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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 45 kV (nominell spänning) luftledning mellan Limmared – Ölsremma i Tranemo och Ulricehamns
kommuner, Västra Götalands län. Inom ramen för föreliggande tillståndsansökan, som enligt länsstyrelsen i
Västra Götaland inte medför en betydande miljöpåverkan, ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas
fram. I bilagorna redovisas samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek.

1.1 Bakgrund
Sökanden har 2012 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 31 km lång befintlig luftledning
mellan Limmared och Ölsremma. Den aktuella sträckningen uppfördes 1973, 1977 och 1992. Den 8 juni 2017
begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt diarienummer 2017-100743.
Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram nya handlingar till ansökan
om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning som visas i kartan i figur 1 och i bilaga 1.

Figur 1. Översiktskarta som visar den befintliga luftledningens sträckning. Bilaga 1.

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

1.4 Disposition
Föreliggande MKB inleds med en beskrivning av den metod och de bedömningsgrunder som har använts för
att göra miljökonsekvensanalyserna. Därefter beskrivs det ramverk som miljöbalken (MB) och annan relevant
lagstiftning utgör. Vidare beskrivs tekniska förutsättningar i form av ledningens utformning och lokalisering.
Slutligen beskrivs rådande förutsättningar i omgivningen som följs av en analys och bedömning av de
konsekvenser som verksamheten förväntas medföra.

1.5 Metod för miljöbedömning
En liten MKB är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall då verksamheten inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning därmed inte ska genomföras. En
liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av
verksamhetens miljöpåverkan.
I detta dokument används ett antal olika begrepp för att analysera och beskriva kraftledningens
miljöpåverkan. Dessa beskrivs i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Begreppsförklaring.

Begrepp

Förklaring

Aspekt

Den väsentliga fråga/intresseområdet/värdet som beskrivs, t.ex. naturmiljö, kulturmi jö,
boendemiljö etc.

Påverkan

Den förändring av miljö- och/eller hälsoaspekter som planerad verksamhet/åtgärd.

Konsekvens

Kan vara av direkt eller indirekt karaktär på en nationell, regional och/eller lokal nivå.

Hänsynsåtgärd

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås olika hänsynsåtgärder.

För att kunna göra en kvalitativ miljöbedömning/miljökonsekvensanalys och fokusera på just de frågor och
aspekter som är viktiga i det aktuella fallet är det viktigt att avgränsa arbetet. I Tabell 2 nedan redogörs för
genomförda avgränsningar.
Tabell 2. Avgränsningar i denna mi jöbedömning.
Avgränsning i sak

Avgränsning i tid
Avgränsning i rum

Miljöbedömningen utgår från den befintliga anläggningen mellan Limmared och Ölsremma.
Anläggningen omfattar en sträcka om ca 31 km där stolphöjderna varierar mellan 7 och 22,5 meter
och spannlängden varierar mellan 16 och 240 meter beroende på markens profil.
Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen till avslutad drift och
nedmontering av ledningen.
Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt som påverkas. Den
geografiska avgränsningen anges således för varje enskild aspekt i avsnitt 4.
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försämring av eller skada på
värdet/aspekten.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. En
liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 2 för flödesschema över processen.
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Figur 2. Tillståndsprocessen.

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller
dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex anmälan av
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap.
MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförda samråd
Samråd avseende den planerade verksamheten genomfördes under perioden 14 maj 2018 till 15 juni 2018.
Samrådsunderlaget skickades den 14 maj 2018 via e-post till Tranemo och Ulricehamns kommuner och
länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med en inbjudan till skriftligt samråd. Samtliga lagfarna och
taxerade fastighetsägare och delägare i samfälligheter fick via brev hemskickat en inbjudan till skriftligt
samråd med en hänvisning till att samrådsunderlaget gick att hämta från Sökandens hemsida från och med
den 17 maj 2018. I inbjudan uppmanades de att skicka vidare informationen till eventuella hyresgäster eller
arrendatorer. Samrådsunderlaget publicerades på Sökandens hemsida den 17 maj 2018.
Hela samrådsprocessen beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen som redovisas i bilaga 5. Under
samrådsprocessen inkom ett fåtal synpunkter. Samrådredogörelsen skickades 21 juni 2018 till länsstyrelsen i
Västra Götaland för beslut om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 20
juli 2018 att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
3.1 Teknisk beskrivning
Ägare

Vattenfall Eldistribution AB

Organisationsnummer

556417-0800

Adress

169 92 Stockholm

Ledningssträcka

Limmared - Ölsremma

Ledningslittera

TL551. Byggår 1973, 1977 och 1992

Ledningstyp

Singulär

Huvudsaklig stolptyp

Enkelstolpe

Konstruktionsspänning

52 kV

Nominell spänning

45 kV

Ledningen berör

Går över enskilda och allmänna vägar
Korsande 10 kV ledning nära insjöarna Sämsjön och
Bystadsjön

Övrigt

Går parallellt med TL833 vid sträckan Månstad – Ölsremma.
Passage av enskild och allmän väg samt vattendrag.

3.2 Befintlig ledning
3.2.1

Sträckning

Sett söderifrån sträcker sig luftledningen från strax väster om Limmared vid glasbruket norrut och gör en stor
sväng i landskapet mot öster vid Lugnet och slutar vid Ölsremma nära Klunkås.
Den aktuella luftledningen korsar Sämån strax efter Limmared. På väg norrut skiftar landskapet mellan skogoch odlingslandskap. Norr om Rösered tar Röseredssjön och mosseskogarna vid. Från Lugnet och österut
mot Ölsremma går luftledningen dubbelt med 45 kV ledning mellan Torsbo-Ölsremma. Det finns flera sjöar i
området och det är gott om våtmarker och mosseskog intill luftledningen. Luftledningen passerar strax söder
om Torsbo och norr om Dalstorpasjön. Jälmån rinner under kraftledningen på väg mot Dalstorpasjön. Norr om
sjön finns det åkermark kring Borrarp och Växtorp. Öster om tätorten Grebbaslätt viker luftledningen av norrut
mot Klunkås.
Merparten av luftledningen löper inom Tranemo kommun. Öster om Lugnet mot Sämsjön går kraftledningen i
Ulricehamns kommun ca 1,3 km, skiftar därefter igen vid Sämsjön, och går ytterligare ca 5,3 km inom
Ulricehamns kommun.
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3.2.2 Utformning av luftledning
Den aktuella kraftledningen uppfördes 1973, 1977 och 1992. Sträckningen Limmared – Torsbo uppfördes
mellan 1973-1977 och har stolpar i trä. Ledningsgatan är ca 40 meter bred. Sträckningen mellan Torsbo och
Ölsremma uppfördes 1992 och har stolpar i betong. Stolparna är huvudsakligen enkelstolpar, figur 3.
Stolphöjderna varierar mellan 7 och 22,5 meter och spannlängden varierar mellan 16 och 240 meter
beroende på markens profil. Faslinorna är tre till antalet och är horisontellt monterade. Kraftledningen går
parallellt med 45 kV luftledning mellan Månstad – Ölsremma, och ledningen sitter i samma betongstolpar
mellan Torsbo – Ölsremma. Ledningsgatan är på denna sträcka ca 44 meter bred. Ägare av den parallella
ledningen mellan Månstad och Ölsremma är Vattenfall Eldistribution AB. Kraftledningen korsas av en 10 kV
luftledning nära sjöarna Sämsjön och Bystadsjön.

Figur 3. Principskiss på enkelstolpe.

3.2.3 Markbehov
Den yta som en kraftledning tar i anspråk är bland annat beroende av den terräng och de markområden som
ledningen passerar. I skogsmark krävs att en kraftledning uppförs i en så kallad trädsäker ledningsgata som
är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden.
För aktuella kraftledningar krävs att skogsgatan har en bredd av 40-44 meter för att säkerställa att ledningen
inte riskerar att komma i kontakt med vegetationen längs sträckningen. På så vis tillförsäkras att inga
nedfallande träd kommer att orsaka elavbrott på ledningen.
Härutöver kommer troligtvis också krävas att vissa höga träd, så kallade kantträd, utanför skogsgatan i
sidoområdena behöver avverkas för att inte riskera att dessa faller ner på ledningen och orsakar elavbrott. I
figur 4 visas en schematisk bild på en skogsgata.
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Figur 4. Principskiss av en ledningsgata, det vill säga skogsgata med tillhörande sidoområde.

3.2.4 Underhåll
Som nämnts ovan trädsäkras ledningen genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa så
nära ledningen att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar.
En kraftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en besiktning
kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och vid andra tillfällen från
marken. När det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en tillfredsställande säkerhet. I
skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller toppas. Det
skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i
skogsgatan och kantzonen.

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





Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder.
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.

3.2.6 Alternativ
Både luftledning och markkabel påverkar omgivningen. En luftledning är synlig och tar plats i
odlingslandskapet, medan en markkabel efter att den är nedlagd oftast inte påverkar omgivningen.
Markkabeln påverkar omgivningen mer under anläggandet av grävande, transporter, av tillfälliga vägar och
tillfälliga upplag av fyllnadsmassor.
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En luftledning har en högre leveranssäkerhet jämfört med markkabel, då det är lättare att identifiera och
åtgärda skador på en luftledning jämfört med markkabel vilket är av vikt för aktuell ledning då den tillhör
regionnätet. Risk finns att markkabel grävs av eller skadas av stora maskiner. Vid skada tar det längre tid att
felsöka, men också att reparera en markkabel då denna först måste grävas fram. Driftavbrott vid fel på
markkabel blir därmed längre än vid fel på en luftledning.
Med bakgrund i ovanstående bedömer Sökanden att den befintliga ledningen är att föredra gällande bäst
driftssäkerhet och minsta påverkan på omgivningen.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning och fysisk miljö i övrigt.

4.1 Samhällsnytta
Befintlig luftledning medför en samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som tidigare
nämnts är ledningen en viktig del i Sökandens regionnät som överför el inom ett stort område till
underliggande nät. Ledningen är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till landsbygden och flera
orter i regionen. I området finns flertalet mindre orter såsom till exempel Limmared, Torsbo, Borrarp, Dalstorp,
Växtorp, Grebbaslätt och Ölsremma.

4.2 Markanvändning och planer
Den gällande översiktsplanen i Tranemo kommun antogs 2010. Det finns inga specifika
markanvändningsrekommendationer och luftledningen strider inte mot översiktsplanen eller fördjupade
översiktsplaner. Luftledningen berörs av och ligger inom detaljplanerat område:


DP 266 Limmared 12:1 m.fl., antagen 1999

Detaljplanen gäller glasbruksområdet och luftledningen kommer in i området från väster strax nordväst om
etsningsanläggningen. I detaljplanen anges att marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning.
Tranemo kommuns naturvårdsplan antogs 2013. Inom Tranemo kommun finns inga kommunalt beslutade
biotopskydd, naturvårdsreservat eller naturvårdsavtal. Det finns en framtagen vindbruksplan som inte berör de
delar av kommunen där aktuell luftledning går.
Ulricehamns kommuns översiktsplan antogs 2015. Inga markanvändningsrekommendationer finns för aktuellt
område. Inom Ulricehamns kommun finns inga detaljplaner som berör luftledningen. En naturvårdsplan ska
tas fram och det finns en vindbruksplan som inte berör de delar av kommunen där aktuell kraftledning går.
Luftledningen strider inte mot några planbestämmelser.
Vid Limmared ligger Kust-till-kustbanan inom 100 meter från luftledningen. Järnvägen utgör riksintresse och
är av interregional betydelse. Järnvägen sträcker sig från Göteborg till Kalmar samt Karlskrona via bland
annat Borås, Värnamo och Alvesta. Banan är elektrifierad och enkelspårig och trafikeras av både gods- och
persontåg (figur 5, bilaga 4). De statliga vägarna 1673, 1680, 1688, 1690, 1695, 157, 1728, 1730, 1731 och
1732 korsas av luftledningen. Ingen av dessa utgör riksintresse. Trafikverket har i samrådsyttrande bedömt att
inget av dessa intressen påverkas negativt.
Dalstorp (ID, 789, P55) är av riksintresse för kulturmiljövården, vilket beskrivs i avsnitt 4.4 Kulturmiljö.
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Figur 5. Översiktskarta med riksintressen för kommunikationer. Bilaga 4.

Ett av Länsstyrelsen Västra Götaland utpekat potentiellt förorenat område i riskklass 1 finns ca 85 meter
väster om luftledningen vid Limmared.
Väster om Limmared under kraftledningen sträcker sig grundvattenförekomsten Tranemo (SE 637206135079)1. Kemisk och kvantitativ status är god. Väster om grundvattenförekomsten sträcker sig Månstadsån
in under kraftledningen, (SE 638008-135296). Månstadsåns ekologiska status är måttlig och den kemiska
statusen uppnår ej god enligt VISS1. Sämsjön (SE 639084-135328) ligger norr om Slumsvik ca 90 meter norr
om kraftledningen. Sämsjöns ekologiska status är måttlig och den kemiska statusen ej god enligt VISS.
Strandskyddet för Sämsjön går in under kraftledningen i den sydöstra delen kring Vällingaviken. Sämsjön
ingår i södra Sämsjöns fiskevårdsområde.

1

VISS, Länsstyrelserna, Vattenmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten (hämtad 2018-03-03),
http://viss.lansstyrelsen.se/
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Getevadsån (SE 638921-135686) korsar under ledningen och har en måttlig ekologisk status. Den kemiska
statusen är ej god enligt VISS1.
Kring Borrarp inom 100 meter från ledningen finns grundvattenförekomsten Dalstorp-Tranemo (SE638386136053). Grundvattenförekomsten har god kemisk och kvantitativ status. Vattendraget Jälmån (SE 639258136674), uppströms Dalstorpasjön, har en måttlig ekologisk status och den kemiska statusen är ej god enligt
VISS1. Jälmån korsar under ledningen och dess strandskydd sträcker sig in under luftledningen vid
Kvarntorpet. Dalstorpasjöns strandskydd sträcker sig fram till 64 meter söder om luftledningen. Dalstorpasjöns
fiskevårdsområde omfattar även Jälmån, även södra Sämsjön har ett fiskevårdsområde.
Generellt strandskydd är 100 meter enligt 7 kap. 13 § MB. Strandskyddet är utökat till 200 meter vid
Dalstorpasjön och Sämsjön. Strandskyddet vid Tapplesjön sträcker sig till 35 meter söder om luftledningen.
Torsbo vattenskyddsområde omfattar hela Torsbo och sträcker sig under luftledningen (figur 8, bilaga 2C).
Luftledningen gränsar till det sekundära skyddsområdet inom vilket särskilda skyddsföreskrifter gäller.
Luftledningen löper genom ett flertal områden med avverkningsanmälan hos Skogsstyrelsen.

4.3 Naturmiljö
Den vanligaste värdefulla naturtypen från Limmared och norrut är mosseskog dominerad av tall. Kring
Sibbarp finns en bevarandeplan för odlingslandskapet som sträcker sig upp mot Slumsvik (Månstad objekt
681). Vid Sibbarp finns även ett bete med stensatt åkerkant (Sibbarp 1). Hagen med inslag av ädellövskog är
inventerad och klassad av Länsstyrelsen till Naturvärdesklass 3. Norr om vägen finns en äng- och betesmark
med två grova hamlade askar (figur 6, bilaga 2A).
I området kring Rösered (680) finns bevarandeplan för odlingslandskapet, och även ett område som sträcker
sig ungefär från Sibbarp till Slumsvik. Det har gjorts många fynd av läderbagge i landskapet vilket innebär att
ett större område i Göteborg-Sjuhärad räknas som värdetrakt för läderbaggen. I Rösered finns en hage med
ädellövsinslag med naturvärdesklass 2 samt en mosseskog med högt naturvärde. Vid Lugnet går
luftledningen genom en äng- och betesmark. Luftledningen sträcker sig därefter längs med ett
myrmarksområde mot Slumsvik. Ett skyddsvärt träd står norr om ledningen och söder om luftledningen finns
en betesmark (figur 7, bilaga 2B).
Mosseskog och fuktskog finns längs luftledningen vid Kvarnagårdsmosse och längs Getevadsån. På ömse
sidor luftledningen står mosseskog med inslag av tall vid Kättebo. Norr om Gundlabo finns kärrskog. Norr om
Karsbo finns ett större område i anslutning till luftledningen inom vilket det finns flera ekar som räknas som
skyddsvärda jätteträd (figur 8, bilaga 2C).
Vid Källagården växer två jätteaskar (Tranemo 236 och 237). Flera mindre områden med olika typer av
lövskog växer längs med luftledningen från Våxtorp mot Grebbaslätt och Kuvarp (figur 9, bilaga 2D).
I tabell 4 redovisas skyddsvärda naturmiljöer inom 100 meter från befintlig kraftledning (från sydost till
nordost).
Tabell 4. Skyddade naturmiljöer inom 100 meter från kraftledningen.

Typ av intresse

Namn

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Mosseskog med tall

Bete

Sibbarp 1

Lågt naturvärde (klass 4), VMI
grundinventering
Mycket högt naturvärde (klass 1), VMI
grundinventering
Skogsstyrelsen, sumpskog
Vissa naturvärden (klass 3), VMI
grundinventering
4A4-YTP, Jordbruksverket

0m

Mosseskog med tall
Mosse

Mosse omedelbart O om
Limmared
Bystadsmosse 3 km NV om
Limmared
Söder om Sibbarp
Mosse 3 km N om Limmared

Mosseskog med tall
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0m
0m
0m
0m

Hage, äng med
ädellövsinslag
Bevarandeplan för
odlingslandskapet
Äng- och betesmark
Hage, äng med
ädellövsinslag
Bevarandeplan för
odlingslandskapet

Sibbarp

Naturvärdesklass 3, Länsstyrelsen

0m

Sibbarp

680, Regionalt värdefullt odlingslandskap

0m

Sibbarp 2
Rösered

CEC-XDU, Jordbruksverket
Naturvärdesklass 2, Länsstyrelsen

0m
0m

Rösered

681, regionalt värdefullt odlingslandskap

0m

Mosseskog med tall

Röseredssjön och Lygnamossen
7 km NNV Limmared
Lugnet
Långemossen och Holmsmossen
SSV Finnekumla
Myrmarker vid södra spetsen av
Sämsjön ca 9 km N Limmared.
S Övrarp

Högt naturvärde (klass 2), VMI
grundinventering
9F0-RDJ, Jordbruksverket
Låga naturvärden (klass 4), VMI
grundinventering,
Vissa naturvärden (klass 3), VMI
grundinventering
Ingår till största delen i ovanstående.

0m

Åsunden 23374
Slumsvik

Ek, jätteträd med omkrets 325 cm, inga hål
E9B-VOH, skifte som ser ut som hygge
med många gamla björkar

80 m
80 m

Ängs- och betesmark
Mosse
Mosseskog med tall
Mosseskog, blandskog
av löv och barr
Skyddsvärt träd
Bete

Mosseskog med tall
Lövskog blandat
Mosseskog med tall

S om Kvarnagårdsmosse
Längs Getavadån
W Kättebo

Kärrskog
Lövskog

N Gundlabo
N om Karsbo

Skyddsvärt träd
Skyddsvärt träd
Skyddsvärt träd
Övrig fuktskog
Skyddsvärt träd
Skyddsvärt träd
Lövskog
Sumpskog
Lövskog
Övrig fuktskog
Lövskog

Tranemo 66
Tranemo 65
Tranemo 67
NO Karsbo
Tranemo 237
Tranemo 236
Söder om Växtorp
N Lyckås
V om Grebbaslätt
S om Grebbaslätt
Kuvarp

Övrig fuktskog
Blandskog av löv och barr båda sidor
luftledningen.
Lövskog blandat eller ospec. dominerar
Klibbalskog och blandskog med
ädellövinslag, Naturvärdesklass 2
Ek, jätteträd med omkrets 350 cm, inga hål
Ek, jättteträd 322 cm omkrets, ina hål, dött
Ek, jätteträd 358 cm omkrets, inga hål
Gran dominerar
Ask, jätteträd 424 cm omkrets, inga hål
Ask, jätteträd 322 cm omkrets, inga hål
Triviallövskog, naturvärdesklass 3
Blandskog av löv och barr
Triviallövskog, naturvärdesklass 3
Lövskog blandat eller ospec. dominerar
Blandskog med ädellövinslag,
naturvärdesklass 2
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0m
35 m
0m
0m

0m
20 m
12 m-30 m
5m
0m
0m
23 m
15 m
9m
65 m
45 m
0m
57 m
0m
0m
90 m

Figur 6. Naturmiljö från Limmared mot Rösered. Bilaga 2A.
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Figur 7. Naturmiljö från Rösered mot Getavadsån. Bilaga 2B.
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Figur 8. Naturmiljö från Getavadsån mot Dalstorpasjön. Bilaga 2C.
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Figur 9. Naturmiljö från Växtorp till Klunkås/Ölsremma. Bilaga 2D.

4.3.1 Fåglar
Den svenska rödlistan, d.v.s. kategorisering av arter med avseende på risken för att dö ut, fastställs av
Artdatabanken2. Arternas status bedöms med hjälp av uppskattningar av populationsstorlek, förekomst,
utbredning och trender. Arternas status benämns som följer:





CR (Critically Endangered) Akut hotad
EN (Endangered) Starkt hotad
VU (Vulnerable) Sårbar
NT (Near Threatened) Nära hotad

Sökning har utförts i Artportalen3 för perioden 2013-2018 inom ett avstånd från kraftledningen på 500 meter.

2
3

SLU, Artdatabanken, (hämtad 2018-08-09), www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
SLU, Artdatabanken, Artportalen, (hämtad 2018-06-01), www.artportalen.se/
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I trakterna kring Limmared har observerats storspov, sädgås, smålom, bivråk, duvhök, kungsörn, brushane,
silltrut, spillkråka, sånglärka, backsvala, svart rödstjärt, ängspiplärka, buskskvätta, nötkråka, blå kärrhök (alla
NT) och brushane, hussvala, stjärtand, gråtrut, berguv, tornseglare, kungsfågel, stare, vinterhämpling,
gulsparv och brushane (alla VU).
Längre norrut vid Åbacken har fågelarterna storspov, spillkråka, sånglärka och buskskvätta (alla NT)
observerats.
Nordost om ledningen vid Opensten har observerats sädgås, vaktel, smålom, havsörn, blå kärrhök, duvhök,
fjällvråk, kungsörn, pilgrimsfalk, storspov, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, sånglärka, ängspiplärka,
buskskvätta, nötkråka (alla NT) och tornseglare, hussvala, kungsfågel, stare, vinterhämpling, gulsparv och
sävsparv (alla VU), samt brun glada (EN).
Kring Torpasjön, Yttre Åsunden och Sämsjön finns ett rikt fågelliv. I närheten av kraftledningen har
fågelarterna smålom, havsörn, trastsångare, nötkråka, duvhök, gröngöling, (alla NT) samt tornseglare, gråtrut,
gulsparv, kungsfågel, sävsparv, tornseglare (alla VU) observerats.
I anslutning till badplatsen Nabben vid Sämsjön och söderut mot kraftledningen har observerats smålom,
havsörn, silltrut, mindre hackspett, nötkråka (alla NT) samt bergand, gråtrut, hussvala (alla VU).
I området kring och norr om Dalstorpasjön i närheten av kraftledningen har fågelarterna smålom, svärta,
bivråk, havsörn, blå kärrhök, silltrut, duvhök, gröngöling, spillkråka, sånglärka, backsvala, ängspiplärka, svart
rödstjärt, buskskvättta, backsvala (alla NT), stjärtand, brunand, hussvala, kungsfågel, stare samt sävsparv
(alla VU) observerats.
Vid Växtorp har fågelarterna smålom, sädgås, blå kärrhök, bivråk, havsörn, duvhök, kungsörn, storspov,
pilgrimsfalk, mindre hackspett, sånglärka, ängspiplärka, buskskvätta, nötkråka (alla NT) stare, tornseglare,
rödstrupig piplärka, vinterhämpling, lappsparv och ortolansparv (alla VU), observerats. Ett exemplar av en
sträckande brun glada (EN) observerades 2015.
Norr om ledningen vid Ölsremma kyrka har observerats nötkråka (NT) och kungsfågel (VU).
Förfrågan har gjorts hos SLU Artdatabanken 2018-05-07 angående om skyddsklassade fågelarter finns inom
500 meter från luftledningen. SLU har svarat positivt, vilket innebär att det finns skyddsklassade arter
ledningens närhet.

4.3.2 Skyddsvärda arter
Göteborg – Sjuhärads värdetrakt för läderbaggen finns i området. Skalbaggearten läderbagge (Osmoderma
eremita) är fridlyst och trivs bäst i gamla ihåliga träd, främst ekar4. Läderbaggen har en låg spridningsförmåga
och är beroende av äldre kulturlandskap. Av vikt för kulturlandskapet är att igenvuxna hagmarker och
lövskogar med inslag av stora träd bör röjas, gallras och betas.
Sökning har utförts i Artportalen5 för perioden 2013-2018 inom ett avstånd från kraftledningen på 100 meter,
vilket inte resulterat i några rapporterade fynd av skyddsvärda arter i närheten av ledningen.
Samverkansnämnden miljö och bygg i Tranemo kommun har informerat om att arten Slåttergubbe (VU)
påträffats i ängsmarken 9FO-RDJ vid Lugnet. Slåttergubben (arnica montana) är en korgblommig
halvmeterhög växt med gula blommor som är hävdberoende.

4

Naturvårdsverket (2002), Läderbaggen – Ekolog och skötsel av livsmiljön, ISBN 91-620-9910-4

5

SLU, Artdatabanken, Artportalen, (hämtad 2018-06-01), www.artportalen.se/
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4.4 Kulturmiljö
Dalstorp (ID, 789, P55) är av riksintresse för kulturmiljövården med fornlämningsmiljöer från stenålder till
medeltid. Inom området finns bland annat stenåldersboplats och järnåldersgravfält och fossil åkermark (figur
12, Bilaga 3C).

4.4.1 Fornminne
Söder om Sibbarp finns ett skadat stenröse benämnt Kungarör. Längs luftledningen 200 meter norrut ligger
ytterligare ett område med rösen, stensättningar och en kolningsanläggning (Tranemo 29:1, 29:2, 29:4,
29:5,29:6). Strax norr om Sibbarp finns stensättningsliknande lämningar i form av bevakningsobjekt (Månstad
21:1, 21:2). Ytterligare norrut vid Lindholmen (Månstad 91:1) ligger en lägenhetsbebyggelse med
kvarlämnade husgrunder. I östra delen av Rösered finns en slagghög som i vissa delar transporterats bort
(Månstad 75:1) (figur 10, bilaga 3A).
Strax norr om Rösered ligger ett område med odlingsrösen (Månstad 80:1), och en fossil åkermark finns där
luftledningen viker av mot Sjörred (Länghem 221:1). En dolk av flinta (Länghem 111:1) har återfunnits i
närheten av den fossila åkermark med odlingsytor som ligger ca 100 meter norrut längs luftledningen
(Länghem 220:1). På höjden vid Rävåsen återfinns ett röse (Månstad 59:1). Norr om Lugnet viker
luftledningen av mot öster och korsar Oxabanans nedlagda banvall (Månstad 89:1). Oxabanan, det vill säga
Limmared – Åsunden jernväg 1878-1902, var endast en mil lång och syftade till att transportera glas till
Karlsvik vid Åsunden. Namnet ”Oxabanan” kommer från att järnvägen till stor del gick på mossemark vilket
innebar att loket inte bars av banvallen, utan fick dras av vagnar med oxar och hästar (figur 11, bilaga 3B).
Vid Gripsnäs har en skafthålsyxa återfunnits (Månstad 43:1). Invid Streteliberget ligger ett röse (Månstad 2:1)
och ett område med stensättningar varav ett som är skadat av en rotvälta och ligger inom 100 meter från
luftledningen (Månstad 40:1). Ett gravfält som är 55 x 35 meter stort finns vid Lövåsen (Gällstad 12:1).
Gravfältet innehåller 14 fornlämningar bestående av bland annat domarringar, runda stensättningar och resta
stenar (figur 11, bilaga 3B).
En vallgravsomgiven befästning ligger norr om Borrarp vid Nollhagen. På området som är ca 170 x 130 meter
stort finns lämningar av tre husgrunder, uppfartsramp och en fördämningsvall. Inom området har en boplats
bestående av stolphål och gropar återfunnits (Dalstorp 154). Vid Borrarp finns lämningar efter en befäst gård
från medeltiden. I området ingår även Järnbruket vid Jälmån. Intill Jälmån norr om luftledningen ligger före
detta Jälmafors Järnbruk. Det som återstår av bruket idag är en ruin, fördämningsvall, fundament och
slaggvarp (Dalstorp 25:1). Röse finns vid Boarp (Dalstorp 32:1). Lyckås utgör en sentida bebyggelselämning
med husgrund och förvildade fruktträd (Dalstorp 119:1).
Mjölnarelyckan (Ölsremma 14:1) och Västerlyckan (Ölsremma 16:1) är torplämningar bestående av husgrund
och spisröse. Ölsremma missionshus uppfördes 1945 vid Kuvarp. Anläggningen har tjänat som både
sommarhem och samlingsplats (figur 13, bilaga 3D).
I tabell 5 redovisas de fornlämningar som registrerats i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornsök inom 100 meter
från befintlig ledning. Lämningarna har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL) eller som
fornlämning (F).
Tabell 5. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 meter från kraftledningen.

Objektnr (enligt
RAÄ)

Antikvarisk bedömning
(ÖKL eller F)

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Tranemo 28:1
Tranemo 29:1
Tranemo 29:2
Tranemo 29:4
Tranemo 29:6
Tranemo 29:5

F
F
F
F
ÖKL
F

Röse benämnt Kungarör
Röse
Stensättning, Drottningrör
Stensättning
Kolningsanläggning
Röse

83 m
0m
0m
40 m
45 m
90 m
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Månstad 91:1
Månstad 75:1
Månstad 80:1
Länghem 221:1
Länghem 111:1
Länghem 220:1
Månstad 59:1
Månstad 89:1
Månstad 43:1
Månstad 2:1
Månstad 40:1
Gällstad 12:1
Dalstorp 86:1
Dalstorp 34:1
Dalstorp 154
Dalstorp 25:1
Dalstorp 32:1
Dalstorp 119:1
Ölsremma 14:1
Ölsremma 16:1

ÖKL
ÖKL
ÖKL
ÖKL
ÖKL
ÖKL
ÖKL
ÖKL
ÖKL
F
ÖKL
F
F
F
F
ÖKL
F
ÖKL
ÖKL
ÖKL

Lägenhetsbebyggelse
Blästbrukslämning
Fossil åkermark
Fossil åkermark
Fyndplats
Fossil åkermark
Röse
Färdväg
Fyndplats
Röse
Stensättning
Gravfält
Rund stensättning
Befäst gård
Boplats
Metallindustri
Röse
Sentida bebyggelselämning
Lägenhetsbebyggelse
Lägenhetsbebyggelse

0m
100 m
0m
0m
66 m
0m
30 m
0m
5m
75 m
30 m
0m
7m
0m
95 m
75 m
20 m
11 m
60 m
40 m

Tranemo Kuvarp 1:5

Bebyggelseregistret

Missionshuset i Tranemo, vid ledningens slut
i Ölsremma.

54 m
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Figur 10. Kulturmiljö från Limmared till Rösered. Bilaga 3A.
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Figur 11. Kulturmiljö från Rösered till Getavadsån. Bilaga 3B.
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Figur 12. Kulturmiljö från Getavadsån till Dalstorpasjön. Bilaga 3C.
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Figur 13. Kulturmiljö Växtorp till Ölsremma/Klunkås. Bilaga 3D.

4.5 Friluftsliv
Det går att vandra längs Oxabanan från Limmared till Hofsnäs. Vandringsleden korsar luftledningen öster om
Slumsvik vid Månstadvägen. Hela sträckan är ca 17 km lång. Vandringsleden Jälmåleden är totalt 35 km lång.
Leden korsar luftledningen där Jälmån flyter mot Dalstorpasjön 6. Båda lederna ligger i Tranemo kommun.
Skog, vattendrag och sjöar är värdefulla för rekreation, paddling och fiske.

4.6 Landskapsbild
Luftledningen sträcker sig från strax väster om Limmared vid glasbruket norrut och gör en stor sväng i
landskapet mot öster vid Lugnet och slutar vid Ölsremma nära Klunkås. Luftledningen går mestadels i ett
storskaligt sprickdalslandskap där åarnas dalgångar utgör lågpunker i landskapet. Luftledningen korsar
Sämån strax efter Limmared. På väg norrut skiftar landskapet mellan skogslandskap och odlingslandskap.
Norr om Rösered tar Röseredssjön och mosseskogarna vid. Området kring Månstad utgör jordbruksbygd och
naturen präglas av öppna landskap med inslag av enebeväxta kullar. Från Lugnet och österut mot Ölsremma

6

Vandringsguiden, (hämtad 2018-02-16), http://vandringsguiden.se/vandringsleder/vastergotland/
28

Liten miljökonsekvensbeskrivning – Limmared – Ölsremma

är det gott om våtmarker och mosseskog, och det finns flera sjöar i området. Norr om Dalstorpasjön finns det
odlingsmark kring Borrarp och Växtorp. Jälmån rinner under kraftledningen på sin väg mot Dalstorpasjön.
Luftledningen viker av norrut öster om tätorten Grebbaslätt mot Klunkås.

4.7 Boendemiljö
Längs ledningssträckan finns 19 bostadshus inom 100 meter från luftledningen. Närmaste bostad är
lokaliserad 23 meter från ledningen. I tabell 6 redovisas samtliga bostadshus inom 100 meter från ledningen,
presenterade söderifrån.
Tabell 6. Inom 100 m från kraftledningen finns totalt 19 bostadshus.

Fastighetsbeteckning

Avstånd till kraftledning
95 m
50 m
52 m
23 m
43 m
73 m
86 m
27 m
90 m
35 m
81 m
87 m
53 m
96 m
91 m
58 m
68 m
71 m
92 m

4.7.1 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bland annat från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
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Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bland annat deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:




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

Vattenfall Eldistribution skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

4.7.2 Magnetfältsberäkning
Magnetfält har beräknats för aktuell ledning Limmared – Ölsremma (TL551) där ledningen går parallellt med
Hillared – Månstad (TL833). Beräkningarna baseras på medelströmmar och därmed kan magnetfälten komma
att förändras i framtiden. Beräkningarna har utförts med uppmätta strömmar under perioden 2016-05-02
t.o.m. 2018-05-02 på den aktuella ledningen. Samtliga beräkningar redovisar magnetfältvärden vid höjden 1,5
meter över marken.
4.7.2.1 Beräkning scenario 1
Magnetfältsberäkning har utförts på luftledningarna Limmared – Ölsremma (TL 551) och Hillared – Månstad
(TL833) där de går parallellt. Närmaste bostadshus ligger 23 meter från ledningens mitt. Diagrammet i figur 14
visar att vid detta avstånd uppgår magnetfältet till 0,036 µT.
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Trafikverket har i sitt samrådsyttrande gjort bedömningen att riksintresset för Kust-till-kustbanan och vägar där
Trafikverket är väghållare inte påverkas negativt. Naturmiljöer med högt skyddsvärde i luftledningens närhet
utgörs till stor del av mosseskog med tall, men även lövskog och ängs- och betesmark. Det finns en
bevarandeplan för odlingslandskapet gällande områden intill luftledningen vid Rösered och Månstad.
Riksintresset för kulturmiljö Dalstorp och övriga fornlämningar bedöms inte påverkas förutsatt att
skyddsåtgärder vidtas vid underhåll.
För boendemiljön uppgår det alstrade elektromagnetiska fältet till som mest 0,036 µT vid bostadshus.
Sammantaget bedöms fortsatt drift av befintlig ledning inte leda till några väsentliga miljöeffekter. Påverkan
som den befintliga luftledningen bidrar med bedöms vara liten i relation till den positiva samhällsnyttan, i form
av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Detta motiverar att anläggningen bibehålls i nuvarande utformning.
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