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Denna utredning är framtagen i samarbete mellan Nivå Landskaps arkitektur AB och Gustav Appell Arkitektkontor, med 
underlag från Rejlers, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB.

Medverkande konsulter:

Nivå Landskapsarkitektur AB:  Rejlers:
    

     
    

Gustav Appell Arkitektkontor: 
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STOLPTYPER  PLANERADE ATT ANVÄNDAS FÖR NYA LEDNINGAR

FackverksstolpeReferensbyggnad: ”Silon”, 
Västra Skeppsbron, Nyköping

Stålrörsstolpe,
Hängvinkel

Stålrörsstolpe,
Raklinjeutförande

Stålstolpe,
Horisontalutförande

Trästolpe,
H-portal

BEFINTLIG STOLPTYP

I elevation ovan går att se föreslagna kraftledningsstolpar och deras storleksrelation till varandra. Till vänster är de stolptyper som kan komma att användas för nya 
ledningsdragningar. Utöver dessa förekommer även ett antal olika befintliga stolpar längs sträckan för den planerade dragningen. 
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Landskapsutredning  |  2020-09-03 |  1. Hedenlunda, vattennära miljöer

Foto från badplats på norrsidan av Hedenlundasjön mot söder, 2020. 
För orientering se vypunkt i översikt sid 5.

Fotomontage som visar hur kraftledning kan påverka platsens karaktär där den 
korsar Hedenlundasjön.
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Kraftledning Hedenlunda - Oxelösund

Foto taget intill järnvägen vid Vadsbro 2020. För orientering se vypunkt i översikt sid 7. 
Åkermark är uppblandad med lövskogspartier.

Fotomontage visar hur föreslagen ledningsdragning korsar järnvägen. Bortom denna går det 
att skönja befintliga ledningar. 

Landskapsutredning  |  2020-09-03  | 2. Vadsbro, sörmländskt småbrutet odlingslandskap
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Kraftledning Hedenlunda - Oxelösund

Foto från Däntersta, sydväst mot nordväst 2020.  För orientering se vypunkt i översiktsbild sid 7. Föreslagen ledningsdragning och placering av fackverksstolpar intill den befintliga lednings-
gatan med trästolpar.

Landskapsutredning  |  2020-09-03  |  3. Däntersta, öppen jordbruksmark
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Kraftledning Hedenlunda - Oxelösund

Foto från ledningsgata i skog nära Lagmansö 2020. Platsen är svårtillgänglig på grund av tät 
växtlighet och varierande markhöjder.

Fotomontage visar en möjlig dragning med breddad ledningsgata.

Landskapsutredning  |  2020-09-03  |  4. Lagmansö, tät blandskog i kuperad terräng
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Kraftledning Hedenlunda - Oxelösund

Foto mot sydost. Till vänster i bild skymtar byggnation tillhörande Ottekil gård. 
Fotot är taget 2020.

Fotomontage visar hur ledning passerar längs skogskanten.

Landskapsutredning  |  2020-09-03  |  5. Ottekil, jordbuks- och beteslandskap
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Kraftledning Hedenlunda - Oxelösund

Foto från platsen 2020. Stigen som syns i förgrunden är Sörmlandsleden. Vid denna punkt viker den nya kraftledningen av österut och löper parallellt med befintlig 
ledningsgata mot Oxelösund. 

Landskapsutredning  | 2020-09-03 | 7. Sörmlandsleden, hällmarksskog och mossar
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Kraftledning Hedenlunda - Oxelösund

Foto är taget från söder mot norr, strax väster om väg 53 vid Stjärnholm, 2020. Fotomontage där de nya ledningerna löper parallellt med väg 53 och befintlig 
ledningsgata.

Landskapsutredning  |  2020-09-03  |  8. Stjärnholm, öppet landskap öppet landskap med genomkorsande motorled
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Kraftledning Hedenlunda - Oxelösund

Foto taget från öster vid servicevägen intill Inskogsleden, 2020. Här ersätts befintlig ledning och stolpe, till höger i bild, av ny ledningsdragning med rörstolpe. 

Landskapsutredning  |  2020-09-03  |  9. Inskogsleden, stadsnära miljö




