljöförstöring, samt negativ påverkan på vårt 
klimat. 
 
Med detta sagt förespråkar vi att ni i berört projekt tar hänsyn till såväl naturvärden som miljö- 
och klimatpåverkan i ert arbete. Genomför en naturinventering (om sådan ej redan är 
genomförd) och måna om den biologiska mångfalden. 
 
Den gyllene regeln är att orsaka minsta möjliga påverkan och ta största möjliga hänsyn till 
områdets naturliga miljö. 
 
Styrelsen 
Naturskyddsföreningen Huddinge 



 

 

 

2019-10-05 Flemingsberg-Ekudden 
 
         
Yttrande angående ny kraftledning Flemingsberg-Ekudden 
 
Vi i orienteringsklubben, Snättringe SK, har informerats om att det pågår samråd om 
ombyggnad av elnätet på sträckan Flemingsberg-Ekudden.  
 
Orienteringsklubbarna i Stockholm bedriver åretruntträning med orienteringsutbildning för 
ungdomar och vuxna. Skogarna runt i Huddinge, men även i övriga Stockholm, är viktiga och 
frekvent använda för vår verksamhet. Orientering innebär att ta sig fram i skog med karta och 
kompass, utan kännedom om bana och område i förväg. För att någorlunda kunna erbjuda 
detta behöver vi ha mer än bara några få platser tillgängliga i skogen att springa på, för tävling 
och träning. Klubbarna i området samarbetar därför flitigt med varandra för att erbjuda kartor 
och banor med variation på områden som inte är helt bekanta för löparna.  
 
Orienteringen hade 83 573 aktiva medlemmar 2018, enligt Riksidrottsförbundets statistik. 
Under 2018 var det totalt i Sverige ca 433 000 starter inom olika orienteringstävlingar. Av 
dessa var ca 60 000 i Stockholm. Antalet träningstillfällen i skogarna som tillkommer är 
mångdubbelt fler. Orientering bedrivs för alla åldrar. Barn, vuxna och pensionärer deltar ofta 
gemensamt på samma arrangemang och samma tillfälle. Många deltar för motion efter egen 
förmåga och utan stora kostnader för deltagarna, och det utan stora allmänna kostnader för 
infrastruktur och anläggningar. 
 
För oss orienterare är skogen vår arena, varför större sammanhängande skogsområden är en 
förutsättning för att vi ska kunna utöva vår sport, båda vad gäller träningar och tävlingar. 
Dessa skogsområden blir kontinuerligt allt mindre till följd av att regionens utvecklingsplaner 
förverkligas. Kommunens ägda marker är dessutom mycket viktiga för oss, eftersom det 
tenderar att bli allt svårare för oss att få tillstånd av enskilda markägare att få arrangera 
tävlingar på deras mark. Därför är det mycket viktigt för oss som är aktiva i och kring 
Huddinge att bl a Flemingsbergsskogen förblir intakt, liksom alla övriga större skogsområden 
på Södertörn.  
 
Vi arrangerar regelbundet också världens största orienteringsstafett, 25manna, med ca 10 000 
deltagare vilket innebär ytterligare krav på ett lämpligt område, och till 2020 är just 
Flemingsbergsskogen den tilltänkta arenan. Till denna tävling kommer det deltagare från hela 
Europa och är mycket uppskattad av såväl inhemsk publik som hitresta besökare.  
 
Den kraftiga exploateringen som skett i Huddinge och dess omnejd har redan idag minskat 
vår möjlighet att använda skogsområden i kommunen och andra delar av Södertörn. De 
kvarvarande skogsområdena blir då som en följd än mer belastade och kan för vår del då 
dessutom bli belagda med restriktioner. Därmed hindras allmänheten att utöva vår sport, 
andra motionsaktiviteter samt liknande fritidsintressen. En ny dragning av kraftledningen i 
detta  område skulle enligt vår mening utgöra ett alltför stort ingrepp på den redan begränsade 
skogsarealen, varför den nu befintliga sträckningen bör nyttjas.  
 
Sammanfattning av våra synpunkter: 

Vår åsikt är att befintlig exploatering i Huddinge området är så omfattande att den 
kvarvarande skog som finns i kommunen och angränsande delar av Södertörn måste bevaras 



 

 

 

för rekreation, motion och annan liknande verksamhet. Vi anser därför att den planerade 
dragningen av kraftledningen, d v s alternativet där den nya kraftledningen dras parallellt med 
den nuvarande 70kV ledningen vid sträckan Flemingsberg-Lissma, samt alternativ A vid 
sträckan Lissma-Ekudden där befintliga stolpar från Svenska Kraftnät används, är att föredra 
då den minst påverkar skogsområdena. Vi förordar därför att man väljer dessa två alternativ.  
 
Vi föredrar också att de enbenta stolparna används vid den nya dragningen, och att man vid 
utbyggnaden av kraftledningen gör ett så litet nytt intrång i skogen som möjligt med så få 
tillfartsvägar som möjligt, och att man använder de som redan finns och därmed undviker att 
skapa nya vägar i skogen.  
 
 
Med vänliga hälsningar     
Styrelsen Snättringe SK   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Från:                                                         
Skickat:                                                    den 9 oktober 2019 16:54
Till:                                                            
Ämne:                                                      VB: Yttrande över planerade ledningar mellan Flemingsberg och Ekudden
 
Yttrande Från EON för LS4.
 
/
 
Från: @eon.se> 
Skickat: den 9 oktober 2019 11:01
Till: @sweco.se>
Ämne: Yttrande över planerade ledningar mellan Flemingsberg och Ekudden
 
Hej!
 
E.ON Energidistribution AB har studerat de remitterade handlingarna i rubricerat ärende och kan konstatera att vi inte har några anläggningar i området. Vi har därför inget att erinra mot den föreslagna
koncessionen.
 
 

Gruppchef
Koncessioner

E.ON Energidistribution AB 
205 09 Malmö
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube
Please visit eon.se/legal and find information about how  w e at E.ON handle your personal data.
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee. If  You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else.
Please erase the message and notify us immediately. E.ON Energidistribution AB, Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun. Organisationsnummer/Registered Number of the company 556070-6060.
 
 

http://www.eon.se/
https://www.facebook.com/eonsverige/
https://twitter.com/EON_Nordic
https://www.linkedin.com/company/e-on-sverige
https://www.instagram.com/eon_sverige/
https://www.youtube.com/user/eonsverige
https://www.eon.se/legal


Från:                                                        
Skickat:                                                    den 9 oktober 2019 15:58
Till:                                                            
Ämne:                                                      VB: Samråd nya 130 kV kraftledningar Flemingsberg-Ekudden
 
Hej,
 
Här kommer yttrande från Telia!

Med vänlig hälsning

 
Från: @teliacompany.com> 
Skickat: den 8 oktober 2019 11:44
Till: @sweco.se>
Ämne: Samråd nya 130 kV kraftledningar Flemingsberg-Ekudden
 
Hej
 
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet och dess alternativa sträckningar, Flemmingsberg-Ekudden.
Kontroll av telekablars lägen och kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se
 
Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall
noteras i planhandlingarna.
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
 
Se även Telestörningsnämndens meddelande nr 21  (Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m. m.).
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx
 
För ledningssamordning kontakta Nätförvaltare 
 

Bo Nyström
Elskyddsärenden | Telia Teknikutveckling
 

 
Telia Sverige

@teliacompany.com
www.telia.se
Stjärntorget 1  Solna  
 
Telia Sverige AB, Stockholm 556430-0142
 

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without
producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. 

Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.

http://www.ledningskollen.se/
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx
https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/privacy/
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SVENSKA
KRAFTNÄT

Framkomlighet och samhällsplanering Vattenfall Eldistribution AB
Planhandläggare via Sweco Energy AB

@sweco.se

samhallsplanering@svk.se

2019-10-11 2019/2383 YTTRANDE

Yttrande angående avgränsningssamråd för nya 130 kV kraftledningar 
mellan Flemingsberg och Ekudden, Huddinge och Haninge kommuner

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl-
jande synpunkter:

Vattenfalls 130 kV-ledning mellan Flemingsberg och Ekudden kommer att korsa 
Svenska kraftnäts 220 kV-ledning vilken går mellan Lindhov och Högdalen samt 
korsa eller sambyggas med Svenska kraftnäts 400 kV-ledning mellan Hall och 
Ekudden.

Generell information
Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för ri-
kets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamhet som på något 
sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som be-
lastas av ledningsrätten.

Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska 
installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska 
kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas.

Generellt har Svenska kraftnät följande krav vid förläggning av med våra ledningar:

> Avståndsberäkningarna utförs enligt senaste utgåva av SS-EN 50341-2-18.

> Om tillkommande parallellgående ledning inte är brottsälcer placeras stolparna 
i den tillkommande ledningen på avståndet “stolphöjd över mark“ m + S (spän- 
ningstillägg) från närmaste faslina. Detta avstånd ska uppfyllas för de belast- 
ningsfall som ingår i SS-EN 50341-2-18.

> Om någon luftledning som inte är transmissionsnätsledning är byggd med 
trästolpar ska dessa vara trepunktsstagade.

> Fästpunkter för stag från en ledning får inte finnas under eller mellan andra 
ledningars faslinor.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
w w w .s v k .s e

mailto:REGISTRATOR@SVK.SE
http://www.svk.se


> Tillräckligt avstånd ska finnas mellan ledningarna för att underhåll ska kunna 
utföras (minst 10 meter horisontellt avstånd mellan respektive ledningars yttre 
faslinor vid vindstilla).

> Tillräckligt avstånd ska även finnas mellan andra icke-elektriska anläggnings- 
delar och yttersta faslinan (meter) samt från stolpar och stag (20 meter).

> Parallellgång med Svenska kraftnäts ledning ska ske på sådant sätt att inga åt-
gärder hehöver utföras på Svenska kraftnäts ledning.

> Byggnationen ska utföras utan avbrott på Svenska kraftnäts ledning.

> Om den tillkommande ledningen innebär ökade kostnader för Svenska kraftnät 
kommer dessa att belastas innehavaren av den nytillkomna ledningen.

> Svenska kraftnäts ledningar har, på en halv till en meters djup, en genomgå-
ende jordlina nedgrävd. Vid eventuella jordfel på Svenska kraftnäts ledning 
kommer marken kring denna att potentialsättas. Det kan medföra höga berö- 
ringsspänningar på kringliggande anläggningar. Vi förutsätter att innehavaren 
av den nya ledningen har kunskap eller anlitar kompetens för att utreda de ris-
ker som den tillkommande ledningens jordningar kan föra vidare till kringlig-
gande lågspännings- eller VA-nät.

> Vid parallellgång uppstår fenomenen induktion, influens och potentialsättning. 
Dessa kan till exempel störa reläskydden på den nya ledningen beroende på av-
stånd, längd av parallellgående etc. Vi förutsätter att innehavaren har kunskap 
eller anlitar kompetens för att utreda risker, åtgärder etc. Eventuella åtgärder 
för att bemästra problem med induktion, influens och förhöjd potentialsättning 
på och invid Svenska kraftnäts ledningar eller den nytillkomna ledningen be-
kostar innehavaren av den nytillkomna ledningen.

> Tillkommande ledning behöver underhållas, inspekteras, besiktigas och röja- 
smed minst den frekvens som gäller för den parallellgående transmissionsnäts- 
ledningen.

Efter slutförd byggnation av den nya ledningen ska dokumentation skickas in till
Svenska kraftnät. Materialet ska tydligt visa sträckningen på den nya ledningen samt
avstånd mellan befintlig och tillkommande lednings stakningslinje centrum. Koordina-
ter på stolpar ska anges i SWEREF 99, RH2000.

Vid korsning med våra ledningar gäller dessutom följande:

> Korsningar med Svenska kraftnäts kraftledning ska ske under Svenska kraft-
näts ledning och på sådant sätt att inga åtgärder behöver utföras på Svenska 
kraftnäts ledning.



> De korsande ledningarna bör i möjligaste mån ha en vinkelrät infallsvinkel mot 
varandra.

> Korsande ledningar ska i största möjliga utsträckning utformas så att det går 
att arbeta på den ena ledningen då den andra fortfarande är i drift.

> Inga grävarbeten får utföras inom 20 meter från Svenska kraftnäts stolpar eller 
stag.

> Om medföljande blank jordlina eller annan metalliskt material grävs ner längs 
med den nya ledningen ska den läggas i vattentäta rör inom 50 meter från 
40okV-ledningens ytterfaser (Telestörningsnämndens meddelande nr 21).

Vid arbete nära kraftledning tillämpas Elsäkerhetsanvisningarna ESA. Risker finns 
såsom beröring av spänningsförande delar och induktion. Om någon utrustning 
under byggnationen på något sätt riskerar att komma närmare kraftledningens fas-
linor än 5,5 meter vertikalt eller 6,5 meter horisontellt behöver särskilda elsäker- 
hetsåtgärder vidtas.

Tekniska dokument angående luftledning (profiler, stolptabell, ritningar) kan fås 
från enheten för anläggningsdokumentation, anlaggningsdokumentation@svk.se.

Ärendespecifik information
Svenska kraftnäts 220 kV-ledning mellan Lindhov och Högdalen kommer tas ur 
drift. I dagsläget är tidplanen att ledningen ska rivas under hösten 2023.

Svenska kraftnät har genomfört en sambyggnadsstudie för Vattenfalls nya 130 kV- 
ledning och Svenska kraftnäts 400 kV-ledning mellan Ekudden och Hall vilken vi-
sar att en sambyggnad på sträckan kan tillåtas. Däremot kommer vissa krav ställas 
för projektet, exempelvis vad gäller avbrottshantering. Svenska kraftnäts kontakt-
person i denna fråga är @svk.se. 

Svenska kraftnät noterar att planen för den nya 130 kV-ledningen verkar vara att 
komma in i Ekudden till facket som Svenska kraftnäts 220 kV-ledning mellan Hög-
dalen och Ekudden är ansluten till. Om Vattenfalls nya ledning ansluter från det 
hållet måste en korsning med den nya 40okV-ledningen mellan Ekudden-Snösätra 
ske. Svenska kraftnät avser driva 220 kV-ledningen mellan Högdalen och Ekudden 
fram till och med våren 2022, först därefter läggs den över till 400kV-ställverket 
vilket innebär att först därefter kan Vattenfall utnyttja det avsedda facket.

Så länge våra rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i 
samarbete med Svenska kraftnät, har vi inga invändningar mot aktuell ledning.

mailto:anlaggningsdokumentation@svk.se


Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. In-
formationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, 
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggnings- 
information används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för trans-
missionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. Doku-
mentet finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnad enhetschef  efter 
föredragning av  Vid ärendets slutgiltiga handläggning har även  

 deltagit.

Med vänliga hälsningar

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd 
med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorspor- 
talen/samhällsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full-
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorri- 
dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 
1200 172 24 Sundbyberg

http://www.geodata.se
http://www.svk.se
http://www.svk.se/aktorspor-talen/samh%c3%a4llsplanering
http://www.svk.se/aktorspor-talen/samh%c3%a4llsplanering
mailto:registrator@svk.se
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Company information  
Telia Company AB 
16994 Solna, Sweden 
Registered office: Solna 
Business ID 556103-4249 VAT No. SE556103424901 

 

 

Vattenfall 
 
ENDAST PER E-POST 
 

Contact 
 

 
@teliacompany.com 

  
 

 

Ang: Planerad kraftledning, mellan Flemingsberg och Ekudden 
 

Med anledning av det samrådsunderlag som översänts avseende planerad kraftledning har 

Telia Sverige Net Fastigheter AB (TSNFAB) följande att erinra. 

 

TSNFAB innehar en telestation med utrustning på fastigheterna  och 

 

 

Eftersom det inte närmare framgår avstånd mellan telestation och kraftledning utifrån den 

översiktskarta som bilagts, men med den överhängande risk för störning mellan 

utrustningarna som föreligger, förutsätter TSNFAB att ytterligare information och 
möjlighet att yttra sig över den ges i god tid från Vattenfall innan ytterligare åtgärder 
sker i ärendet och när ni slutligen bestämt er för vilken sträckning ni kommer att 
ansöka om tillstånd för. 

 

Slutligen förutsätter TSNFAB att sökanden svarar för samtliga kostnader som kan 

uppkomma för TSNFAB till följd av den planerade kraftledningen. 

Av vikt är också de ledningar/kabelstråk som finns i området. Kablage och ledningar ägs av 

Skanova AB vilka också måste få ges tillfälle att uttala sig i ärendet 

 

Stockholm som ovan 

 

 



Från:                                                        
Skickat:                                                    den 11 oktober 2019 14:12
Till:                                                            
Ämne:                                                      VB: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden, Vattenfall Eldistribution AB
 
Hej,
 
Yttrande från Swedavia för LS4.
 
Med vänlig hälsning

 
Från: Safety Bromma <safetybromma@swedavia.se> 
Skickat: den 11 oktober 2019 14:10
Till: @sweco.se>
Ämne: SV: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden, Vattenfall Eldistribution AB
 
Hej,
Swedavia Bromma Stockholm flygplats har tagit del av och granskat samrådsunderlag med tillhörande bilagor för Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt i södra Stockholm. Projektet LS4 berör
sträckan Flemingsberg – Ekudden..  

Granskningens syfte har varit att säkerställa att projekten inte medför några flygsäkerhetsrisker som kan påverka riksintresset Bromma flygplats.
 
Följande kan konstateras:
·       Samtliga delsträckor ligger utanför det skyddsområde som definieras av Transportstyrelsens föreskrifter om luftledningar för starkström vid flygplatser (TSFS 2011:73).
·       Samtliga delsträckor ligger utanför flygplatsens s.k. Annex 14-ytor (hinderbegränsande ytor)
·       Samtliga delsträckor ligger inom flygplatsens procedurytor. Längs samtliga delsträckor är det möjligt att bygga upp till +213 m totalhöjd (RH2000) utan vidare behov av flyghinderanalys.

Mot bakgrund av ovanstående har Swedavia Bromma Stockholm flygplats inget att erinra mot rubricerat ärende.
 
Swedavias ställningstagande omfattar inte LFV:s utrustning för kommunikation, navigering och övervakning (s.k. CNS). För utlåtande om detta måste LFV kontaktas för en s.k. CNS-analys, se vidare:
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
 
Med vänlig hälsning,
/
 

 

E-post: SafetyBromma@swedavia.se

Swedavia AB
Bromma Stockholm Airport
168 67 Bromma
Tel växel: 08-797 68 00  Fax: 08-98 35 43
www.brommaairport.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e‑postmeddelande.

 
 
 
 
 

Från:  För Arlanda Remisshantering
Skickat: den 9 september 2019 15:37
Till: Safety Bromma <safetybromma@swedavia.se>
Kopia: Arlanda Remisshantering <remisser.arlanda@swedavia.se>; Safety <safety@swedavia.se>
Ämne: VB: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden, Vattenfall Eldistribution AB
 
Hej Safety Bromma
 
Vet inte om ni redan fått denna remiss via ”Info Brommaairport”?
Om inte, så är detta ett samrådsunderlag med tillhörande bilagor för Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt i södra Stockholm.
 
Om det finns några flygsäkerhetsaspekter på detta som berör Bromma så är sista svarsdag är 2019-10-11
 
Hälsningar

Swedavia remisshantering
 
 

 

Projekt & Uppdrag
Fly gplatsplanering

Tel: 
E-post: @swedav ia.se

Swedav ia AB
Stockholm Arlanda Airport
Tel v äxel: 010-109 10 00  Fax: 010-109 05 00
www.arlandaairport.se

 
 
Från: Swedavia Kundtjänst 
Skickat: den 2 september 2019 17:32
Till: @sweco.se
Kopia: Arlanda Remisshantering <remisser.arlanda@swedavia.se>
Ämne: VB: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden, Vattenfall Eldistribution AB
 
Hej 
 
Tack för ditt mejl, vi vidarebefordrar det till Epost: remisser.arlanda@swedavia.se
 
Du är alltid välkommen att ringa Swedavias växel på telefon: 010-109 00 00 - öppet helgfria vardagar 07.00-20.00. För information om våra flygplatser vänl igen besök www.swedavia.se
 

 

Sw edavia Contact Center
 
Tel: 

mailto:safetybromma@swedavia.se
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
mailto:SafetyBromma@swedavia.se
http://www.brommaairport.se/
mailto:safetybromma@swedavia.se
mailto:remisser.arlanda@swedavia.se
mailto:safety@swedavia.se
http://www.arlandaairport.se/
mailto:remisser.arlanda@swedavia.se
mailto:remisser.arlanda@swedavia.se
http://www.swedavia.se/


 
Swedav ia AB
190 45 Stockholm-Arlanda
Tel v äxel: 010-109 00 00 Fax: 010-109 05 00
www.swedav ia.se

 
För inf ormation om hur Swedav ia behandlar dina personuppgif ter gå in på https://www.swedav ia.se/anv andarv illkor/
Tänk på miljön innan du skriv er ut detta e-postmeddelande

 
Från: @sweco.se> 
Skickat: den 2 september 2019 17:28
Till: Stockholm@lansstyrelsen.se; huddinge@huddinge.se; haningekommun@haninge.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; registrator@svk.se; registrator@msb.se; trafikverket@trafikverket.se;
registrator@naturvardsverket.se; sgu@sgu.se; elskydd@skanova.se; info@stof.nu; registrator@raa.se; jrf@jagarnasriksforbund.se; huddinge@friluftsframjandet.se;
regionmalardalen@friluftsframjandet.se; info@huddingescoutkar.se; Kontakt@VendelsoScoutKar.nu; info@scouterna.se; naturskyddsforeningenhuddinge@gmail.com;
kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se; remisser@naturskyddsforeningen.se; Registrator@lrf.se; malardalen@lrf.se; info@skavsta.se; Info arlandaairport <info@arlandaairport.se>; Info
Brommaairport <info@brommaairport.se>; info@birdlife.se; orientering@stockholmsidrotten.se; kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se; registrator@raa.se; info@sfk.name;
huddinge.hembygd@telia.com; info@snattringesk.se
Ämne: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Flemingsberg-Ekudden, Vattenfall Eldistribution AB
 
Hej,
 
Bifogat finns ett samrådsunderlag med tillhörande bilagor för Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt i södra Stockholm. Projektet LS4 berör sträckan Flemingsberg – Ekudden.
 
Materialet finns i högre upplösning och kan skickas på begäran.
 
Vattenfall kommer ha ett öppet samrådsmöte för allmänheten den 23 september, 16.00-19.00 på Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge.
 
Sista svarsdag är 2019-10-11
 
Svar skickas till @sweco.se, alternativt:
 
Sweco Energy AB
Att:
Box 340 44
100 26 Stockholm
Med vänliga hälsningar

 
 

Miljökonsult 
Tillstånd och MKB 

Mobil  
k@sweco.se

Sweco Energy AB 
Gjörwellsgatan 22 
Box 340 44 
SE-100 26 Stockholm 
Telefon +46 8 695 60 00 
www.sweco.se

 

Följ Sweco i sociala medier: 
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter 

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.
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