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1 INLEDNING

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för en befintlig 45
kV (nominell spänning) kraftledning mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga i Alingsås, Vårgårda och
Herrljunga kommuner, Västra Götalands län. Ledningen är huvudsakligen uppförd som luftledning, men en
kortare del vid transformatorstationen i Herrljunga är förlagd som markkabel. Vid Alingsås har en sträcka av
ledningen på ca 700 meter koncession tillsvidare och denna sträcka omfattas inte av detta samråd eller av
kommande koncessionsansökan.
Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§
miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt
samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Detta dokument utgör underlag för
undersökningssamråd.

1.1 Projektets bakgrund och syfte

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om att förlänga tillståndet (s.k. nätkoncession för linje) för en
befintlig 45 kV kraftledning mellan Alingsås och Herrljunga i Västra Götalands län. Nuvarande koncession
gäller till 27 augusti 2019 och ett förlängt tillstånd behöver således sökas innan det nuvarande tillståndet går
ut. Ledningen som är benämnd TL815 går från norra Alingsås, förbi Vårgårda och in i Herrljunga där den
ansluter till stationen som heter Herrljunga.
Kraftledningens totala längd från Alingsås till stationen i Herrljunga är knappt 34 km. Koncession kommer att
sökas för hela sträckan bortsett från en sträcka om ca 700 m sydväst om Bälinge. Denna sträcka har
tillsvidarekoncession sedan 19 april 2017. Kraftledningen ansluter till stationen Herrljunga som markförlagd
kabel, i övrigt är hela sträckan uppförd som luftledning. Ledningen är nödvändig för att upprätthålla en fullgod
leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i området. Aktuell ledning förser bland annat Alingsås,
Vårgårda och Herrljunga med kringliggande landsbygd med el.
Vattenfall Eldistribution AB:s utgångspunkt är att fortsätta driva ledningen i befintlig sträckning och befintligt
utförande. Detta har utgångspunkt i de intressen som identifierats i detta undersökningssamråd och i att
ledningen inte bedöms påverka dessa intressen negativt och därmed inte medföra någon betydande
miljöpåverkan.
Anledningen till att samråd nu genomförs är alltså endast att ledningen behöver ett förlängt tillstånd. Inga
förändringar av ledningen är planerade, utan Vattenfall Eldistribution AB avser att fortsätta driva ledningen i
befintlig sträckning och i befintligt utförande.

1.2 Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–130 kV. Företaget har cirka 730
anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder
kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar
genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas
för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget
arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling
och sätta standarden för framtidens energilösningar.
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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 verksamhet 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 länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning 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 miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 1 för flödesschema över processen.

Figur 1. Tillståndsprocessen.
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2.1 Förslag till innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning

Enligt miljöbalken ska samrådet kring en verksamhet även behandla den kommande MKB:ns innehåll. Nedan
presenteras övergripande ett förslag till innehåll i kommande MKB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sammanfattning
Projektets bakgrund och syfte
Tillståndsprocessen med redogörelse för genomförda samråd
Alternativutredning (i de fall det är aktuellt)
Utformning och teknisk beskrivning
Nulägesbeskrivning (områdets förutsättningar) – identifierade intresseområden, planförhållanden etc.
Konsekvensbedömning – allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet inklusive elektriska
och magnetiska fält
8. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
9. Referenser

2.2 Annan lagstiftning

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om en befintlig ledning finns 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. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas. För befintlig ledning
har inga behov av ytterligare tillstånd eller dispenser identifierats. Den aktuella kraftledningen korsar område
som är utpekat Natura 2000-område och naturvårdsområde samt områden med strandskydd, se vidare
avsnitt 5.3 och 5.5. Natura 2000-områdets bevarandeplan fastställdes 2018 och naturvårdsområdet
beslutades 1983. Befintlig luftledning har dock funnits i området lång tid innan dess och anses därmed inte
påverka syftet med skydden negativt, varför någon dispensprövning inte är aktuell i detta skede.
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3 UTREDNINGSALTERNATIV
3.1 Nollalternativet

Nollalternativet beskriver den situation som skulle uppstå om projektet inte genomförs, dvs. i det här fallet om
befintlig 45 kV-ledning inte får fortsatt tillstånd. Det skulle medföra att Vattenfall Eldistribution AB inte kan
fortsätta driva ledningen och därmed inte kan behålla leveranssäkerhet och kvalitet till sina nätkunder.
Ett nollalternativ skulle också föranleda ett behov av att utreda andra platser för ledningens lokalisering och
utförande eftersom den fortsatt behövs för att säkerställa strömförsörjningen i området. Ledningen skulle
under tiden för utredning behöva tas ur drift. En ny lokalisering av ledningen skulle medföra åtföljande
miljökonsekvenser vid uppförande.

3.2 Föreslaget alternativ

Föreslaget alternativ är att behålla ledningen i befintligt läge och med befintligt utförande. Vid kartläggning av
intressen utmed den befintliga ledningen har inga motstående intressen identifierats som bedöms påverkas
negativt av den befintliga ledningens fortsatta existens. Ett förlängt tillstånd av befintligt alternativ bedöms
således inte ge någon negativ påverkan i närområdet.

3.3 Alternativa sträckningar

Vid kartläggning av intressen utmed den befintliga ledningen har bedömningen gjorts att de värden och
skyddsområden som finns i området idag inte påverkas negativt av ledningens fortsatta existens. Att flytta
ledningen till en annan plats bedöms snarare utgöra en större miljöpåverkan än att behålla ledningen i dess
befintliga lokalisering.
Vattenfall Eldistribution AB anser att ledningens lokalisering i befintligt läge är den i området lämpligaste och
anser det inte motiverat att utreda alternativa lokaliseringar. Att flytta ledningen har bedömts utgöra en större
miljöpåverkan än att behålla ledningen i befintlig lokalisering.
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4 BESKRIVNING AV FÖRESLAGET ALTERNATIV
4.1 Lokalisering

Ledningen går mellan Alingsås och Herrljunga i Västra Götalands län, se figur 2 och figur 3. Ca 5 km av
ledningssträckan ligger i Alingsås kommun, 19 km i Vårgårda kommun och 10 km i Herrljunga kommun.
Kraftledningen börjar vid korsningen mellan Vänersborgsvägen och Sävelundsgatan i Alingsås och går i
sydöstlig riktning tills den korsat järnvägen. Ledningen går parallellt med järnvägen i nordlig riktning i ca 400
m innan den viker av österut och korsar Säveån. På andra sidan Säveån fortsätter ledningen ytterligare ca
400 m norrut innan den övergår i en del som har tillsvidarekoncession sydväst om Bälinge. De första 1,6 km
går ledningen parallellt med en annan kraftledning benämnd TL814, i huvudsak genom bebyggt område i
Alingsås tätort.
Den del av ledningen som har tillsvidarekoncession är ungefär 700 m lång och ligger sydväst om Bälinge i
Alingsås kommun och innefattas alltså inte av den sträcka för vilken förlängd koncession söks. Sträckan för
vilken förlängd koncession söks fortsätter längs E20 i nordöstlig riktning ungefär i höjd med Bälinge
avfallsanläggning. Ledningen följer E20 och järnvägen och går i stort sett parallellt med och mellan dessa till
dess att järnvägen korsas i utkanten av Vårgårda. På sträckan mellan Alingsås och Vårgårda korsas Säveån
ytterligare två gånger. Ledningen går aldrig in i Vårgårda tätort, utan rundar orten västerut, parallellt med E20.
Utmed en sträcka om ungefär 1,2 km, väster om Vårgårda, går ledningen återigen parallellt med TL814.
Ledningen passerar mellan Vårgårda flygfält och E20, varefter den korsar väg 42 innan den svänger av
österut.
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Figur 2. Översiktskarta över befintlig 45 kV-kraftledning mellan Alingsås och Vårgårda.
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Norr om Vårgårda korsar ledningen E20, Stockholmsvägen och väg 181. Ledningen passerar i utkanten av en
grustäkt innan den går in i Herrljunga kommun. När ledningen passerat Älgadammen, i Herrljunga kommun,
korsas ledningen av en 400 kV regionnätsledning vid Lunda. På väg mot Herrljunga tätort går ledningen
främst genom åkermark och korsar bland annat väg 1918 och Myrebäcken. När ledningen når Herrljunga
tätort passerar den i utkanten av återvinningsanläggningen innan den korsar ån Nossan och Bitternavsvägen.
Ledingen följer Nossan hela vägen fram till järnvägen där ledningen övergår i markkabel som leder in till
kraftstationen Herrljunga intill järnvägens östra sida.

Figur 3. Översiktskarta över befintlig 45 kV-kraftledning mellan Vårgårda och Herrljunga.
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4.2 Omfattning och utformning

Kraftledningen som förlängd koncession ska sökas för och har en total längd på ca 34 km och en spänning på
45 kV. Den byggdes 1954. Förutom en markkabelsträcka om ca 170 meter där ledningen ansluter till
kraftstationen Herrljunga är kraftledningen byggd som luftledning med enbenta trästolpar. Ledningsgatans
bredd är ca 40 meter. En ca 700 meter lång sträcka av ledningen sydväst om Bälinge flyttades 2018 i
samband med att Alingsås kommun planerade ett nytt verksamhetsområde på platsen. Denna sträcka av
ledningen har sedan dess tillsvidarekoncession och omfattas inte av detta undersökningssamråd eller av
kommande koncessionsansökan. Samråd har genomförts och koncessionsansökan skickats in för en mindre
ledningsflytt av TL815 vid industrimark i norra Vårgårda. Blir inte den flytten av kommer ledningen stå kvar i
befintlig sträckning och kommer då att ingå i den ansökan om förlängd nätkoncession för linje som detta
samrådsunderlag avser. Även en mindre ändring planeras i Herrljunga där nuvarande station har för avsikt att
flyttas västerut. Ansökan för koncession för detta planeras skickas till Energimarknadsinspektionen våren
2019. Även denna ledningssträcka ingår i samrådet om förlängd nätkoncession som detta samrådsunderlag
avser.

4.3 Drift och underhåll

Vart 8:e år görs driftbesiktningar av alla Vattenfall Eldistribution AB:s luftledningar för att avgöra om underhåll
krävs. Ledningsunderhåll av en luftledning genomförs efter behov på varje ledningssträckning och omfattar
allt underhåll på själva ledningen inklusive stolpar och andra anordningar, t.ex. byte av gamla eller skadade
stolpar, stag och faslinor. Inför underhållsröjningar genomförs samråd med länsstyrelsen för att säkerställa att
påverkan på natur- och kulturmiljöer minimeras.
Med ca 8 års mellanrum röjs luftledningens skogsgata från högväxande vegetation inom hela dess bredd. I
sidoområdena fälls även alla farliga kantträd. Röjningen görs för att säkerställa en trädsäker ledning.
Trädsäker ledning betecknar en kraftledning vars ledningsgata (även kantträd i sidoområde) röjs så att träd
eller buskar ej kan nå närmare än angivet säkerhetsavstånd fram till nästa röjning (röjningsintervall är 8 år
eller mer). För här aktuell luftledning är skogsgatans bredd ca 40 meter, denna bredd ska hållas trädfri.
I samband med driftbesiktningar av luftledningarna besiktigas även av de kabelstolpar där luftledningarna
övergår i kabel. Underhåll av en befintlig markkabel sker normalt sett inte. Livslängden på en modern kabel är
lång och svår att förutsäga exakt. När kabeln i framtiden är uttjänt görs en ny behovsbedömning av kabeln
och en ny kabel läggs om så bedöms nödvändigt. Den befintliga kabeln behöver då inte tas upp ur marken
pga. risk för utsläpp i marken, eftersom det inte förekommer några miljöfarliga substanser i moderna kablar.
Beslut om att kabeln skall tas upp eller inte fattas då det är aktuellt och efter de rutiner/regler som då gäller.
Sannolikheten för att en kabel i mark ska gå sönder och behöva repareras är låg eftersom yttre påverkan på
kabeln är näst intill obefintlig. Om kabelfel ändå skulle uppstå så felsöks kabeln och ingreppet begränsas till
den del av kabeln som är sönder och ger därför en väldigt lokal påverkan. Vid en eventuell reparation av
kabeln kommer den del som är sönder att grävas upp och åtgärdas varpå marken ovan återställs till
ursprungligt skick. Inga registrerade natur- och kulturmiljövärden eller övriga allmänna intressen i kabelns
närhet bedöms påverkas negativt vid en eventuell reparation. Kortvarig bullerpåverkan kan ske vid reparation
av kabel, men omfattningen bedöms vara begränsad till ett par dagar och är att betrakta som normalt
byggplatsbuller. Arbetet sker på dagtid.
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5.1 Landskapsbild

Där kraftledningen börjar i Alingsås går den parallellt med TL814 igenom ett industriområde, följt av lövskog,
öppen mark och områden med barrskog i Alingsås norra utkant. Här korsas både järnväg och Säveån. Utmed
hela sträckan mot Vårgårda går ledningen till största delen parallellt med E20, i huvudsak igenom öppet
åkerlandskap med spridd bebyggelse som till större del består av lantbruksgårdar. En grustäkt tangeras av
ledningen väster om Hallorstorp.
I Vårgårda tätorts västra utkant går ledningen parallellt med TL814 utmed E20. Även här går ledningen i
huvudsak genom åkerlandskap. I norra Vårgårda viker ledningen av åt öster och tangerar ett industriområde
för att sedan fortsätta österut genom åkerlandskap. Strax innan kommungränsen till Herrljunga passerar
ledningen i utkanten av en grustäkt och därefter går den in i skogsmark. Ungefär vid Lunda i Herrljungas
kommun övergår landskapet åter till åkerlandskap med spridd bebyggelse. Ledningen går genom
åkerlandskap med spridda skogspartier hela vägen fram tills den övergår i markkabelutförande vid
kraftstationen i Herrljunga.

5.1.1 Bedömning av påverkan på landskapsbild

Landskapsbilden i ledningens närhet kan anses påverkad av ledningarna där den går i öppet landskap som
luftledning, men eftersom ledningen har funnits på platsen en längre tid kan den ses som ett naturligt inslag i
miljön. Sammantaget bedöms ledningen inte påverka landskapsbilden i någon större utsträckning. Största
delen av sträckan sammanfaller ledningens sträckning med riktningen för E20 och övrig infrastruktur i
landskapet.

5.2 Markanvändning och kommunala planer

Av ledningssträckans totala längd på ca 34 km ligger ungefär 5 km i Alingsås kommun, 19 km i Vårgårda
kommun och 10 km i Herrljunga kommun, varför planer från dessa kommuner är relevanta i detta projekt.
Alingsås kommun
Alingsås översiktsplan Utställandehandling 2018-05-16 var vid framtagandet av detta samrådsunderlag under
arbete inför ett antagande i kommunfullmäktige. I fråga om kraftledningar nämns i översiktsplanen att vid
nybyggnation ska hänsyn tas till magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas stadigvarande. Man
ska sträva efter att utforma eller placera nya ledningar så att exponering för magnetfält begränsas, men det
finns inga fastlagda rekommendationer för minsta tillåtna avstånd till högspänningsledningar.
Enligt översiktsplanens karta över Mark- och vattenanvändning ligger ledningen i eller i nära anslutning till
Utredningsområde, Utbyggnad verksamhet, Utbyggnad störande verksamhet, samt Område för
vindkraftsutbbyggnad. Området för vindkraftsutbyggnad ligger längs kommungränsen mot Vårgårda.
I Alingsås fördjupade översiktsplan (antagen 2008-03-26) nämns att 40kV-kraftnät finns i Sävelund, där
aktuell ledning passerar genom. I den fördjupade översiktsplanen rekommenderas även att vid lokalisering av
ny bebyggelse bör ett avstånd om minst 20-30 meter hållas till 40-kV-kraftledningar, för att riktvärde om
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förhöjd elektromagnetisk strålning inte överskrids. Riktvärden beslutas av miljöskyddsnämnden. Aktuell
ledning finns inritad i karta för Miljöskydd, hälsa och säkerhet i kommunens fördjupade översiktsplan.
Ledningen ligger inom detaljplanelagt område i Alingsås men förutsätts inte strida mot detaljplaner eftersom
den funnits på platsen länge.
Vårgårda kommun
Vårgårda kommuns översiktsplan antogs i kommunfullmäktige 2006-06-21 och aktualiserades 2016-10-12.
Enligt översiktsplanen ska nya bostäder, skolor och daghem etc. undvikas att placeras nära befintliga
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om det finns alternativa placeringar. För större kraftledningar
gäller säkerhetsavstånd om minst 10 m från närmaste fas enligt starkströmsföreskrifterna.
Aktuell ledning går i huvudsak igenom mark som i översiktsplanen pekas ut som Jordbruksmark. Vid Hol och
Mängsholm finns Natur- och friluftsområden. Vid Hol och Tumberg finns område med Stora kulturvärden. En
vandringsled korsas av ledningen i närheten av Hol, och i detta område har man även identifierat område som
Tänkbar radonmark. Väster om Hol tangerar ledningen ett område som nämns bland Föreslagna
utbyggnadsområden. Säveån som korsas totalt tre gånger i Vårgårda kommun omfattas av strandskyddet.
Ungefär från kommungränsen i söder och upp till Mängsholm går ledningen genom område som pekas ut
som Värdefulla miljöer i odlingslandskapet. Ledningen passerar områden som är upptagna i
Lövskogsinventeringen, Ängs- och betesmarksinventeringen, ett naturminne, Natura 2000, och riksintresse för
kulturminnesvård vid Hol och vid Mängsholm i Vårgårda kommun. Se avsnitt 5.3 Natur- och vattenmiljö, 5.4
Kulturmiljö respektive 5.5 Riksintresse för beskrivning av dessa. Vid Tumberg går ledningen igenom ett
område som kommunen vill utreda för möjligheter till förtätning med enstaka bostäder. Mellan E20 och
Vårgårda flygfält finns område för vilket detaljplan avses upprättas enligt Vårgårda översiktsplan.
Herrljunga kommun
Enligt Herrljunga kommuns översiktsplan (antagen 2017-08-14) tillämpar kommunen Svenska Kraftnäts
rekommendation om att högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas stadigvarande inte ska
överstiga 0,4 µT. Man nämner även den skrift som är utgiven av Boverket tillsammans med ett antal andra
myndigheter att ett av dess råd är att ny bebyggelse inte bör placeras nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
Aktuell ledning beskrivs i text om Samhällsviktiga verksamheter samt är utpekad i tillhörande karta. Ledningen
går längs område som pekas ut som Transportsamband, längs med E20.
Hela Herrljunga tätort, där ledningen går i norr, är utpekat som Utvecklingsområden, Bebyggelse. Området
längs ån Nossan är även utpekat som Grönt samband och nämns vara betydelsefullt ur både ekologiskt och
rekreativt perspektiv. Åns ekologiska status behöver dock förbättras och de gröna sambanden runt Nossans
stränder behöver stärkas som helhet. Det råder risk för översvämning runt Nossan i den norra delen av
tätorten. Nossan nämns även som det största och mest betydelsefulla vattendraget som flyter genom
kommunen och att förutsättningar för att använda åns ytvatten som reservvatten ska redas ut.

5.2.1 Bedömning av påverkan på markanvändning och kommunala planer

Ledningen bedöms inte strida mot utbyggnadsplanerna som nämns i kommunernas översiktsplaner, och inte
heller mot gällande detaljplaner. Ledningen har funnits på platsen länge och är en del av samhällets
infrastruktur och en viktig del i att försörja området med ström. Vattenfall Eldistribution AB är en viktig
samrådspart vid eventuell förändrad markanvändning i närheten av ledningen.

5.3 Natur- och vattenmiljö

Natur- och vattenmiljön för sträckan Alingsås-Herrljunga redovisas i två kartor, uppdelat på sträckorna
Alingsås-Vårgårda (figur 4) och Vårgårda-Herrljunga (figur 5).
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Alingsås-Vårgårda
Vid ledningens södra ände, där aktuell ledningssträcka börjar inne i Alingsås, passerar den genom området
Rolfs grav som är upptaget i Lövskogsinventeringen. Området består av triviallövsskog och har
naturvärdesklass 3.
Säveån, som korsas av ledningen totalt fyra gånger, omfattas av strandskydd. Ån korsas i utkanten av norra
Alingsås, två gånger i området runt Mängsholms ekhagar samt väster om Vårgårda där ledningen går
parallellt med E20. Säveån är upptagen som vattenförekomst i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och
vattendragets ekologiska status har klassats som Måttlig och den kemiska statusen har klassats som Uppnår
ej god. Miljögifter och morfologiska förändringar och kontinuitet nämns som miljöproblem för Säveån.
I nära anslutning till platsen där Säveån korsas för första gången passerar ledningen genom ett litet område
som är upptaget i Ängs- och betesmarksinventeringen med marktypen Bete. I höjd med Bälinge
avfallsanläggning går ledningen igenom Domarberget, ett område som är upptaget i Lövskogsinventeringen
med naturvärdesklass 3. Här finns ekskog och hage/äng med ädellövsskog. Ledningen passerar genom
ytterligare ett område upptaget i Lövskogsinventeringen norr om Bälinge kyrka. Området består av ekskog
och har naturvärdesklass 3.
Vid Hol i Vårgårda kommun finns ett område med grundvattenmagasin med goda eller mycket goda
uttagsmöjligheter som ledningen passerar igenom. Grundvattenmagasinet är upptaget i VISS och har klassats
ha god kemisk status och god kvantitativ status. Vid Hjultorp går ledningen in i ett stort område med
grundvattenmagasinet Algustorp-Horla. Här finns mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter och både den
kemiska och den kvantitativa statusen är klassad som god enligt VISS.
Norr om Hol ligger ett område som finns med i Ängs- och betesmarksinventeringen och är registrerat som
Äng. Söder om Engelmansgården, vid Bäne, tangerar ledningen en Alsumpskog. Almsumpskogen är
registrerad som ett objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.
När ledningen når området runt Mängsholm passerar den genom flera områden med naturintressen. Vid
Mängsholm och Ugglarp finns blandskog och hage/äng med ädellövsinslag som är upptagna i
Lövträdsinventeringen med naturklass 1. Här finns även tre områden som är upptagna i Ängs- och
betesmarksinventeringen, varav ett har markklass restaurerbar och de övriga två är betesmark. Ledningen
tangerar en Ädellövsskog som är registrerad som ett objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.
Mängsholms ekhagar är registrerat som ett naturvårdsområde och som ett område för Natura 2000
Habitatdirektivet. I naturvårdsområdet finns flera skyddsvärda träd, varav 10 st. ligger i eller i direkt anslutning
till ledningsgatan. Samtliga skyddsvärda träd är ekar. I naturvårdsområdets norra del passerar ledningen
alldeles intill naturminnet Mängsholm 1:6.
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Figur 4. Natur- och vattenmiljöer i ledningens närhet längs sträckan Alingsås-Vårgårda.
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Vårgårda-Herrljunga
Längs sträckan mellan Vårgårda och Herrljunga (figur 5) finns betydligt färre naturintressen i ledningens
närhet jämfört med sträckan mellan Alingsås och Vårgårda. Vid Larstorp i Herrljunga kommun finns en
hage/äng med övrigt lövinslag som är upptaget i Lövskogsinventeringen med naturklass 3.
I Herrljunga går ledningen längs med ån Nossan som omfattas av strandskydd. Nossan är upptagen i VISS
och har Måttlig ekologisk status och Uppnår ej god kemisk status. Miljöproblemen i Nossan har att göra med
miljögifter och försurning enligt VISS. Nossan är också registrerad som värdefullt vatten.

Figur 5. Natur- och vattenmiljö i ledningens närhet längs sträckan Vårgårda-Herrljunga.
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5.3.1 Bedömning av påverkan på natur- och vattenmiljö

Ledningen har funnits på platsen under en längre tid. Detta innebär att natur- och vattenmiljöerna har
anpassats till ledningsgatans öppenhet och kontinuerliga röjning. Röjning av vegetation i skogsgatan kan
också gynna den biologiska mångfalden eftersom ledningsgatan ger förutsättningar för andra livsmiljöer än
det kringliggande landskapet. Naturvårdsområdet vid Mängsholms ekhagar upprättades 1983, dvs. efter att
ledningen byggdes och ledningen bedöms därför inte påverka områdets värden negativt. I länsstyrelsens
beslut från 1983 att bilda naturvårdsområdet står det att föreskrifterna för naturvårdsområdet inte ska utgöra
hinder för normalt underhåll i befintliga ledningsgator. Även Natura 2000-området är bildat efter att ledningen
byggdes, och ledningens fortsatta existens anses därför inte påverka områdets värden negativt.
Ledningens fortsatta existens i befintligt läge och utförande bedöms sammantaget inte ha någon negativ
påverkan på natur- och vattenmiljön. För att säkerställa att påverkan på natur- och vattenmiljöer minimeras
genomförs alltid samråd med länsstyrelsen inför underhållsröjningar.
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5.4 Kulturmiljö

Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen
(1988:950) och får inte skadas eller övertäckas. För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning
krävs att den är från forna tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt övergiven,
samt tillkommit före år 1850. Bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska
lämningar som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fornlämning men som ändå anses ha
ett antikvariskt värde. Längs den ca 34 km långa befintliga ledningen finns 21 lämningar i eller i nära
anslutning till ledningsgatan.
Kulturmiljöintressen längs sträckan Alingsås-Vårgårda redovisas i kartan i figur 6 och kulturmiljöintressen
längs sträckan Vårgårda-Herrljunga redovisas i kartan i figur 7.
Alingsås-Vårgårda
Det finns på sträckan Alingsås-Vårgårda totalt 13 lämningar som ligger i eller i nära anslutning till
ledningsgatan. Lämningarna längs sträckan Alingsås-Vårgårda finns huvudsakligen vid Hol och
Algutstgården, söder om Bälinge samt vid Mängsholm och utgörs bland annat av boplatser, gravfält och
områden med fossil åkermark.
Ledningen passerar genom två bevarandeplaner för odlingslandskapet längs sträckan Alingsås-Vårgårda.
Den ena sträcker sig från Marbogården till Ängatorp och ledningen går igenom detta område längs en sträcka
på ungefär 6,6 km. Den andra bevarandeplanen för odlingslandskapet finns vid Mängsholm. En sträcka på
ungefär 1,3 km av ledningen går igenom detta området.
Ledningen passerar genom ett område som är upptaget i Kulturprogram för Alingsås kommun vid Bälinge där
kulturvärdena består av bymiljö med kyrka samt fornlämningsmiljöer. Ett område vid Hol och ett annat område
vid Mängsholm är upptagna i Vårgårda kommuns program för kulturminnesvård. Vid Hol består kulturvärdena
av miljö av gravfält, medeltida kyrka med runsten, kyrkby och områden med fossil åkermark. I Mängsholm
består kulturvärdena av hagmarkslandskap.
Kulturmiljöintressen längs sträckan Alingsås-Vårgårda redovisas i kartan i figur 6.
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Figur 6. Karta över kulturmiljöintressen längs sträckan Alingsås-Vårgårda.
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Vårgårda-Herrljunga
Det finns längs sträckan Vårgårda-Herrljunga totalt 8 lämningar som ligger i eller i nära anslutning till
ledningsgatan. Dessa utgörs framför allt av boplatser, men även högar, lägenhetsbebyggelse, tegelindustri
och gravar/gravfält och finns huvudsakligen i norra utkanten av Vårgårda. Lämningar finns även i Tumberg,
Bråttensby, Larstorp samt i norra utkanten av Herrljunga.
Längs en sträcka på ungefär 650 m passerar ledningen igenom ett område runt Skövde och Galstad som
finns upptaget i Vårgårda kommuns program för kulturminnesvård. Kulturmiljöintressena i detta område består
av kyrkmiljö med kyrkby och fornlämningar. Vid Bråttensby i Herrljunga kommun finns en bevarandeplan för
odlingslandskapet från 1993. Ledningen går igenom detta område längst en sträcka på ungefär 730 m.
Knappt 100 m från stationen där ledningen ansluter i Herrljunga finns ett område som är upptaget i
kommunens kulturmiljöprogram eftersom det där finns fornlämningar med gravar från bl.a. stenåldern, en
medeltida kyrkplats och en ödekyrkogård. I området finns även en hembygdspark. Kulturmiljöintressen längs
sträckan Vårgårda-Herrljunga redovisas i kartan i figur 6.

5.4.1 Bedömning av påverkan på kulturmiljö

Varken lämningar eller andra kulturmiljöintressen bedöms påverkas negativt av den befintliga ledningen. Inför
underhållsröjningar genomförs samråd med länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på kulturmiljön
minimeras.
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Figur 7. Karta över kulturmiljöintressen längs sträckan Vårgårda-Herrljunga.
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5.5 Riksintressen

Ledningen går längs med riksintresset väg E20 mellan Alingsås och Vårgårda. Norr om Vårgårda korsar
ledningen E20. E20 ingår i det nationella stamvägnätet som fastställts av riksdagen på grund av att dessa
vägar av särskild nationell betydelse. Sträckorna Malmö-Göteborg samt Örebro-Stockholm ingår även i det av
EU utpekade Trans-European Transport Network. E20 har en viktig funktion för gods- och persontransporter
både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Sett ur ett regionalt perspektiv är E20 viktig för de regioner
och kommuner som ligger i anslutning till vägen. Det finns planer på att bygga ut E20 mellan Alingsås och
Vårgårda till motorväg i ny sträckning. Ledningen ligger inom utredningsområdet för denna ombyggnation
väster om Vårgårda.
Norr om Vårgårda korsas även väg 42 som utgör förbindelsen mellan Trollhättan/Vänersborg och Borås. Väg
42 är ett utpekat riksintresse eftersom den är av särskild regional betydelse. Vägen har stor betydelse för
näringslivets transporter och ingår i de av Region Västra Götaland utpekade stråk som viktig för regional
utveckling.
Järnväg korsas vid tre ställen; i Alingsås, väster om Vårgårda och i norra Herrljunga. Järnvägen i Alingsås och
Vårgårda är en del av Västra stambanan som är ett utpekat riksintresse eftersom den är av internationell
betydelse och mycket viktig för person- och godstrafik. Banan sträcker sig från Stockholm till Göteborg via
bland annat Södertälje, Hallsberg, Falköping och Skövde. I norra Herrljunga korsar markkabeln järnväg som
är en del av Älvsborgsbanan. Denna är ett utpekat riksintresse eftersom den är av särskild regional betydelse.
Banan sträcker sig mellan Uddevalla och Borås, den är viktig för persontrafiken men används även för
godstrafiken.
Ledningen passerar genom Hol som är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövården i Västra Götalands län. I
Hol finns en rik fornlämningsmiljö av högt vetenskapligt intresse som avspeglar platsens betydelse under järnoch bronsåldern.
Området Seine-Landa i Vårgårda kommun är ett utpekat riksintresse för naturvård vilket ledningen passerar
genom. Området sammanfaller delvis med naturvårdsområdet Mängsholms ekhagar och består av
odlingslandskap med naturbetesmark. Växtsamhällena är bitvis art- och individrika, med arter som
klockgentiana, mosippa, slåttergubbe och ljungögontröst.

5.5.1 Bedömning av påverkan på riksintressen

Inga riksintressen bedöms påverkas negativt av den befintliga ledningen. Berörda riksintressen redovisas i
karta i figur 8.
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Figur 8. Karta över riksintressen i ledningens närhet.
Samrådshandling undersökningssamråd – 45 kV Alingsås – Vårgårda – Herrljunga
23

2019-07-08
2019-102343-0002

5.6 Hälsa och säkerhet

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 bl.a. 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.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs 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 bl.a. 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 ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

5.6.1 Magnetfältsberäkningar för aktuell ledning

I figur 9 redovisas elektromagnetiska fält på olika avstånd från ledningen, baserat på 7,5 m till lägsta fas.
Längs den 34 km långa ledningssträckan förekommer två typer av faskonfiguration: horisontalplacering och
triangelplacering. Eftersom horisontalplacering är den konfiguration som ger högst elektromagnetiskt fält
antas detta gälla för hela sträckan. Magnetfältsberäkningar för aktuell ledning har är baserade på uppmätt
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Direkt under ledningen är magnetsfältsvärdet drygt 1,2 µT, och det avtar snabbt med avståndet från
ledningen. Närmsta bostadshus ligger drygt 12 meter från ledningen och på detta avstånd är det beräknade
värdet på magnetfältet ungefär 0,25 µT.
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medelström i området under perioden 2015 t.o.m. 2017. Samtliga magnetsfältsvärden är beräknade på
höjden 1,5 m över mark.

Figur 9. Elektromagnetisk flödestäthet beroende på avstånd från ledningens centrum.
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6 SAMLAD BEDÖMNING

Den befintliga ledningen har stått på platsen under en längre tid, vilket innebär att den blivit en naturlig del i
det kringliggande landskapet och landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av ledningens fortsatta
existens. De bostäder som finns i ledningens närhet bedöms inte påverkas av magnetfältet från ledningen.
Närliggande kulturvärden bedöms inte påverkas av ledningen. Naturvårdsområdet och Natura 2000-området
Mängsholms ekhagar, vilket ledningen passerar igenom, bildades efter att ledningen byggdes och ledningens
fortsatta existens bedöms inte påverka området negativt. Natur- och vattenmiljöer i direkt anslutning till
ledningsgatan eller inom denna kan vara påverkade av ledningen, men har då påverkats under lång tid och
därmed successivt anpassats till den mer öppna miljön i ledningsgatan. Röjning av vegetation i skogsgatan
kan också gynna den biologiska mångfalden eftersom ledningsgatan ger förutsättningar för andra livsmiljöer
än det kringliggande landskapet.
Eftersom ledningen är befintlig tillkommer inga anläggningsarbeten vilka kan skapa störning. Alternativet att
riva ledningen och återuppbygga motsvarande strömförsörjning på annan sträcka, vilket sker i det fall den inte
får ny koncession, medför betydligt större påverkan på främst natur- och kulturmiljöer än att låta ledningen stå
kvar i befintlig sträckning. Någon betydande miljöpåverkan härrörande från en förnyad koncession bedöms
med utgångspunkt i ovanstående intressebeskrivning inte uppkomma.
Sammantaget görs bedömningen att befintlig lednings sträckning och utförande är den mest lämpliga utifrån
både miljömässig och hälsomässig påverkan och ur driftsäkerhetssynpunkt. Ledningen är väl anpassad för att
ge så liten påverkan som möjligt på människors hälsa och miljön.
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Skriftliga källor

Översiktsplan för Alingsås kommun, Utställningshandling 2018-04-16
Alingsås kommuns Naturvårdsprogram 2005
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Alingsås kommuns Kulturmiljöprogram (antagen av kommunfullmäktige 2018-04-25)
Översiktsplan Potential Vårgårda 2006-2015 (aktualitetsprövning antagen av kommunfullmäktige 2016-10-12)
Översiktsplan för Herrljunga kommun 2017-2035 (antagen av kommunfullmäktige 2017-09-30)
Digitala källor
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida
Länsstyrelsernas GIS-tjänst
GIS-underlag från Skogsstyrelsen
Lantmäteriets Topowebbkarta och Fastighetskarta
VISS, Vatteninformationssystem Sverige
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