


 

 

Confidentiality: C2 - Internal 

Vald ledararea för kabelsektion 2 st 1200 mm2 (aluminium) vilket ger överföringsförmåga enligt ovan. 

• Systemjordning 

Ledningen utgör en del av ett icke direktjordat system. Kompensering av jordfelsströmmar koordineras 
i ett fåtal centrala punkter i systemet vilket innebär att ingen nollpunktsutrustning specifikt går att knyta 
till den aktuella ledningen. Ledningen togs i drift år 1958 och konstruerades för att uppfylla då gällande 
elsäkerhetsföreskrifter. 

 

Påverkan på fåglar  
• Det behöver framgå om ni vid framtagande av er ansökan har varit i kontakt med någon som 

besitter expertkunskap om fåglar och har lokalkännedom (exempelvis en lokal/regional 
ornitologisk förening, en konsult eller annan med kompetens inom området). Om inte detta 
skett behöver ni ta en sådan kontakt för att inhämta och komplettera er ansökan med 
information om:   

- det finns känd problematik kring aktuell ledning och fåglar i närområdet   
- det finns skyddsvärda och/eller kollisionsbenägna fåglar i ledningens närhet   
- om ledningen berör kända flygstråk  

 

Upplands ornitoligska förening (UOF) har kontaktats och föreningen yttrar sig om de inte känner till 
någon problematik i området.  

• Om ni avser att vidta skydds- eller försiktighetsåtgärder avseende fåglar. Ei ser gärna att 
denna bedömning baseras på information som inhämtats enligt punkten ovan (fågelexpertis). 
 

Data har begärts ut från SLU enligt följande parametrar:   

Fåglar: Utbredningsområde 500 meter från befintlig ledning (1 km korridor). Utdraget involverar 
rödlistade arter, arter i fågeldirektivets bilaga 1 och skyddsklassade arter, från och med år 2000.  

Enligt påskrivet avtal med SLU ArtDatabanken får inte uppgifter för skyddsklassade arter från 
artdataportalen eller skyddsklassade uppgifter spridas vidare eller publiceras. Detta gäller även 
dataspridning till myndigheter eller annan instans, som inte har egen åtkomst till dessa uppgifter. 
Därför presenteras all fynddata i diffuserad form.  

Enligt syntesrapporten om kraftledningar påverkan på fåglar av Ottvall & Green från 2020, är större 
fåglar med sämre manövreringsförmåga mer utsatta för kollisioner, dessa är: hönsfåglar, svanar, gäss, 
storkar och tranor. Rovfåglar med bra syn och som är goda flygare har bättre manövreringsförmåga 
och därför också kan undvika kollisioner med ledningar. Vad gäller eldöd är det främst fåglar i 
kroppsstorlek av kråka och större som kan drabbas. Rovfåglar, stora ugglor, kråkfåglar och storkar är 
fågelgrupper som oftast rapporterades som eldödade. Särskilt avsnitt om berguv och eldöd finns i 
rapporten.  

Enligt utdraget har en fågelart observerats inom den angivna buffertzonen på 500 m (1 km korridor) från 
år 2000 till idag med avseende på boplats, häckning och spelflykt. Arten observerades en gång under 
2016 och då rörde det sig om spelflykt. Den observerade arten tillhör inte fågelgrupper eller specifika 
arter som omnämns som särskilt kollisonsbenägna eller arter särskilt drabbade av eldöd i Ottvall & 
Green, 2020.  

Därför bedöms inga särskilda skyddsåtgärder med avseende på fåglar vara nödvändiga.  

 

Med vänliga hälsningar 

Vattenfall Eldistribution AB 
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