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Innehållsförteckning

Föreliggande MKB gäller anslutningsledningar till Älmedal vindkraftpark. Till
övervägande delen kommer kablarna att gå i samma schakt som kablar till Horshaga
vindkraft. Därför beskrivs kumulativ miljöpåverkan även för kablarna till Horshaga för
delen som går samlokaliserat. E.ON avser att söka om separat linjekoncession för hela
sträckan till Horshaga vindkraftpark och en separat MKB och koncessionsansökan kommer
även att upprättas för den tredje anslutningsledningen från Horshagafly S till Rosenholms
vindkraftsanläggning.
Till Älmedal behöver två kablar anläggas. De två kablarna till Älmedal går parallellt med
tre kablar till Horshagaparken i stort sett hela sträckan. Antingen kommer de två kablarna
gå tillsammans till samma kopplingspunkt i vindpark Älmedal eller så delar de upp sig och
ansluter till varsin punkt. MKB är utformad utifrån värstafallscenario två kablar till södra
kopplingspunkten och en kabel till norra. Störst kabelschakt kommer uppstå längs vägen
mot Älmedal och väster om Älmedal där 5 kablar kommer att ligga bredvid varandra.
Schakten kommer här bli omkring 2–2,5 meter. Ovanför kablarna kommer inga träd tillåtas
växa upp i en zon på ca 7-8 meter. Till allra största delen kan skogsbilvägar följas. På
några kortare sträckor finns enbart enkla öppningar i skogen, skotarvägar och traktorstigar
att följa och här behöver en enkel byggväg anläggas. Kablarna förläggs normalt på ca 0,5–
0,75 meters djup.
Längs sträckan uppstår en tillfällig och avgränsad miljöpåverkan i byggskedet. Markkablar
i drift ger låg miljöpåverkan. Genom sträckningsvalet har flera områden med höga
naturvärden, många biotopskyddade objekt och fridlysta och rödlistade arter kunnat
undvikas. Sammantaget bedöms kablarna ge låg miljöpåverkan. Genom sträckningsvalet
har de flesta forn- och kulturlämningar kunnat undvikas. Ett större och ett mindre område
med fossil åkermark nordväst om Älmedal har dock inte kunnat undvikas. Tillstånd för
ingrepp i fornlämning enligt KML kommer här att sökas.

sid 5/41

2021-09-23
2022-02-28

Stena Renewable AB innehar laga kraftvunna miljötillstånd för uppförande av totalt upp
till ca 26 vindkraftverk med en total effekt som bedöms uppgå till ca 160 MW. E.ON avser
att ansluta denna vindkraftsproduktion till överliggande 130 kV nät i en
transformatorstation Horshaga fly S. Från den planerade stationen Horshagafly S ut till
respektive vindkraftsanläggning måste anslutningsledningar på 30 kV byggas. Samråd för
dessa ledningar skedde under maj 2021 i form av ett undersökningssamråd som även
uppfyllde formella krav för ett avgränsningssamråd. Samrådet utgjorde även grund för
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Länsstyrelsen beslutade 202109-02 att ledningarna till Horshaga vindkraftpark kan antas innebära betydande
miljöpåverkan. Kablarna till Älmedal medför dock inte betydande miljöpåverkan vilket
framgår i motiveringen till beslutet.
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Sammanfattning

1.1

Bakgrund

2021-09-23
2022-02-28

Inledning

Stena Renewable AB innehar laga kraftvunna miljötillstånd för uppförande av totalt upp
till ca 26 vindkraftverk med en total effekt som bedöms uppgå till ca 160 MW. E.ON
innehar områdeskoncession i aktuellt område och har anslutningsplikt för
energiproduktion. E.ON avser att ansluta denna vindkraftsproduktion till överliggande 130
kV nät i en transformatorstation, Bredhälla, som är under uppförande.
E.ON har lämnat in ansökan om linjekoncession för en 130 kV ledning mellan Bredhälla
och Horshaga fly S (S=söder om) i juni 2021. Från den planerade stationen som nu
benämns Horshagafly S ut till respektive vindkraftsanläggning måste anslutningsledningar
på 30 kV byggas. Det innebär att koncession måste sökas även för dessa ledningar. Samråd
för dessa ledningar skedde under maj 2021 i form av ett undersökningssamråd som även
uppfyllde formella krav för ett avgränsningssamråd med myndigheter, fastighetsägare och
övriga berörda. Samrådet utgjorde även grund för Länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan (BMP).
Föreliggande MKB gäller för kablar till vindkraftsanläggning Älmedal. En separat MKB
och koncessionsansökan kommer att upprättas för anslutningsledningar till Rosenholm och
Horshaga vindkraftsanläggning.

1.2

E.ON Energidistribution AB

E.ON Energidistribution ingår i E.ON-koncernen och är en av Sveriges största elnätsägare.
Cirka en miljon människor får trygg och säker elförsörjning via E.ON Energidistributions
elnät som är drygt 130 000 km långt – vilket motsvarar nästan tre varv runt jorden. E.ON
Energidistribution ansvarar för planering, byggnation och drift av både region- och
lokalnät.
E.ON Energidistribution utvecklar och anpassar elnätet för förändringarna på
energimarknaden genom nya, fler och mindre produktionsanslutningar, vilket kräver både
ny teknik och nya affärsmodeller. Siktet är redan nu inställt på framtidens eldistribution.
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Figur 1. Översiktskarta sträckningar för vilka tillstånd sökes. Beteckningarna över sträckor är de som
användes i samrådet. Positioner på vindkraftverk och internt vägnät är preliminärt.
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2.1

Nätkoncession för linje

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i
6 kap. Miljöbalken (1998:808) (MB). Ansökan om nätkoncession för linje prövas av
Energimarknadsinspektionen (Ei).
Innan en ansökan om koncession kan lämnas in till Ei ska samråd och miljöbedömning
genomföras enligt miljöbalkens 6 kapitel. Ett samråd ska hållas med kommun, länsstyrelse
och särskilt berörda. När samrådet är avslutat ska sökanden redovisa inkomna yttranden
från samrådet i en samrådsredogörelse och lämna in den till länsstyrelsen för ett beslut om
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om projektet inte antas medföra
betydande miljöpåverkan ska en liten MKB utarbetas för projektet enligt 47 § miljöbalken.
Resultatet från den lilla MKB:n ska ingå som del i koncessionsansökan.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda
instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession ska erhållas. Vid ett eventuellt
överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Nätkoncession för linje gäller
enbart ledningar och inte transformatorstationer.
2.1.1
Samråd
Samråd för dessa båda ledningar skedde under maj 2021 i form av ett
undersökningssamråd som även uppfyllde formella krav för ett avgränsningssamråd med
myndigheter, fastighetsägare och övriga berörda. Samrådet utgjorde även grund för
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Ett gemensamt
samrådsunderlag presenterades i vilket även ledningen till Rosenholm ingick.
I samrådet presenterades flera olika sträckningar och teknikval. För en detaljerad
redogörelse över samrådet och de yttranden som inkommit hänvisas till bilagd
samrådsredogörelse som anpassats för yttranden gällande kablarna till Älmedal.
2.1.2
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och liten MKB
Länsstyrelsen har den 2021-09-02 (Dnr 407-4776-2021) beslutat att planerade åtgärder kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta avsåg dock en del av sträcka H2 till Horshaga
vindkraftpark. Övriga delar bedömdes inte medföra BMP. Kablarna till Älmedal bedöms
därför inte medföra betydande miljöpåverkan. Detta dokument utgör därför en s.k. ”liten
MKB” enligt 6 kap 47 § MB.
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2

2.2.1
Rättigheter för att nyttja annans fastighet
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. E.ON vill i
första hand få den rätten genom att skriva ett frivilligt avtal med fastighetsägaren, ett
servitutsavtal. Det är även möjligt att bilda ledningsrätt hos Lantmäteriet, vilket innebär att
en lantmätare beslutar om ledningsrätt i en förrättning. I båda fallen ersätts
fastighetsägaren för den skada som förorsakas fastigheten. För E.ON:s regionnätsledningar
ansöks som regel alltid om ledningsrätt och då tecknas om möjligt normalt servitutsavtal
först som sedan ligger till grund för ledningsrättsansökan.
Inför detaljprojektering inhämtas normalt förundersökningsmedgivande hos markägaren
vilket ger rätt att beträda marken för att kunna projektera, värdera och staka ut
ledningssträckningen. Alternativt sökes tillträde till undersökning hos Ei.
Förundersökningsmedgivandet ger ingen rättighet att bygga ledningen.
2.2.2
Övriga tillstånd, dispenser och anmälningar
Vid byggnation av en ledning är det vanligt att det även blir aktuellt att ansöka om andra
typer av tillstånd. E.ON anser att Länsstyrelsen genom samrådet för ledningen, EI:s utskick
av ansökan på remiss samt delgivning av koncessionsbeslutet har blivit underrättande om
planerad verksamhet. För att undvika onödig dubbelreglering har härvid Länsstyrelsen haft
möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren om hänsynsåtgärder för den skull
Länsstyrelsen finner att verksamhetsutövaren inte vidtagit tillräckliga hänsynsåtgärder. Det
är i ansökan tydligt vilken sträckning som i huvudsak kommer gälla, att tillfällig körning
och schaktarbeten kommer att ske längs hela sträckningarna. Det är därför normalt sett
bara om nyanläggning av andra vägar behöver ske, om förändringar av sträckan uppstår
eller om naturvärden blir påverkade som inte beskrivits tidigare som separat 12:6 samråd
inför byggskedet genomförs.
För övrigt kan i nuläget behov av följande tillstånd och dispenser förutses:
-

Tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt Kulturmiljölagen.

-

Strandskyddsdispens för arbeten inom strandskyddat område längs mindre
vattendrag.

-

Beroende på hur korsning av vattendrag och diken sker så kan anmälan om
vattenverksamhet behöva göras.

-

Omprövning av dikesföretag bedöms inte vara aktuellt eftersom kabelförläggningen
inte påverkar vattendragens profil eller ger annan bestående påverkan såsom
dämning.

-

I nuläget bedöms artskyddsbestämmelser inte aktualiseras. Inte heller bedöms
dispens från generellt biotopskydd krävas då påverkan på sådana objekt kan
undvikas. Detta fastställs i ett detaljprojekteringsskede.
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2.2

MB:s andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all verksamhet som kan tänkas
ha en icke försumbar påverkan på människor och miljö. Det har formulerats ett antal
principer som grundas på de allmänna hänsynsreglerna. Nedan redovisas hur E.ON
uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i det aktuella projektet.
2.3.1
Kunskapskravet (2 kap. 2§ miljöbalken)
E.ON har gedigen kompetens och lång erfarenhet inom projektering, byggnation och drift
av högspänningsledningar. Bolaget eftersträvar en konstant hög kunskapsnivå inom hela
sin organisation och för respektive projekt. E.ON anser därför att bolaget har den kunskap
som behövs för att bedriva den aktuella verksamheten och vidta de åtgärder som projektet
omfattar, allt för att i rimligaste mån skydda människors hälsa samt miljön mot skada eller
olägenhet. I det aktuella projektet har naturvärdesinventering såväl som riktade
fågelinventeringar utförts.
2.3.2

Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3§
miljöbalken)
Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik beaktas genomgående i alla
projektets faser; - inom planering och projektering, genomförande och i driftskedet.
Utförda utredningar och föreslagna åtaganden om skyddsåtgärder och försiktighetsmått är
sammantaget ett resultat av tillämpningen av försiktighetsprincipen och principen om bästa
möjliga teknik.
2.3.3
Produktvalsprincipen (2 kap. 4§ miljöbalken)
E.ON är certifierat enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet innebär bl.a. en kontroll och
riskbedömning av produkter och material som hanteras i verksamheten samt anger hur
produktval ska göras.
2.3.4
Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5§ miljöbalken)
Projektet bedöms medföra mycket litet behov av tillförda massor. Som utgångsläge anser
E.ON att det normalt innebär större miljöpåverkan att schakta upp kablarna än att låta dem
ligga när ledningarna tas ur drift. Detta får avgöras vid återkallande av linjekoncession.
E.ON arbetar i hög grad för att öka andelen återvunna material och att minimera
avfallshantering.
2.3.5
Val av plats (2 kap. 6§ miljöbalken)
Det formella kravet på utredning av alternativ är lägre vid ej betydande miljöpåverkan.
Likväl har en relativt omfattande alternativutredning gjorts där även flera alternativa
sträckor har inventerats avseende naturvärden. Resultatet av alternativutredning framgår av
separat bilaga.
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2.3

2.3.7
Rimlighetsavvägning (2 kap. 7§ miljöbalken)
Föreskrivna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minska påverkan på människors
hälsa och miljön får inte vara orimliga att uppfylla. I en rimlighetsavvägning ska hänsyn
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört kostnaden respektive
nyttan för åtgärden.
E.ON anser att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för projektet är rimliga
med hänsyn till såväl miljöskyddet som till kostnaden och nyttan för åtgärderna.

3

Beskrivning av förordat huvudalternativ

3.1

Lokalisering och omfattning

Lokaliseringen framgår av översiktskarta i figur 1 och bilagda kartor. Sträckningarna utgår
från transformatorstationen (130/30 kV) söder om Horshaga fly i skärningen mellan en
befintlig 130 kV luftledning och vägen mot Älmedal. Från denna station går
kabelsträckningen åt nordost längs med vägens norra sida. Strax före Älmedal viker
kablarna av upp mot Horshagafly längs med en befintlig mindre väg. Kablarna går därefter
parallellt med Horshagafly en kort sträcka genom produktionsskog, passerar en mindre
åkermark, Sandåkern, innan kablarna igen följer en skogsbilväg. Norr om Älmedals by
viker antingen en eller två kablar av österut mot Älmedals vindkraftsparks sydliga
kopplingspunkt. Tre kablar mot Horshaga tillsammans med en eventuell kabel mot
Älmedals norra kopplingspunkt går norrut längs befintlig väg på Horshagaflyets östra sida.
I höjd med Södraskog viker en eventuell kabel av mot Älmedals norra del. Sträckningen
mot södra kopplingspunkten är ca 3,5 km. Sträckningen mot norra kopplingspunkten är ca
3,6 km.

3.2

Teknisk beskrivning

Kapitlet utgör de uppgifter som krävs för att uppfylla Ei:s krav på teknisk beskrivning i
koncessionsansökan. Kabelförbanden är dimensionerade för att klara nu kända effekter i
vindkraftsparkerna med viss marginal. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och höjder på
vindkraftverk, rotordiameter och vindkraftverkens övriga tekniska prestanda kan snabbt
ändras. Likaså pågår teknikutveckling i elöverföringsteknik och material. Därför anser
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2.3.6
Miljökvalitetsnormer (2 kap. 7§ miljöbalken)
Miljökvalitetsnormer finns uppsatta för luft, buller och vatten (ytvatten och grundvatten).
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i hela landet med undantag från arbetsplatser
samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Avseende miljökvalitetsnormer för
buller så finns riktvärden för bland annat byggarbetsplatser. Miljökvalitetsnormer för
ytvatten och grundvatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.
Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en given tidpunkt.
Påverkan på miljökvalitetsnormer beskrivs i separat kapitel.

I det här fallet är det en kund som betalar anslutningen. Det finns därmed inget motiv att
begränsa utformningen i detalj för att kundkollektivet inte ska betala en
överdimensionering.
En anläggningskalkyl enligt EBR-standard har tagits fram. Kostnaden för kablarna
inklusive kablarna till Horshagaparken kommer att ligga på ca 30-33 MSEK beroende på
slutligt sträckningsval och utformning till Horshaga. En EBR-kalkyl i detta skede är
behäftad med stora osäkerheter såsom andelen sprängning. Vad som även påverkar kostnad
i slutändan är materialpriser, tillgång till entreprenörer m.m.
Tabell 1. Tekniska uppgifter.
Nominell spänning

30 kV

Konstruktionsspänning

36 kV

Systemjordning

Icke direktjordat

Beräknad jordslutningsström

30 A

Beräknad frånkopplingstid

2,0 s

Dimensionerande strömvärde

956 A (Älmedal)

Kabeltyp

630 mm2

3.3

Utformning

Till Horshaga kommer anslutningen bestå av tre kabelförband, där varje kabelförband
består av tre enledarkablar som sitter i triangelkonfiguration. En följelina i form av
jordkabel kommer också att läggas i schakten. Kabelförbanden kommer ligga som närmast
med ca 25 cm mellanrum. Tjockleken på kabelförbanden blir 630 kvadratmillimeter i
kabelarea.
Till Älmedal kommer motsvarande kablar krävas fastän två kabelförband. Antingen
kommer de gå samlat till den södra kopplingspunkten i Älmedalsparken eller så kommer
de gå uppdelat så att ett kabelförband går till den södra kopplingspunkten och ett
kabelförband till den norra.
Ovanför kablarna kommer en trädfri zon krävas på ca 7-8 meter. Denna zon överlappas
vanligen med vägslänt. I lägen där ingen befintlig väg med vägslänt kan följas kommer
således en ca 7 meters skogsgata längs byggvägen att behöva anläggas.
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Kabelförbanden är dimensionerade med förutsättningen med dimensionerande värden på
effekt i vindkraften på ca 55 MW vilket ger dimensionerande strömvärde på ca 956 A.
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E.ON att det måste vara möjligt att frångå angivna tekniska uppgifter såvida de inte ger
väsentlig annan miljöpåverkan.

När schakten är grävd tillförs i botten kabelsand som skydd för kablarna innan kablarna
kan rullas ut i schakten varefter massor återfylles och mark jämnas till.

Figur 4. Principskiss hur det kan se ut vid kabelschaktarbete. Bredderna beror på hur många kablar det
är, hur mycket massor som uppstår och vilken bredd det är på eventuell befintlig väg. Det tillfälliga
området för massor och upplag återställs efter byggnation. Det går också punktvis att undvika upplag på
vissa platser om det finns hinder eller höga intressevärden.

Byggnationsarbeten inom blöta markområden kommer i den mån det är möjligt att ske när
marken är tjälad eller väl upptorkad. Risken för stora skador minskas därmed. Det är dock
sannolikt inte möjligt i alla sanka markområden på grund av säsongsvariation. Tjälen kan
komma vid olika tidpunkter och gå olika djupt. Mycket snö kan medföra att marken inte
blir tjälad. Särskilda skyddsåtgärder kommer i sådana fall att vidtas för att minimera djupa
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En bandgrävare jobbar sig normalt fram längs vägen och öppnar schakten, massorna läggs
normalt på motsatt sida, bortre sida om vägen. Det uppstår där ett tillfälligt arbetsområde.
Om berg blottläggs kan viss sprängning behöva ske. Vid passage av vattendrag och diken
kan tre huvudsakliga tekniker användas. Vid något större vattendrag där en avgrävning blir
svår korsas vattendraget genom att kablarna borras under vattendraget eller det större diket.
Denna teknik kan också användas vid behov för att undvika påverkan på t ex större
stenmurar som inte får röras. Där borrningen ska börja måste en schaktgrop skapas för att
maskinen ska kunna få plats. Ett alternativ till borrning är att kablarna läggs på en enkel
kabelbro i stål eller betong. Kablarna ligger i de fallen ovanför vattendraget eller diket. Vid
mycket små torrlagda diken eller bäckar kan det vara rimligt att tillfälligt schakta igenom
diket eller vattendraget. En bedömning görs i de fallen om det kräver särskilt tillståndseller anmälningsförfarande.

2021-09-23
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hållet från högre vegetation. Röjningsarbete görs normalt manuellt med röjsåg. Röjning
kan i det här fallet även ske med aggregat från intilliggande byggväg.

Inför planerade större underhållsåtgärder samråder E.ON med länsstyrelsen avseende
åtgärderna i enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken om åtgärderna bedöms som att de kan
komma att väsentligt skada naturmiljön. Som regel samrådsanmäls alltid underhållsröjning
på en hel ledningssträcka.

4

Beskrivning av berörda intressen samt
konsekvensbedömning avseende huvudalternativet

4.1

Avgränsning av liten MKB

En liten MKB ska göra det möjligt att bedöma de väsentliga miljöeffekterna. En markkabel
i drift utgör inte ett hinder eller medför någon negativ påverkan på rekreation och
friluftsliv. Även om byggskedet medför en tillfällig störning av den rekreativa kvalitén och
ett kortvarigt hinder som arbetsområde så bedöms inte detta vara en väsentlig miljöeffekt
och kommer därför inte att redovisas.
En markkabel ger upphov till mycket begränsad utbredning av magnetfält. En
magnetfältsberäkning som utförts visar att utbredningen redan vid ca 5 meter ut från
schaktets centrum har magnetfältet avtagit till under 0,4 mikrotesla. Detta i kombination
med stort avstånd till bebyggelse (närmaste bostadshus ca 250 m från sträckningen) gör att
magnetfältpåverkan eller oro för magnetfält inte bör betraktas som väsentlig miljöeffekt i
detta fall och kommer därför inte att redovisas vidare nedan.

4.2

Bedömningsgrunder

Konsekvensbedömning i kapitlet görs i grunden med stöd i en matrismodell där intressets
värde bedöms på ena axeln och graden av påverkan på den andra. Konsekvensbedömning
görs efter inarbetande av skydds- och hänsynsåtgärder.
Fyra klasser används vid värdebedömning:
1. Litet
2. Måttligt
3. Stort
4. Mycket stort
Fyra påverkansklasser används vid bedömning av påverkan:
0. Ingen/obetydlig
1. Liten
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Tekniskt underhåll på ledningen utförs vid behov. Det kan handla om att felsöka och
genomföra reparationer vid eventuella felavbrott.

4.3.1
Intressebeskrivning
Området från stationen Horshaga fly S norrut präglas i den större skalan av den stora
öppna myrmarken Horshaga fly. I anslutning till den finns de små sjöarna Horshagasjön
och Ösjön. Bebyggelse finns huvudsakligen kring Älmedal, Horshaga, Ösjöbol och kring
bebyggelsen finns i viss mån öppen mark. Annars dominerar landskapet av planterad eller
frösådd skog och brukas aktivt.

Figur 6. Det öppna Horshagaflyet har höga miljövärden, bland annat för fågellivet. Befintlig 130 kV
passerar flyet. Flyet påverkas inte av planerade markkablar.

Den befintliga 130 kV ledningen utgör att linjärt element tvärs över Horshaga flyet.
Kring Älmedal finns fortfarande en del öppen jordbruks- och betesmark. Öster och norr om
Horshagafly är det ett skogsdominerat landskap med inslag av diken, mindre vattendrag,
blötare områden och hög andel kalavverkade områden eller föryngringsskog.
4.3.2
Skadeförebyggande åtgärder
Ur ett landskapsbildsperspektiv utgör teknikvalet markkablar den viktigaste åtgärden då de
inte blir synliga i drift. För övrigt vidtas inga särskilda åtgärder. Djupa och bestående
körskador undviks och återställs om de uppstår.
4.3.3
Konsekvensbedömning
En markkabel ger i drift mycket liten påverkan på landskapsbilden men ger kraftig
påverkan under byggskedet. Markkabel längs vägar innebär dock att hög vegetation inte
tillåts längs vägarna där kabeln går vilket påverkar landskapsupplevelsen, hög vegetation
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4.3

4.4

Markanvändning, bebyggelse och planer

4.4.1
Intressebeskrivning
Skogsbruk är den areella näring som dominerar markanvändningen i området. Kring
bebyggelsen vid Horshaga och Älmedal finns öppnare marker där det i viss mån bedrivs
jordbruk och bete. Byn Älmedal ligger som närmaste ca 250 meter öster om kabelsträckan.
Sträckan berör strax öster om stationen Horshagafly S ett registrerat
markavvattningsföretag i form dikningsföretag. Preliminärt bedöms ingen påverkan uppstå
då kablarna planeras passera vattendraget utan påverkan på det.
Inga kända grus- eller sandförekomster berörs. Ett äldre grustag finns söder om
Horshagafly och grustaget har identifierats som naturvärdesobjekt.
Närmaste grundvattenmagasin finns sydöst om Älmedal, ID 231000004 mellan Tälleryd
och Linneberg. Denna vattenförekomst finns även i VISS.
Enligt gällande översiktsplan i Uppvidinge kommun anses att kraftledningar <130 kV ska
markförläggas.
Det aktuella området är utpekat som riksintresse för vindkraft och den aktuella ledningen
är en förutsättning för att ansluta planerad vindkraft till elnätet. Riksintresse innebär att
förutsättningarna för energiproduktion anses särskilt goda ur ett nationellt perspektiv.
Området berör inga detaljplaner.
4.4.2
Skadeförebyggande åtgärder
Markkabelförläggning är i linje med Uppvidinge kommuns översiktsplan för den aktuella
spänningsnivån.
Diken och vattendrag passeras som utgångspunkt genom styrd borrning under
vattendraget. Ett alternativ är att kablarna läggs på en kabelbro över vattendraget. Vid
mycket små, torrlagda diken eller bäckar kan genomschaktning av det vara det rimligaste. I
sådant fall görs en anmälan om vattenverksamhet varvid erforderliga skyddsåtgärder kan
fastställas.
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kommer inte gå lika tätt längs vägen där kablarna går . Delvis krävs också förstärkning av
och byggande av enkla skogsbilvägar längs vilka kablarna kan förläggas. Den
tillkommande påverkan från de enklare vägarna för kabeln blir en liten tillkommande
påverkan som också stämmer överens med skogsbrukslandskapet med körvägar som finns
idag.

4.4.3
Konsekvensbedömning
Iordningsställande av enkla byggvägar kan underlätta skogsbruket. Markkablar i drift kan
normalt passeras med skogsmaskiner och andra jordbruksmaskiner. Vid mycket blöta
förhållanden då maskiner orsakar djupa körskador kan det finnas risk för tryckskador på
ledningarna. Eftersom det ändå råder restriktion för tung körning vid sådana förhållanden
bedöms risken för begränsning av skogsbruket vara liten. Den skog som behöver tas i
anspråk invid vägar bedöms inte påverka möjligheten att bedriva skogsbruk negativt och
ianspråktagandet av skogsmark är litet.
Kabelarbetena bedöms inte påverka grundvattenförekomsten eller några kända brunnar.
Kablarna möjliggör anslutning av förnybar energiproduktion inom riksintresseområde.

4.5

Natur- och vattenmiljö

4.5.1
Generell intressebeskrivning och riksintressen
Horshaga fly är det område som utmärker sig vad gäller naturvärden i området. Flyet är en
stor och öppen myr/mosse som delvis är bevuxen med glest stående småtallar.
Horshagaflyets största värden är knutna till fågelfaunan. De västra delarna har
naturvärdesklass 1, men i den nordöstra delen är den påtagligt påverkad med lägre
naturvärde. Denna påverkan börjar vid kraftledningsgatan och österut. Delar av flyets östra
delar blev reservatsbildat under 2021. Sydöstra delarna av flyet ingår i område för
utredning om reservatsbildning.
Utöver Horshagaflyet med näraliggande miljö är naturvärdena begränsade. Sträckningarna
passerar tre mindre bäckar och diken.
Hela södra Sverige och därmed hela projektområdet ligger inom område med förbud mot
markavvattning.
Området är väl inventerat vad gäller naturvärden. Delar av områdena har ingått i
utredningar inför tillståndsansökningar för vindkraftparkerna. Därutöver har
naturvärdesinventering färdigställts under juni 2021 med fältbesök hösten 2020 och
försommar 2021. Vad gäller fåglar är området väl inventerat, inte minst vad gäller stora
rovfåglar. I samband med tillståndsprövning för 130 kV luftledning har sommarinventering
efter flygga örnungar skett sensommar 2020. En spelflyktsinventering efter örn har utförts
under vintern 2021. Spaning efter havsörn i området
och boplatssök
efter kungsörn på delar av 130 kV sträckan har utförts sommaren 2021. Våren 2021
genomfördes en skogsfågelinventering samt i början av juli 2021 genomfördes lyssning
efter tiggande ungar av lappuggla kring
samt slutligen en
häckfågelinventering sommaren 2021. Dessa inventeringsinsatser är på en nivå klart över
vad som bör krävas för ett markkabelprojekt utan betydande miljöpåverkan och inte heller
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Skyddsutrustning och rutiner kommer att finnas hos entreprenörer för eventuella utsläpp av
drivmedel och oljor.

4.5.2
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5),
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft är gränsvärdesnormer som ska följas. Det finns
även normer som är målsättningsnormer och som därmed ska eftersträvas.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft relaterar också till det svenska miljökvalitetsmålet
Frisk luft.
Miljökvalitetsnormer för buller
Buller från byggarbetsplatser beror främst på byggskede och vilka maskiner som används
under respektive skede och behovet av sprängning. Det är därför viktigt att planera
arbetsplatsen och de olika faserna/byggskedena. Exempelvis hur transportvägar anläggs
och hur schaktmassor bortforslas och nya material transporteras till platsen.
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd och riktvärden för bullernivåer.
Miljökvalitetsnormer för vatten
När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten baseras åtgärdsprogrammen dels på
ickeförsämringsprincipen, att den status som en vattenförekomst klassats till inte får
försämras, och dels på att jobba mot målsättningen i miljökvalitetsnormen.
Statusklassningen har två delar: ekologisk status och kemisk status. Den aktuella ledningen
kommer att korsa en övrig vattenförekomst (WA85588569), söder om Horshaga fly.
Vattendraget börjar i flyet och rinner sedermera ut som ett biflöde till Badebodaån.
Länsstyrelsen har tidigare förtydligat att vattendraget ingår i vattenförekomsten
Badebodaån.
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något som motiveras ur miljöhänsyn. Delvis sammanfaller inventeringarna med det som
utförts för näraliggande 130 kV ledning. Nivån på inventeringar har också valts mycket
med tanke på gången i prövningen av 130 kV ledningen och är allt ett specialfall sett till
fågelrika område vid
.
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Figur 7 och 8. De något större vattendrag som korsas är i läge där vattnet går i trumma under väg.
Korsning av vattendrag sker i dessa lägen i första hand genom styrd borrning eller kabelbro ovanför
trumman. Inget av berörda vattendrag har naturvärdesklassats i inventering. Det ena ingår i biflöde till
vattenförekomsten Badebodaån.

4.5.3
Skyddade områden
Delar av Horshagafly reservatsbildades under 2021. Ösjöbols naturreservat ligger norr om
kabelsträckorna. Dessa berörs inte av kabelsträckorna. Ett utredningsområde för reservat
sträcker sig ytterligare österut och omfattar Horshagaflyets sydöstra delar liksom att det
även utreds för reservatsbildning mellan Horshagaflyet och Ösjöbols reservat.
Kabelsträckorna bedöms beröra tre mindre vattendrag som sannolikt omfattas av
strandskydd.
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Figur 9 och 10. Till vänster öppning/ skotarväg i skogsmarken mellan Horshaga fly och Älmedal. Här går
kablarna som närmast Horshaga fly men naturvärdena är låga och ingen påverkan på flyet bedöms
uppstå. Till höger dike i skogsmark som passeras.

4.5.4
Generella biotopskydd
I projektets naturvärdesinventering har det identifierats ett stort antal objekt som omfattas
av generellt biotopskydd. Det är framför allt odlingsrösen och stenmurar. Merparten av
dessa finns koncentrerade kring bebyggelsen vid Älmedal. Några enstaka odlingsrösen och
mindre stenmurar har identifierats i närheten av förordad sträcka, det är norr om Älmedal i
anslutning till den mindre åkermarken som passeras.
4.5.5
Naturvärdesobjekt
I projektets naturvärdesinventeringar har ett relativt stort antal naturvärdesobjekt
identifierats, ett mindre antal klass 2 och många klass 3-objekt. Överlag är naturvärden
knutna till hävdad eller tidigare hävdad ängs- och betesmark. Det finns också en del
sumpskogsmiljöer med högre naturvärden. Genom sträckningsvalet har majoriteten av
identifierade naturvärden kunnat undvikas. Det enda kvarstående objektet som inte kan
undvikas ens i detaljprojekteringen är objekt som berör sträckningen mot Älmedals södra
kopplingspunkt. Här går ett långsträckt objekt tvärs kabelsträckan. Se tabell nedan.
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Fynd av sommarfibbla (NT) och svinrot (NT) finns längs den raka vägen in mot
Horshagafly sydväst om Älmedal. Här finns också liljekonvalj (§) som är fridlyst i
Kronobergs län.
Sommarfibbla finns också i anslutning till ett äldre sandtag nära Horshagafly. Detta
område har också klassats med naturvärde klass 2. I anslutning till sandtaget finns också
fridlyst strandlummer.
Öster om Horshagafly finns ett antal fyndpunkter med korallrot (§).
4.5.5.2 Fåglar
Vad gäller fågellivet så hyser området en för trakten typisk fågelfauna där skogsfåglar som
trastar, sångare, finkar, mesar och hackspettar är framträdande. Även skogshöns
förekommer. Arter av jordbruksmarksfåglar förekommer i anslutning till jordbruksmark
och på hyggen. I anslutning till våtmarker finns arter som trana och vanligt förekommande
vadare. Fågelarterna som påträffats vid inventeringar och i tidigare observationer är
representativa för skogs- och våtmarkslandskapet och odlingslandskapet i aktuellt
landskap. Totalt gjordes observationer av 1153 fåglar av 65 olika arter i samband med
fältinventering. Ett stort antal rödlistade arter och arter upptagna i fågeldirektiv har noterats
men de flesta är relativt vanliga och spridda i trakten.
Det område som i särklass har högst värde för fågellivet är Horshaga fly med bland annat
stort orrspel, flera vadarfåglar, rovfåglar med flera artgrupper. Både vid inventeringar och i
tidigare uppgifter finns flertal fynd. Det är också ett välobserverat område då det bland
annat finns ett fågeltorn vid flyet.
I samband med tillståndsprövning av ny 130 kV luftledning Bredhälla-Horshaga fly har
kungsörn fått stor uppmärksamhet. Därav är förekomsterna väl kartlagda. Det har inte
identifierats eller fattats misstanke om boplats i närheten av tänkta kabelsträckor. Inte
heller för havsörn tyder något på att havsörnsbo finns i närheten av kabelstråken.
fanns observationer av havsörnsförekomst, sannolikt kom dessa fåglar
från ett revir mer än 5 km åt nordväst. Härav gjordes en uppföljande spaning under
sommaren 2021 utan observationer som tydde på bon.
Det fanns tidigare observationer av tiggande lappuggla
.
Därför gjordes en uppföljande kontroll under sommaren 2021. Lappuggla är sällsynt i länet
men har sedan 2012 etablerat sig och visar en ökning i länet och i södra Sverige i övrigt.
Inga tiggande ungar av lappuggla hördes men observation av lappuggla gjordes. Någon
häckning av lappuggla bedöms inte ha skett inom inventeringsområdet 2021.
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4.5.5.1 Naturvårdsarter
I projektets inventeringar har ett stort antal naturvårdsarter identifierats. Av dessa finns
flera fridlysta och rödlistade artförekomster. Genom sträckningsvalet har dock flertalet
områden med tät koncentration av artfynd kunnat undvikas.

Trots närhet till de större kända orrspelen på Horshaga fly noterades vid fältinventering
endast en orre och en spillningsförekomst i de omgivande norra delarna. Sammantaget
bedöms kabelsträckorna inte beröra några större spelplatser vare sig för tjäder eller orre
men framför allt tjäder förekommer spritt över stora delar av skogsområdena.
gjordes observation av bivråk. Arten häckar troligen i trakten men
ingen häckning har kunnat konstateras i närheten av tänkta kabelsträckor. Grönbena har
observerats i anslutning till Horshagaflyet där arten häckar. Spillkråka har observerats på
flera platser söder om Horshagaflyet och är en spridd art i trakten. Trädlärka har
observerats i anslutning till hyggen på fem spridda lokaler. På hyggen och även vid
jordbruksmark har törnskata påträffats.
4.5.6
Skadeförebyggande åtgärder naturmiljö
Genom sträckningsvalet har flertalet områden med höga naturvärden, objekt med generellt
biotopskydd och artförekomster kunnat undvikas. Objekt med naturvärden har undvikits
liksom artförekomster i hög grad. Vid passage av naturvärde 19 så sker kabling längs med
befintlig väg. I och med att områden med naturvärden har kunnat undvikas så har även
områden med värden för fågellivet kunnat undvikas.
Objekt som omfattas av generellt biotopskydd samt förekomster med fridlysta arter i
kabelsträckningens närhet föreslås snitslas i fält inför byggnation för att minimera risk för
påverkan.
Genom teknikvalet markkabel undviks risk för eldöd och kollisionsrisk för fåglar som är
de dokumenterat största orsakerna till fågeldöd på grund av kraftledningar.
Ingen körning i direkt i vattendrag kommer att ske. Den befintliga vägen kommer att
nyttjas av fordon. Det troliga är att kablarna vid passage av vatten antingen passerar genom
att de borras under vattendraget eller läggs på en kabelbro över vattendraget på samma
nivå som överkant på den befintliga vägtrumman så att risken för dämning minskar. Skulle
genomschaktning av mindre bäck eller dike behöva ske så kommer anmälan om
vattenverksamhet att lämnas in varvid hänsynsåtgärder kan fastslås. En skyddsåtgärd kan
vara att täta dikets sidor för att inte vatten i diken ska ledas in i kabelschakten.
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Vad gäller skogshöns är
ett känt centrum för dessa, bland annat med orrspel
på över 30 tuppar. Det har vid inventeringar setts spår efter orre och tjäder på flera håll. Ett
större tjäderspel finns sedan tidigare rapporterat
med minst
sex spelande tuppar 2013, fem spelande tuppar 2014 och därefter enstaka individer
rapporterade. Spelet är rapporterat drygt 500 meter från närmaste inventerade kabelsträcka.
För övrigt noterades sparsamma förekomster och spridda vid fältinventering under aprilmaj 2021.
noterades en mindre spelplats med en tupp
vardera. Det noterades enstaka honor i de områdena. Det ena området i närheten av
och det andra området upp mot
.

Så långt det är möjligt undviks skogsavverkning under arters generellt känsliga
fortplantningstid april-juni. Det har inte bedömts motiverat att göra uppehåll i arbeten på
annat sätt med avseende på någon särskild arts specifika boplatsförekomst.
Det finns beredskap hos entreprenörer att hantera eventuella läckage av drivmedel,
hydrauloljor och andra kemikalier så att konsekvenserna av sådana olyckor minskas.
4.5.7

Konsekvensbedömning naturmiljö och vatten

4.5.7.1 Allmänt
Under byggskedet kommer det att uppstå en kraftig temporär markpåverkan lokalt där
mark schaktas och maskiner kör. Det är dock en begränsad yta och när markskiktet är
återställt kommer naturlig vegetation förutom höga träd snabbt att återetableras. Ingen
matjord utifrån förs in utan den naturliga ytjorden jämnas till efter avslutad byggnation.
Det innebär att en snabb återetablering av vegetation kommer att ske av markytan och den
befintliga fröreserven ges möjlighet att etableras på platsen. Till en början kommer marken
likna en hyggesvegetation med pionjärväxter som har lätt att frösprida sig och som kan
ligga i fröbanken. Därefter fortskrider en naturlig succesion fastän att kabelstråket hålls röjt
från högre träd.
I det aktuella området bedöms generellt berg ligga grunt så ca 20% sprängning bedöms
behövas.
Markavvattningsförbudet bedöms inte aktualiseras.
4.5.7.2 Möjliga positiva effekter
Under lång tid har andelen kontinuerligt hävdad jordbruksmark (ängs- och betesmark)
minskat. Detta beror till stor del på att jord- och skogsbruk har intensifierats och
rationaliserats. Detta har inneburit att det tidigare mosaikartade jordbrukslandskapet med
kontinuerligt hävdad mark har tagits i anspråk. Habitaten har för en mängd växter och
därmed även insekter anpassade till det gamla kulturlandskapet till följd av detta trängts
undan. Det man på senare år har sett är att arter som tidigare endast funnits i hävdad och
betad mark har upptäckts i bland annat vägkanter och ledningsgator. Anledningen till
mångfalden bedöms bl.a. vara att miljöerna hålls öppna från igenväxande skog vilket
medger att solinstrålningen mot markskiktet ökar och att det
skapas brynmiljöer som återkommande hävdas. Även maskiner som används vid
röjningsarbeten m.m. medför en trampliknande störning som gynnar flertalet
konkurrenssvaga växtarter.
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Djupa och bestående körskador undviks så långt det är möjligt genom val av tidpunkt för
arbeten eller skyddsmetod. Det kan vara lättare maskiner, utläggande av stockmattor,
kavling med avverkningsrester eller körplåtar.

4.5.7.4 Skyddade områden
Det bedöms inte uppstå någon påverkan på de strandskyddade vattendragen.
Naturreservaten Horshaga fly och Ösjöbols naturreservat påverkas inte eftersom
anpassning av sträckning har gjorts.
Den reservatsbildning som utreds öster och sydöst om Horshaga fly berörs söder om flyet.
Det har inte identifierats några höga naturvärden eller förekomster av naturvårdsarter som
påverkas i denna del. En markkabelförläggning bedöms inte utgöra något hinder för
eventuell framtida reservatsbildning och markkabelförläggning bedöms inte utgöra något
reellt hinder för arter att sprida sig eller på annat sätt utgöra en barriär mellan befintligt
reservat och eventuell utökning av reservatet. Länsstyrelsen har i samråd inte haft
synpunkter på kabeldragning i detta område.
4.5.7.5 Naturvårdsarter
Till stor del har artförekomster kunnat undvikas och i detaljprojektering bedöms hänsyn
kunna tas inom ramen för vingelmånen i koncessionen. Den fridlysta art som bedöms mest
sannolikt kunna påverkas är liljekonvalj där enstaka individer eller bestånd längs vägen in
mot Horshaga fly finns. Genom val av sida av väg bedöms dock huvuddelen kunna
undvikas. Det är dock en vanlig växt i hela landet och fridlysningen i Kronobergs län syftar
till att förhindra plockning och försäljning av växten. Artförekomsterna av sommarfibbla,
korallrot och svinrot bedöms kunna undvikas. I nuläget bedöms inte artskyddsdispens
aktualiseras för någon art.
4.5.7.6 Naturvärdesobjekt
De allra flesta naturvärdesobjekt har kunnat undvikas eller kan undvikas i
detaljprojektering. Det smala sumpskogsstråket, NVI 19, kan inte undvikas för kablarna till
Älmedals södra kopplingspunkt. Här blir det dock fråga om ett eller två kabelförband längs
en befintlig väg och påverkan bedöms liten.
4.5.7.7 Konsekvensbedömning fåglar
Förordat kabelalternativ innebär att de viktigaste fågelområden undviks. Även vattendrag
och område kring
undviks. Områden med gammal skog och identifierade
hålträd har kunnat undvikas. Fågelfaunan längs kabelsträckan bedöms vanlig i aktuellt
landskap och någon påverkan på lokala populationer eller bevarandestatus för arter bedöms
inte ske.
Det finns enligt nuvarande kunskap inget som tyder på att bon för särskilt skyddsvärda
arter skulle påverkas av kabelarbetena.
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På samma sätt sker utsläpp av avgaser från ovan nämnda maskiner vid byggnation och
underhåll. Störningarna är dock övergående och tidsbegränsade och bedöms inte medföra
att miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Någon påverkan på lokal eller regional populationsnivå bedöms inte ske utifrån
habitatpåverkan och mycket liten påverkan på individnivå då generellt känslig
häckningstid undviks vid avverkning.
Störning av häckning
I byggskedet kan maskiner och människor störa häckande fåglar. Det bedöms framför allt
vara skogsavverkning som kan störa vilket är det centrala i Skogsstyrelsens vägledningar
om hänsyn för fågellivet. Vetenskapliga studier av i vilken mån och vilka arter som är
särskilt känsliga för störning tycks saknas i hög grad. Det kan också konstateras att i vissa
fall klarar vissa arter hög nivå av störning. Exempelvis kan berguvar och andra rovfåglar
häcka i bergbrott och stadsmiljö och rovfåglar med ungar klarar att hantera att en
ringmärkare klättrar upp i boet för märkning.
Arbete med en markkabel innebär att maskiner succesivt förflyttar sig framåt längs
sträckan. Således uppstår inte störning längs hela sträckan samtidigt. Utifrån den kunskap
som kommit fram i inventeringar och samråd bedöms det inte motiverat med något
åtagande att helt undvika någon arts häckningsperiod specifikt även om det generellt i
likhet med hänsyn i skogsbruket så långt möjligt undviks skogsavverkning under
vårmånaderna april-juni, med störst fågelaktivitet. Många arter väljer andra
häckningsplatser längre från ledningsgatan. Eller så skjuts häckningen upp en säsong. De
störningar som kan uppstå bedöms inte påverka någon fågelart på så sätt att en lokal
population eller dess bevarandestatus påverkas negativt. Det bedöms inte finnas boplatser
för särskilt känsliga arter invid sträckningen.
Det bör poängteras att byggnation för vindkraft kommer att ske delvis på samma sträckor
som nu aktuella kablar eller i omedelbar närhet. Det bedrivs även aktivt skogsbruk i
anslutning till stora delar av sträckan liksom delar är längs trafikerad bilväg.
Eldöd och kollisioner
De påverkansfaktorer för fåglar som kraftledningar orsakar med störst risk för påverkan på
individer och lokala populationer är eldöd och i vissa fall kollisioner. Dessa faktorer är inte
aktuella för en markkabel.

sid 32/41

2021-09-23
2022-02-28

Avverkning av skog innebär alltid att potentiella habitat kan tas i anspråk där skogslevande
fåglar lever. I aktuellt fall innebär det dock att en smal skogskorridor avverkas, i huvudsak
längs vägar. Det tas heller inte i anspråk skog med höga naturvärden. De skogliga habitat
som påverkas är ingen brist lokalt eller regionalt. Skogslevande arter tar sannolikt sin
tillflykt till kringliggande skogsmarker även om livsmiljön minskar marginellt för arter
såsom hackspettar, mesar med flera arter.
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Habitatförlust

Sammantaget bedöms planerad ledning medföra liten negativ påverkan på fågellivet längs
sträckan.
4.5.8
Sammanfattning påverkan naturmiljö
I hög grad kan områden och objekt med naturvärden undvikas. I hög grad kan förekomster
av fridlysta och övriga naturvårdsarter undvikas. Lokalt sker en kraftig påverkan i
naturmiljön i och med en kabelschakt och delvis sprängning. De negativa effekterna lokalt
på kort sikt kan generellt beskrivas som stora men konsekvenserna som små och tillfälliga
eftersom låga värden påverkas och effekterna blir små och reversibla på lång sikt.

4.6

Kulturmiljö

4.6.1
Intressebeskrivning
Norr om Älmedal finns ett större och ett mindre område som utgör fossila åkrar,
fornlämning, L1953:6767 (
) och L1953:6768, (
). I det större
området
finns ca 200 röjningsrösen. Den befintliga vägen går genom området och en
kabel längs vägen kommer att schakta genom området invid vägen. Ett tillstånd enligt
kulturmiljölagen kommer sannolikt krävas även om röjningsrösen kan undvikas. Området
besöktes enligt FMIS senast 2002. I inventeringsrapporten beskrivs det som ett område ca
500 x 300 m stort med ca 200 rösen 3-5 m i diameter. I anslutningen till området finns ett
par torpodlingar.
Det mindre området hyser ca 25 odlingsrösen. Vägen går genom områdets östra del och
kommer således också att påverkas av schakt. Det bedöms inte motiverat att lämna vägen
och gå med kabel i obruten terräng runt området för att undvika det. Området beskrivs i
inventeringsboken som ett ca 125x75 m stort område med ca 25 röjningsrösen, 3-5 m stora.
4.6.2
Skadeförebyggande åtgärder
Genom sträckningsvalet har flertalet kända lämningar i anslutning till Älmedal, Ösjöbol
kunnat undvikas.
Tillstånd för ingrepp i fornlämningar kommer att inlämnas varvid Länsstyrelsen kan
förelägga om lämpliga åtgärder i byggskedet. Länsstyrelsen har i samrådet uttryckt att
tillstånd kommer att kunna lämnas oavsett alternativ.
En frivillig steg 1 undersökning kommer att utföras i enlighet med Länsstyrelsens yttrande
i samrådet. Ett samrådsärende enligt 2 kap. 10§ kulturmiljölagen har inletts. I den
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Det kan inte uteslutas att enstaka häckningar hos vissa fåglar kan störas trots vidtagna
hänsynsåtgärder. Det bedöms dock inte sannolikt att någon särskilt känslig arts boplats
eller häckning kommer att störas eller förstöras och det bedöms inte sannolikt att någon
särskilt störningskänslig art påverkas eller en art med fasta återkommande boplatser.
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Sammanfattning fågelpåverkan

4.6.3
Konsekvensbedömning
I den större skalan kommer inte kablarna och arbetena med dessa påverka
kulturlandskapet, dess vetenskapliga-, upplevelsemässiga- eller dokumentationsmässiga
värde.
Lokalt kommer fysiskt ingrepp att ske i de två områdena med röjningsrösen. Det kan inte
uteslutas att rösen fysiskt kommer att påverkas av schakt. Påverkan inom områdena blir
dock lokal och längs med vägar genom områdena.

4.7

Kumulativa effekter

I relation till miljöpåverkan från vindkraften som ska uppföras bedöms den kumulativa
påverkan från markablarna bli liten. Kablarna till Älmedal går också i anslutning till
vindkraftverk och vägnät i dess östra delar. I jämförelse med den mark- och miljöpåverkan
som uppstår på grund av byggnation av fundament, vägar och kranplatser för
vindkraftverken bedöms den tillkommande, kumulativa miljöpåverkan från de nu aktuella
anslutande markkablarna vara liten. I en större regional skala pågår och planeras för ett
antal vindkraftsbyggnationer och kablarna tillsammans med dessa exploateringar med
regionnät- och stamstationer innebär en kumulativ påverkan i landskapet. Det kumulativa
tillskottet från dessa markkablar till dessa exploateringar bedöms dock som litet både
arealmässigt och påverkansmässigt.
I Sverige och i synnerhet i Småland har, i huvudsak sedan stormen Gudrun, många mil
kraftledningar grävts ner i marken som en del i vädersäkringsprojekt. Totalt i landet har
motsvarande två varv runt jorden av lokalnätet (10-20 kV) markförlagts. I Uppvidinge
kommun har ca 30 mil ledning markförlagts sedan 2010 och ca 10-15 mil ytterligare 20052010. Det sammanlagda markintrånget från kraftledningar minskar alltså kontinuerligt
även om nya ledningar uppförs.
En kumulativ effekt är att sökt verksamhet medför att förnyelsebar energi kan anslutas till
elnätet vilket bidrar positivt till uppnåendet av Sveriges miljömål ”Begränsad
klimatpåverkan.”

5

Utredda alternativ

För en verksamhet som inte medför betydande miljöpåverkan är skyldigheten att utreda
alternativ lägre. Likväl återfinns nedan beskrivning av alternativ både vad gäller teknik och
sträcka.
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processen kan Länsstyrelsen besluta om ytterligare utredningar eller försiktighetsmått
såsom schaktövervakning.

I valet mellan teknik finns att uppföra en kraftledning som luftledning eller markförlagd
kabel. Normalt är luftledningar att föredra vid kraftledningsbyggnation på högre
spänningar och långa sträckor. För 30 kV ledningar är det dock vanligast att bygga med
markkabel.
Vindkraftparkerna behöver anslutas på 30 kV och har två anslutningspunkter i respektive
park på grund av turbinernas storlek och lägen. Det behövs alltså en luftledning eller
markkabel per anslutningspunkt. Skulle enbart luftledning byggas för att ansluta parkerna
så behövs det 2 parallella luftledningar av typen enkelstolpar med stående isolatorer till
Älmedalsparken och därtill 3 parallella till Horshagaparken. Se typbild nedan.

Figur 13. Bild på två parallella linepostledningar. En liknande lösning men tre parallella ledningar skulle
krävas om Horshaga skulle anslutas med luftledning.

En luftledning innebär avverkning och ianspråktagande av skogsmark. Parallella
luftledningar kräver ett inbördes avstånd. Sammantaget tar luftledningsgatan mycket mark
i anspråk. För fåglar finns en påflygningsrisk. På grund av säkerhetsavstånd till
vindkraftverken kommer ledningen sista delarna in genom vindkraftsparkerna ändå behöva
att markförläggas. Det behövs också eftersom anslutningarna delas upp till olika
kopplingspunkter i parkerna.
Markkabel har dock, till skillnad från luftledningar, nackdelar i robusthet och att det tar
mycket längre tid att felsöka och felavhjälpa. Markkabelförläggning vid högre spänningar
är därför generellt alltid ett andrahandsalternativ vid ledningsbyggnation och utförs om en
luftledning inte är framkomlig av olika skäl. En luftledning är ofta ett förstahandsalternativ
då en sådan ledning är robust, mycket lätt att felsöka och felavhjälpa och kan dessutom
vanligen byggas till avsevärt lägre kostnad än en markkabel. Ju högre spänning desto större
anledning att bygga luftledning. Flertalet fel på en trädsäkrad luftledning är av övergående
karaktär, det vill säga felen kräver ingen reparationsinsats. Den vanligaste felorsaken vid
övergående fel är åsknedslag, som leder till en tillfällig automatisk bortkoppling följt av en
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5.1

Trots nackdelarna som markkabel för med sig bedöms det vara lämpligast teknikval för nu
aktuella anslutningar.
Det kan vara relevant att belysa varför markkabel kan accepteras för nu aktuella 30 kV
ledningar medan det inte bedömdes rimligt gällande 130 kV ledningen BredhällaHorshaga. I huvudsak är detta på grund av:
-

Luftledningar i detta fall skulle medföra flera parallella luftledningar i obruten
terräng vilket skulle ge upphov till stor miljöpåverkan på delvis höga värden.

-

Kabling måste ändå ske i de närmaste delarna inne i vindkraftsparkerna.
Teknikövergångar mellan luftledning och kabel är källa till driftsfel.

-

Avbrott på något kabelförband drabbar endast delar i någon av parkerna. Detta
eftersom varje park kopplas in med flera olika kabelförband. Samtliga parker faller
inte ifrån. Sträckorna är så pass korta att få skarvar krävs.

-

Det bedöms finnas framkomliga sträckor för markkabel som undviker höga värden.

-

Kostnaden för 30 kV kabel är lägre än för 130 kV och anläggningstekniskt är 30
kV kabel lättare att hantera än en 130 kV kabel.

Övriga tekniska möjligheter är att ansluta på en annan spänning. 24 kV är inte möjligt
kapacitetsmässigt. Anslutning på andra spänningsnivåer har bedömts orimligt då ytterligare
transformering skulle krävas. Om man exempelvis skulle bygga 50 kV ledningar från
Horshagafly S ut till varje park skulle det först krävas transformering från 130 till 50 och
därefter från 50/30 kV ute vid parkerna. Detta utan att några miljövinster kan erhållas
jämfört med utredda och förordat alternativ. Likaså är det orimligt att bygga en
kopplingsstation vid Horshagafly S för att därefter gå ut med 130 kV ledningar ut till varje
park där flera transformatorstationer skulle behöva anläggas. Alla utredningar kring andra
spänningsnivåer har alltså avfärdats.

5.2

Avförda sträckningsalternativ

De alternativ som i samråd beskrevs som preliminärt avförda har efter samrådet helt
avfärdats. A1 är inte lämpligt. Främst utifrån naturmiljöpåverkan i områden med höga
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automatisk återinkoppling varvid driften blir återställd. Luftledningar är alltså byggda för
att tåla elektriska överslag och omedelbart återgå i drift. Bestående fel på en luftledning
kan normalt åtgärdas inom 24 timmar, då felen går snabbt att lokalisera och är
lättåtkomliga för reparation. För markkablar är förhållandet annorlunda. Övergående fel på
markkablar förekommer i princip inte, det vill säga fel i en markkabel är per definition
bestående och kräver således reparation. De vanligaste felorsakerna på markförlagda
ledningar är fel på kabelskarvar och kabelns ändavslut. Bestående fel på en markkabel tar i
storleksordningen ett par veckor att åtgärda, eftersom det tar betydligt längre tid att både
lokalisera och reparera felet på en markkabel jämfört med en luftledning. Ju längre period
med snö och tjäle desto svårare felavhjälpning.

Horshaga fly S- Älmedals vindpark

Fram till vägkorset vid bebyggelsen i Älmedal går de fem kabelförbanden längs med
befintlig väg, det bedöms preliminärt lämpligast att här gå på vägens norra sida. Det
bedöms inte framkomligt att passera med markkablarna genom bebyggelsen vid Älmedal
där det även finns värden knutna till exempelvis stenmurar och en allér. (Alternativ A1)
Därför följer kablarna två olika alternativ ÄH1-ÄH2 mindre traktorvägar, brukningsvägar
och jordbruksmark väster om Älmedal. Nordväst om Älmedal delar sig kablarna och de tre
kabelförbanden till Horshaga samt ett kabelförband till en del av Älmedalsparken (ÄH3)
går vidare via en gammal grustäkt och Södragården ut till den större vägen, väg 976, vid
Ösjöbol. Alternativt kommer de tre kablarna till Horshaga gå ensamma om de två kablarna
till Älmedal viker av österut via ÄH1b.

Figur 14. Översikt på alternativ på sträckan Horshaga fly S- Älmedal. Observera att vägdragning (bruna
linjer) mellan vindkraftverken är preliminär. Se också kartbilaga.
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värden och delvis i opåverkad miljö. De är även sämre ur teknisk och driftsäkerhetsmässig
synvinkel. Det är framför allt framkomlighetsproblem inne i Älmedals by som gjort
bedömningen. Dessutom samlokaliseras inte påverkan med kablarna till Horshaga
vindkraftpark.

5.1Alternativ ÄH1a-ÄH1b, kabel mot kopplingspunkt södra
Strax norr om Älmedal delar de fem kabelförbanden upp sig. Tre kablar till
Horshagaparken och eventuellt en till kopplingspunkt 4, den nordliga, i Älmedalsparken
följer befintlig väg åt nordväst. För att nå kopplingspunkt 5, den sydliga, måste kablarna,
maximalt två stycken, gå i obruten terräng och ny väg byggas. Två alternativa stråk för
denna väg har lokaliserats.

5.2

Alternativutvärdering

5.2.1
ÄH1, natur
Stråket går nära inventeringsobjekt 10, 11 och 12 (klass 2 och 3) men bedöms i
detaljprojektering kunna undvikas.
Liljekonvalj (§) kan påverkas.
Bestånd av sommarfibbla, solvända och slåttergubbe bedöms kunna undvikas.
Det kan inte uteslutas att begränsad påverkan på stenmur eller enstaka odlingsröse sker
vilket i så fall kräver dispens.
5.2.2
ÄH2, natur
Stråket kommer att gå genom inventeringsobjekt 14, klass 3 blandlövskog med ädellövträd
och 16, klass 3 odlingsmarkrest med hasselbuskage.
Fridlysta växter liljekonvalj, blåsippa, grönvit nattviol och gullviva kan påverkas.
Brudborste, svinrot, vätteros är anda rödlistade arter och signalarter som kan påverkas i
objekt 16.
Det är sannolikt att enstaka odlingsröse och stenmur påverkas.
ÄH2 bedöms påverka fler naturvärdesobjekt och fler förekomster av fridlysta arter och
naturvårdsarter.
5.2.3
Sträckningsval
De faktorer som spelat in vad gäller valet av ÄH1a och ÄH1b är framför allt att ÄH1a går
närmare vattendrag och sumpskogsmiljöer vid Klumpakärr. Här finns också miljöer för
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I samrådsunderlaget beskrevs att det krävdes 3 kablar till Älmedalsparken. Fortsatta
beräkningar visar dock att det räcker med två kablar. På den gemensamma sträckan ÄH1
kommer det således att gå totalt 5 kablar. Sedan finns två kopplingspunkter i
vindkraftsparken Älmedal, en sydlig och en nordlig. Antingen kommer de två kablarna
följa ÄH1b och ingen kabel går längs ÄH3 och Ä1. Eller så kommer det att gå en kabel till
den sydliga och en till den nordliga kopplingspunkten. I slutänden kommer det totalt dock
aldrig bli fler än två kablar för att ansluta Älmedalsverken.

I valet av ÄH1 och ÄH2 är det påverkan på både naturmiljö, artförekomster och
kulturmiljö som gjort att ÄH1 valts då ÄH2 påverkar fler intressen. ÄH2 går även närmare
bebyggelse och berörd markägare har föredragit ÄH1. Även om ÄH1 går närmare
Horshaga fly och inom utredningsområde för reservat är det inget som Länsstyrelsen haft
synpunkter på och någon påverkan på Horshaga fly bedöms inte uppstå.

6

Samlad bedömning

Valet av sträckning och teknik har gjorts för att minimera miljöpåverkan. Kablarna till
Älmedal och Horshaga är så långt som möjligt samlokaliserade och naturvärden och
artförekomster undviks i hög grad.
Två fornlämningsområden med fossil åker passeras och det sker schaktpåverkan i dessa.
Kablarna följer dock vägen genom områdena.
Under byggskedet kommer en kraftig påverkan att ske lokalt i naturmiljön. Detta bedöms
dock inte påverka några höga värden eller intressen varför konsekvenserna på sikt blir små.
Inga skyddade områden påverkas. Möjligheten att bilda reservat mellan Horshagaflyet och
Ösjöbols reservat bedöms inte påverkas negativt. I södra delen av Ösjöbols naturreservat
finns idag en skogsbilväg längs med vilken naturvärden har utvecklats.
Verksamheten som sådan bidrar positivt till uppnåendet av Sveriges miljömål ”Begränsad
klimatpåverkan. ”
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