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YTTRANDE
 

Enheten för planfrågor Datum
2019-10-18
 

Beteckning
407-42681-2019

Vattenfall eldistribution AB 
@sweco.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje Hagby-
Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby kommun i 
Stockholms län
Remiss med diarienummer/projektnummer LN1

Ärendet
Verksamhetsutövaren har till Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. 24 § 
miljöbalken översänt ett samrådsunderlag, daterat i september 2019, gällande 
spänningshöjning från 70 kV till 130 kV och ombyggnation av kraftledningar 
Hagby-Ensta-Arninge samt ledningar in till station Hagby i Upplands Väsby och 
Täby kommuner.

Projektet innebär att befintliga ledningar Hagby-Ensta-Arninge spänningshöjs och 
byggs om. Till största del kommer ledningarna att byggas i helt nya sträckningar 
eller parallellt med de befintliga ledningarna. Endast på kortare sträckor kommer 
de att kunna byggas om i befintlig sträckning.

Aktuella ledningar kommer till största del att byggas om i luftledningsutförande. 
En kort sträcka i anslutning till planerad station i Arninge kommer dock att 
utföras med markförlagd kabel.

Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter 
från Trafikverket daterat 2019-10-17 samt Trafikförvaltningen, Region Stockholm 
daterat 2019-10-11.

Länsstyrelsens synpunkter

Naturvärden
Aktuellt område ingår i en grön kil. Gröna kilar är sammanhängande grönområden 
av vikt för såväl den biologiska mångfalden som tätortsnära rekreation samtidigt 
som de skapar viktiga ekologiska samband. De gröna kilarna utgörs av 
kilområden, gröna värdekärnor och svaga, gröna samband. Huvuddelen av 
planerad ledning berör områden utpekade som gröna värdekärnor. Vidare berörs 
ett svagt grönt samband vid Broby. Vattenfall behöver utreda de planerade 
åtgärdernas påverkan på grönstrukturen. 
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Beteckning
407-42681-2019

I planerad ledningssträckning finns områden med höga naturvärden och känsliga 
miljöer. Vid kommande planering måste därför mycket stor hänsyn tas till att 
värden påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Påverkas värden ändå ska det 
tydligt framgå varför ledningen måste läggas inom ett sådant område samt vilka 
kompensationsåtgärder som kan utföras för att ersätta värden som går förlorade.
Länsstyrelsen konstaterar att huvudalternativet på delsträcka 1 (D-E) innebär en 
stor negativ påverkan på nyckelbiotopen, varför detta alternativ är olämpligt.
Riksintresse för kommunikationer, Roslagsbanan och väg 265
Väg 265 och Roslagsbanan är av Trafikverket utpekade riksintressen för 
kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Trafikförvaltningen har i sitt 
yttrande angivit vad Vattenfall behöver ta hänsyn till för Roslagsbanan och 
Trafikverket gällande väg 265, vilket i kommande planering kan behöva beaktas 
för att tillgodose riksintresse för kommunikationer. 

Riksintresse för kulturmiljövården
Länsstyrelsen saknar på aktuellt underlag en analys av de nya sträckningarnas 
påverkan på upplevelsen och förståelsen av de två riksintresseområden som 
berörs, som här är av landskapstyp med öppna marker samt gårds- och 
fornlämningsstrukturer. Ett exempel är den nya dragningen mellan Hagby och 
Strömmen som berör ett småskaligt landskap med stora värden vid Fällbro, med 
gård och runristningar invid den s k Skålhamravägen. Landskapsbilden är här 
småskalig och sårbar för visuell påverkan.

Fornlämningar
Den planerade nätkoncessionen kommer utföras på eller i nära anslutning till ett 
flertal fornlämningar bestående exempelvis av en bytomt, gravfält, boplatser samt 
hägnadssystem. Det finns även risk för att det kan finnas idag ej kända 
fornlämningar inom området. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk 
utredning av området enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen (1988:950) inför den 
fortsatta planeringen. Ta kontakt med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö i god 
tid inför det planerade arbetet för samråd. De arkeologiska åtgärderna betalas av 
den som planerar arbetet.

Jordbruksmark
Länsstyrelsen har på nuvarande underlag inga synpunkter gällande 
jordbruksmark, men vill framhålla att det är viktigt att jordbruksmarken tas med i 
miljökonsekvensbeskrivningen och att det beaktas att brukning av 
jordbruksmarken inte omöjliggörs när stolpar placeras ut. 

Föroreningar
Vid utbyte av gamla kreosotimpregnerade stolpar är lämpligt att undersöka om 
dessa gett upphov till någon föroreningssituation samt om någon typ av 
riskreducerande åtgärd är nödvändig.
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Beteckning
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Om föroreningar påträffas vid markarbeten ska tillsynsmyndigheten kontaktas. 
Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Vattenmiljö
Vattenfall behöver tydligare redovisa påverkan på vattenmiljön och ha ett separat 
avsnitt avseende detta. Till vattenmiljö räknas våtmarker, diken, sjöar och 
vattendrag, områden som är vattenområde enligt definitionen i 11 kap. 2 § 
miljöbalken. I avsnittet om vattenmiljön bör Vattenfall bedöma och redogöra för 
påverkan på respektive vattenområde. Med tanke på att ett antal vattenområden 
kan komma att påverkas av anläggningsarbeten bör det finnas en separat 
redogörelse och bedömning kring påverkan på vattenmiljön i MKB:n. Här bör 
även finnas en bedömning om hur och om de fyra markavvattningsföretagen 
påverkas av planerade arbeten och hur bolaget avser hantera det. 
Arbeten i vattenområden enligt 11 kap. 2 § miljöbalken är vattenverksamhet enligt 
11 kap. 3 § miljöbalken och behöver prövas enligt 11 kap. 9 § miljöbalken såvida 
Vattenfall inte bedömer att det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna 
intressen skadas av åtgärderna (se 11 kap. 12 § miljöbalken). Vattenfall bör 
redogöra för om prövning enligt 11 kap. miljöbalken är aktuellt.
Elektromagnetiska fält
I underlaget gör Vattenfall bedömningen att påverkan på boendemiljön i dagsläget 
är liten. I kommande MKB kommer en bedömning göras huruvida de planerade 
ledningarna kan komma att påverka magnetfältet i området och Vattenfall anger 
att vägledningen som finns i Sverige inom området kommer följas. 
Längs den tilltänkta sträcka är det totalt 31 fastigheter som ligger inom 100 meter 
från luftledningssträckningen mellan Hagby - Ensta - Arvinge. Fyra fastigheter 
ligger ca 40 meter från aktuell sträcka. I Sverige finns det idag inga gränsvärden 
för magnetiska fält då ansvariga myndigheter anser att mer forskning behövs. Det 
finns vissa studier där forskare har sett samband mellan exponering under 
barnåren för magnetfält som ligger över det normala och en något ökad risk för 
leukemi. Världshälsoorganisationen har därför tagit fram ett gränsvärden på 0,4 
μT gällande magnetiska fält. Till kommande MKB bör det tydligt framgå vilka 
nivåer på magnetiska fält som kommer att förekomma vid de aktuella bostäderna 
längs med den planerade sträckan. Även om det inte finns något fastslaget 
riktvärde i Sverige ska bästa möjliga teknik användas för att säkerställa att 
olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer.  

Upplysning
Länsstyrelsen beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en 
samrådsredogörelse. 

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av planhandläggare 
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Beteckning
407-42681-2019

Kopia: LB (KV), Mn (AL), SBk (JA), Mv (NB, SFN), Ma (SL)



 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 
 

 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

 

Utdrag ur Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2019-11-04 

§ 156 

Samrådsyttrande över ansökan om spänningshöjning och 
ombyggnation av kraftledningar Hagby-Ensta-Arninge 
 (KS/2019:403) 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen antar yttrande. 

 
2. Yttrandet skickas till Vattenfall. 

 
3. Upplands Väsby kommun förordar att tillkommande kraftledningar i så stor utsträckning 

möjligt grävs ned snarare än går som luftledningar. 
_____ 
 

Beskrivning av ärendet 
Vattenfall Eldistribution avser att ansöka om nätkoncession för linje för spänningshöjning och 
ombyggnation av två befintliga luftledningar mellan station Hagby och station Ensta, en befintlig 
luftledning mellan station Ensta och planerad station Arninge samt ytterligare fyra luftledningar i 
området närmast station Hagby. Syftet med det aktuella undersöknings- och avgränsningssamrådet 
är att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att samråda om 
projektets lokalisering, omfattning och utformning samt dess miljöeffekter. Spänningshöjningen, 
från 70 kV till 130 k V, syftar till att möta regionens tillväxt och samhällets ökande krav på 
tillförlitlig elförsörjning.  
 
I de flesta fall innebär spänningshöjningen att nya ledningar behöver byggas för att ersätta de 
gamla. Huvudalternativet har varit att bygga om i befintliga sträckningar, men på vissa sträckor där 
det är svårframkomligt och finns starka motstående intressen har justeringar av sträckningarna 
föreslagits. 
 
 
 
Anslutningar Hagby 



 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll 
  

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen  

2019-11-04 2 

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 
 

 
Upplands Väsby kommun berörs i huvudsak bara av ledningarnas anslutning till station Hagby. 
Idag finns en knutpunkt för befintliga 70 kV ledningar vid Stora Alby, alla dessa ledningar ska i 
framtiden istället anslutas till Hagby. Förslaget innebär att sex ledningar ansluter parallellt till 
Hagby. 
 
 
Kontoret för samhällsbyggnads yttrande 
 
I samrådshandlingens beskrivning av områdets förutsättningar saknas viss information som 
Kontoret för samhällsbyggnad anser bör ingå i det fortsatta arbetet med nätkoncessionen. 
Ombyggnationen kommer att ske inom Rösjökilen, ett sammanhängande grönområde av regionalt 
intresse, vilket bör framgå i kapitlet Friluftsliv och landskapsbild.  
Det finns flera viktiga spridningssamband i området kring station Hagby, och ifall 
ombyggnationen kommer att beröra dessa bör det framgå i avsnittet Naturmiljö, se kommunens 
Ekologiska spridningssambandsanlys för ytterligare information. 
 
Kontoret för samhällsbyggnad efterfrågar även mer uppgifter om generell naturvårdshänsyn i 
samband med den avverkning som kommer att krävas för att genomföra ombyggnationen, såsom 
möjligheten att spara träd som död ved och att återskapa brynmiljöer. 
 
I underlaget anges det att de aktuella ledningsprojekten inte berör några pågående detaljplaner. Det 
finns dock ett pågående detaljplanearbete direkt norr om station Hagby som syftar till att 
möjliggöra småskalig industri inom fastigheterna  och  
 
Kontoret för samhällsbyggnad ställer sig generellt positivt till åtgärder som bidrar till att stärka 
kapaciteten i elnätet, och önskar att Vattenfall även i fortsatt arbete med åtgärder på ledningsnätet 
strävar efter att göra ombyggnationer inom eller i anslutning till befintliga ledningsstråk. 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 

Barnrättsperspektivet 
Barnrättsperspektivet har inte prövats i utformandet av yttrandet. 
 
 



 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll 
  

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen  

2019-11-04 3 

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar yttrande. 
 

2. Yttrandet skickas till Vattenfall. 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen antar yttrande. 
 

2. Yttrandet skickas till Vattenfall. 
 

3. Upplands Väsby kommun förordar att tillkommande kraftledningar i så stor utsträckning 
möjligt grävs ned snarare än går som luftledningar. 

_____ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Vattenfall Eldistribution AB 
 
 
Beslutsunderlag 

Underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd: Spänningshöjning och ombyggnation av 
kraftledningar Hagby – Ensta – Arninge samt ledningar in till station Hagby, i Upplands Väsby och 
Täby kommuner, Stockholms län 
 
 
 
 

 





 

 

 













Yttranden från övriga myndigheter

 



 

 
 
 
 
 
 
INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  

 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist  

 telefon @lfv.se.   





 

2019-09-11 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
dragningsalternativen. Dock vill LFV att ledningar som skall spänningshöjas 
inspekteras med avseende på spruckna och trasiga isolatorer då ledningarna går 
nära skyddsområdet för en av LFV:s CNS-utrustningar och spruckna eller trasiga 
isolatorer kan ge gnistgap som förorsakar elektromagnetisk störning på LFVs 
utrustning. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  
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Från: @sgu.se>
Skickat: den 11 oktober 2019 09:24
Till:
Kopia: SGU Diariet
Ämne: Samråd avseende två planerade kraftledningsprojekt - LN1 på sträckan Hagby-

Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby kommuner samt LN2 på sträckan Ullna-
Täljö i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner;SGUs Dnr 33-1804/2019

Kategorier: Grön kategori

Hej!  

Vi avstår från att svara i ärendet, och hänvisar till vår checklista för planering av infrastrukturprojekt. Den är till hjälp 
för att hitta till relevant information på vår hemsida.  

https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/checklista infrastruktur sgu 2017-12-31.pdf 

Vänliga hälsningar 

 

Enhetschef Samhällsplanering Berg 
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Trafikverket 
Trafikverket 
172 90 Solna 
Besöksadress: Solna strandväg 98 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.traf kverket.se 

 
Planering 
Direkt:  

 
@trafikverket.se 
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 Sweco Energy AB  
Att:   
Box 340 44  
100 26 Stockholm 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Trafikverkets diarium 

Yttrande gällande undersökningssamråd för 
planerat kraftledningsprojekt LN1 Hagby-
Arninge 
 

Trafikverket har granskat handlingarna i rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap av 

ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Vattenfall 

Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession gällande spänningshöjning av 

befintlig 70 kV luftledning samt ombyggnation av ett flertal befintliga luftledningar 

mellan Hagby, Upplands Väsby kommun, och Arninge, Täby kommun. Den föreslagna 

åtgärden berör väg 872, väg 951, väg 265, väg 264 samt Roslagsbanan. Väg 265 och 

Roslagsbanan är av Trafikverket utpekade riksintressen för kommunikationer vilket 

innebär att de ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 

nyttjandet av anläggningarna. 

 

Av samrådsunderlaget framgår det att den föreslagna nya luftledningarna i huvudsak 

kommer byggas i nya sträckningar eller parallellt med befintliga ledningar. De 

presenterade huvudalternativen för delsträckorna omfattar två korsningspunkter vid 

statliga vägar, över 951 öster om Hagby ÅVC och över väg 265 öster om trafikplats Täby 

Kyrkby, varav båda går parallellt med befintliga ledningar. Gällande huvudalternativet 

för delsträcka 1 (A-B) kan det bli aktuellt med stolphöjder så höga som 40 m. Givet 

delsträckans närhet till väg 951 norr måste sökande ta hänsyn till att placeringen av 

stolpar och dess utformning inte medför någon olägenhet för vägen med avseende på 

trafiksäkerhet.  

 

Gällande korsningspunkten över väg 265 ligger den på en sträcka där det är idag 

begränsad framkomlighet. Det är delvis med anledning av detta som Trafikverket nyligen 

påbörjat en åtgärdsvalsstudie för väg 265 vilket innebär att sträckan öster om trafikplats 

Täby Kyrkby kan bli aktuell för kapacitetshöjande åtgärder. Utifrån denna aspekt bör 

sökande ta hänsyn till att luftledningarnas placering i förhållande till vägen inte försvårar 

en framtida utbyggnad.  

 

[ ap   um d  
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Trafikverket 
Trafikverket 
172 90 Solna 
Besöksadress: Solna strandväg 98 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.traf kverket.se 

 
Planering 
Direkt:  

 
@trafikverket.se 
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Underlaget för delsträcka 5 (E-F) mellan Gullsjön och Arninge behöver kompletteras 

med uppgifter gällande tänkt metod för schaktning vid förläggning av markkabel och 

geoteknisk inverkan på väg 264 som åtgärden medför.   

 

Trafikverket önskar även upplysa om att förläggning av ny ledning eller arbete på 

befintlig ledning inom vägområdet kräver, i enlighet med 44 § väglagen (1971:948), 

tillstånd från väghållningsmyndigheten. Mer information om hur ni ansöker om ett 

ledningsärende inom vägområdet finner ni här: 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-

ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/ 

 

 

För Trafikverket Region Stockholm 

 

Samhällsplanering 

  

 



 
 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-21 FM2019-18679:3 
         

Sida 1 (2) 
         

  
       

           
 

 

(AAR)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Energy AB, 
 

2019-09-02          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 
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Från: @mil.se>
Skickat: den 4 november 2019 10:38
Till:
Kopia:
Ämne: SV: [ES] Försvarsmaktens yttrande avseende Vattenfall Eldistributions planerade 

ledningar Hagby-Ensta-Arninge

Hej  
 
Sträckningarna för den här ledningen ligger inom påverkansområdet för Väderradarn i Håtuna, vilket är en av våra 
typer för område med särskilt behov av hinderfrihet. Till skillnad från våra ”stoppområden för höga objekt” och 
”lågflygningsområden” gäller inom dessa ytor ingen skarp gräns för hur höga stolparna för våra utifrån vårt 
perspektiv. Skulle ni däremot komma att ändra sträckningar och stolphöjder får ni gärna samråda en sådan 
förändring med oss. 
 
Mvh 
 

 
 

 
Samhällsplanerare 
HL Fysisk planering  
 
FÖRSVARSMAKTEN 
Produktionsledningens Infrastrukturavdelning, Fysplansektionen  
107 85 STOCKHOLM  
Besöksadress: Banérgatan 62 
 
Mobil:   

@mil.se 
www.forsvarsmakten.se  
 
 
 
 
Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. 
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. 
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar 
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig 
person. 
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. 
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the 
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message 
does not contain classified information. 

 

Från: @sweco.se]  
Skickat: den 1 november 2019 09:11 
Till:  
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Kopia:  
Ämne: [ES] Försvarsmaktens yttrande avseende Vattenfall Eldistributions planerade ledningar Hagby-Ensta-Arninge 
 
Hej! 
 
Vi har erhållit Försvarsmaktens yttrande avseende rubricerade ledningar (er beteckning FM2019-18679:3). 
 
Enligt yttrandet har Försvarsmakten inget att erinra. 
 
Vi vill dock kontrollera en sak med er då delar av sträckningarna för rubricerade ledningar ligger inom Försvarets 
område med särskilt behov av hinderfrihet.  
 
Ska vi tolka ert yttrande som att ni inte har ngt att erinra gällande redovisade stolphöjder i samrådsunderlaget? 
 
Mvh 

 
 
  

 

  

 

 

 

Mobil +   

@sweco.se  

Sweco Energy AB  

Gjörwellsgatan 22  

Box 340 44  

SE-100 26 Stockholm  

Telefon +46 8 695 60 00  

www.sweco.se  

  

 
 
Följ Sweco i sociala medier:  
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter  
 
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.  





Yttranden från organisationer, föreningar och verksamhetsutövare
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Från: @swedavia.se> för Safety <safety@swedavia.se>
Skickat: den 25 september 2019 12:00
Till:
Kopia: Arlanda Remisshantering
Ämne: Remissvar från Swedavia Stockholm Arlanda flygplats gällande kraftledningsprojekt 

Hagby-Ensta-Arninge samt Ullna-Täljö, Vattenfall Eldistribution AB

Kategorier: Grön kategori

Hej, 
  
Swedavia Stockholm Arlanda flygplats har tagit del av och granskat samrådsunderlag med tillhörande bilagor för 
Vattenfall Eldistribution AB:s kraftledningsprojekt i norra Stockholm.  Projekt LN1 omfattar spänningshöjning från 70 
kV till 130 kV och tillhörande om- och nybyggnad av luftledningar på sträckan Hagby-Ensta-Arninge. Projekt LN2 
omfattar spänningshöjning från 70 kV till 130 kV i befintlig luftledning på sträckan Ullna-Täljö. 
 
Granskningens syfte har varit att säkerställa att projekten inte medför några flygsäkerhetsrisker som kan påverka 
riksintresset Arlanda flygplats. 
 
Följande kan konstateras: 
• Samtliga delsträckor ligger utanför det skyddsområde som definieras av Transportstyrelsens föreskrifter om 

luftledningar för starkström vid flygplatser (TSFS 2011:73). 
• Samtliga delsträckor ligger utanför flygplatsens s.k. Annex 14-ytor (hinderbegränsande ytor) 
• Samtliga delsträckor ligger inom flygplatsens procedurytor. Längs samtliga delsträckor är det möjligt att bygga 

upp till +213 m totalhöjd (RH2000) utan vidare behov av flyghinderanalys. Observera dock att station Hagby idag 
ligger precis söder om och i direkt anslutning till en proceduryta som medger byggnation upp till +100 m 
totalhöjd (RH2000) utan behov av vidare flyghinderanalys. Med aktuell markhöjd på platsen (< +30 m) och 
beskriven infrastruktur finns dock inget som pekar på att denna totalhöjd skulle överskridas även om station 
Hagby skulle expandera norrut. 

 
Mot bakgrund av ovanstående har Swedavia Stockholm Arlanda flygplats inget att erinra mot rubricerade 
kraftledningsprojekt. Swedavia ser positivt på denna förstärkning av det regionala ledningsnätet. 
 
Swedavias ställningstagande omfattar inte LFV:s utrustning för kommunikation, navigering och övervakning (s.k. 
CNS). För utlåtande om detta måste LFV kontaktas för en s.k. CNS-analys, se vidare: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 

 

 

Safety Engineer/Safety Auditor 
Safety Office 
 
Direct phone:  
E-mail @swedavia.se 

Swedavia AB 
Stockholm Arlanda Airport 
SE-190 45 Stockholm-Arlanda, Sweden 
Phone: +46 10 109 10 00  Fax: +46 10 109 05 00 
www.arlandaairport.se 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
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Från: @gmail.com>
Skickat: den 29 september 2019 14:11
Till:
Ämne: Kraftledningsprojekt Hagby-Ensta-Arninge, Samrådsinlaga från Täby 

Orienteringsklubb

Kategorier: Grön kategori

Hej, 
Täby Orienteringsklubb har tagit del av rubricerade samrådshandlingar daterade 2019-09-02 och har synpunkter 
enligt nedan. 
 
För stunden ser vi inte att de olika alternativen påverkar vår verksamhet speciellt mycket. Ska vi föredra något 
alternativ är det huvudalternativen som innebär att en befintlig kraftledningsdragning försvinner. 
 
 

 
Ordförande Täby Orienteringsklubb 

 
 



Täby Föreningsråd  
 verkar för samarbete mellan ideella föreningar och kommunala organ  
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Täby 2019-09-30    

 

TFR remissvar, samråd Vattenfall kraftledningar Täby m.fl. 2019. 
 
Täby Föreningsråd företräder kultur, fritid och friskvård. Vi anser därför att det är viktigt att 
behålla Täby så grönt som möjligt samt att ordna lokaler för förenings- och fritidsaktiviteter, 
detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en rik fritid för alla åldrar och därmed 
friskare kommuninvånare. 
 
Vi har tagit del av handlingarna och det samråd som hållits avseende kraftledningar 
Hagby-Ensta-Arninge samt Ullna-Täljö. 
 
Vi vill starkt framföra att fortsatt nödvändig utbyggnad av kraftnäten inom Täby bör och 
skall ske i befintliga kraftledningssträckningar och bara mycket undantagsvis i nya 
sträckningar. 
 
Vår största och tyngst vägande krav är att den föreslagna dragningen av en ny kraftledning 
och gata från ställverket Hagby/Thorslunda via norra delen av gamla Hagby deponin över 
Valletunasjöns utlopp vid Strömmen och Litsby gård till den befintliga öst väst gående 
kraftledningen helt utgår eller grävs ner.  
 
Skälen för detta är många och enligt vår bedömning välgrundade: 

• Berört område är gammalt kulturområde med ett flertal runstenar och även en 
hällristning 

• Befintlig brukad jordbruksmark och omgivningar är en integrerad del av detta 
kulturområde. 

• Vallentunasjöns utlopp bildar i området en omfattande våtmark som till del återskapar 
den tidigare sjön Froden. 

• Våtmarken är idag en omistlig del i den rika fågel- och amfibiedjursmiljön. 

• Den sällsynta havsörnen häckar i närområdet och en stor kraftledning skulle troligen 
omöjliggöra fortsatt häckning. 

• Hagby deponin och alla omgivande naturområden är idag mycket nyttjade som ströv 
och rekreationsområde för kommunens innevånare jrf. av kommunen byggt 
parkeringsområde för besökarna. En ny kraftledning i området skulle kraftigt försämra 
områdets natur- och rekreationsvärden.  

• Slutligen vill vi också framföra att Länstyrelsen avslog etableringen av en kraftvärme 
anläggning på södra sidan av Hagby deponin med hänvisning till de kulturhistoriska 
naturvärdena – en kraftledning norr därom förstör lika mycket eller mer. 
 

Sammanfattning – lägg ner planerna på ovan kommenterade föreslagen ny kraftledning norr 
om Hagbydeponin och gör all dragning längs befintliga kraftledningar och gator för det 
ombyggda och förnyade nätet. 
 
Vi ser med tillförsikt fram emot positiva förändringar av kraftledningsplanerna och möjligheten 
att framledes även kunna ha fortsatta synpunkter på dessa. 
 
Täby 2019-09-30 
Täby Föreningsråd 
 
Styrelsen 
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LRF MÄLARDALEN  Sweco Energy 

@sweco.se 

 

Synpunkter på Vattenfalls underlag för undersöknings- och 
avgränsningssamråd Spänningshöjning och ombyggnation av 
kraftledningar Hagby – Ensta – Arninge samt ledningar in till station 
Hagby, i Upplands Väsby och Täby kommuner, Stockholms län 

LRF Mälardalen har tagit del av Vattenfalls underlag för undersöknings- och 
avgränsningssamråd för Spänningshöjning och ombyggnation av kraftledningar Hagby – 
Ensta – Arninge samt ledningar in till station Hagby, i Upplands Väsby och Täby kommuner, 
Stockholms län  

I underlaget skriver Vattenfall att ett markförlagt alternativ har avförts. Detta sker utan att 
visa att det är tekniskt omöjligt att använda sig av markförlagd teknik. Däremot görs ett 
svepande ekonomiskt uttalande om att markförlagda ledningar skulle vara 8-9 ggr dyrare än 
motsvarande luftledningar i kraftledningsprojekt som byggts i Stockholmsområdet. Ett sådant 
uttalande, ger upphov till följande funderingar: 

• Om det skulle vara 8-9 ggr dyrare med markförlagd teknik som uppges i Vattenfalls 
underlag för undersöknings och avgränsningssamråd, varför har isåfall markförlagd 
teknik använts i det tidigare projektet Stockholms ström där det enligt Vattenfall 
skulle ha varit så pass mycket dyrare? Den enda rimliga förklaringen är väl att de 
negativa externa effekterna av luftburna kraftledningar (se nästa sida: 1. Externa 
effekter för samhälle, företag och individer) isåfall överskrider denna merkostnad för 
en markförlagd ledning? 

• Vad är gräv- och förläggningskostnaden för markkabel i det nu aktuella projektet? Det 
lär inte bli “8-9 ggr dyrare” då det till stora delar är tänkt att förläggas på 
jordbruksmark och i skogsmark och anpassningar till befintlig infrastruktur och 
bostadshus tycks bli mindre.  

• Finns det detaljerade kostnadsunderlag i form av offerter från leverantörer av 
kraftutrustningar och en utredd och specificerad merkostnad för förläggning av 
markkabel på den aktuella sträckan? 

• Vad är kostnaden för de externa effekterna av en markförlagd och en luftburen 
kraftledning? 

Det är först när det finns svar på ovan angivna frågor som ett bästa möjliga teknikalternativ 
kan värderas utifrån ett sammantaget perspektiv där inte enbart Vattenfalls egna 
företagsekonomiska argument ligger till grund för en rekommendation av bästa möjliga 
teknikval.   Vi ser inte heller i samrådsunderlaget att Vattenfall visat att det är tekniskt 
nödvändigt med luftburen ledning utan det tycks snarare vara en förutsättning att en del av 
sträckan blir markförlagd för att undvika störningar för boende i de tätorts/industrinära 
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områden som ledningen ska passera. Vattenfalls underliggande argument tycks därför bestå 
av att luftledningsteknik skulle utgöra det bästa ekonomiska alternativet för Vattenfall. Isåfall 
är det enbart ett företagsekonomiskt beslut som ligger till grund för valet av bästa möjliga 
kraftledningsteknik i detta nybyggnadsprojekt. Samråd med remissinstanser är isåfall en 
meningslös process då argument om att välja markförlagd ledning med mindre negativa 
externa effekter jämfört med de som uppstår pga en luftledning helt förbises av Vattenfall.  

Vi tror att Vattenfall behöver vidga sitt perspektiv och granska de kriterier som gäller enligt 2 
kap. 3 § miljöbalken om kravet på bästa möjliga teknik ska väljas som orsakar minsta 
möjliga skada och intrång på miljön och andra motstående intressen med avseende på 
jordbruks- och skogsbruksproduktion, störning för närboende, miljö och övrig 
samhällsekonomi. Med andra ord, om det är tekniskt möjligt att använda sig av markförlagd 
elkabel på den aktuella sträckan bör en analys utföras av Vattenfall där samtliga externa 
effekter och kostnader ingår för jämförelse av luftburen- respektive markförlagd kraftledning. 
Vi ber att Vattenfall granskar våra samrådssynpunkter nedan som anknyter till vad som sägs i 
miljöbalken om hänsyn till motstående intressen. 

1. Externa effekter för samhälle, företag och individer  

Enligt miljöbalken 2 kap. 3 § miljöbalken ska bästa möjliga teknik väljas med hänsyn till bla 
produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation. Därmed behöver ett samrådsunderlag 
innehålla en information om hur valet av kraftledningsteknik påverkar de externa effekter 
som uppstår för boende, byggande och företagande. Vi anser att Vattenfall i sitt nuvarande 
samrådsunderlag inte har en tillräckligt utförlig beskrivning av de fördelar och nackdelar som 
uppkommer med luftlednings- vs. markförlagt kraftledningsalternativ för att kunna avgöra 
vad som får anses vara bästa möjliga teknik enligt Miljöbalken 2 kap. 3 §. Här anger 
miljöbalken att valet av bästa möjliga kraftledningsteknik ska vägledas utifrån de 
sammantagna effekter som uppstår för samhälle, företag, och individer.  Vi menar att ett 
samrådsunderlag därför ska innehålla en jämförelse av fördelar och nackdelar med 
luftlednings- vs. markförlagt kraftledningsalternativ med avseende på externa effekter:     

1. Förekomst av lågfrekventa magnetfält 
2. Elsäkerhet, styrbarhet och anpassning till nya elproduktionskällor 

3. Kreosot och/eller användning av andra biocider som rötbekämpningsmedel i 
stolpfundament och stolpar 

4. Påverkan av natur- och kulturmiljö samt friluftsliv  
5. Koldioxidbindning i träd/skog 

6. Jordbruks- och skogsproduktion   
7. Boendemiljö, byggnation, och marknadsvärde av fastigheter  

Miljöbalken 2 kap. 3 § stipulerar att bästa möjliga teknik ska väljas som orsakar minsta 
möjliga skada och intrång på miljön och andra motstående intressen. LRF menar att 
markförlagd elkabel bör vara förstahandsvalet för elkraftöverföring då det sammantaget får 
anses vara ett överlägset teknikalternativ med beaktande av de 7 jämförelsepunkterna ovan. 
Vi väljer att utveckla vårt resonemang och våra synpunkter nedan om varför markförlagda 
ledningar tycks ge bästa möjliga tekniklösning samhälle, företag, och individer: 
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Förekomst av lågfrekventa magnetfält 

Långtidsexposition av lågfrekventa elektromagnetiska har kopplats till signifikant ökad risk 
för leukemi (Feychting och Ahlbohm 1993); signifikant ökning för viss typ av hjärncancer 
(Baldi et al. 2011); där också senare studier (Zhao et al. 2014, Kheifits et al. 2018) påvisar att 
det finns en ökad risk för leukemi med ökad exposition för lågfrekventa elektromagnetiska 
fält, se Figur 1 nedan. Till saken hör att det är närmast omöjligt att genomföra studier där 
människor frivilligt och varaktigt låter sig vistas och exponeras för starka lågfrekventa 
magnetfält under längre tid. Att kontinuerligt utsätta sig för lågfrekvent pulserande 
magnetfält känns intuitivt inte hälsosamt. Vi vill här uppmärksamma Vattenfall om att många 
forskare i många länder anser att telekommunikation, radiovågor, MRI, och lågfrekventa 
elektromagnetiska fält ger negativa hälsoeffekter. I en appellation till FN med ca 250 forskare 
(däribland 7 från Sverige) uppmanas FN att granska hälsoriskerna (Anon. 2019).  

 

 

Figur 1. Ökad risk för leukemi vs beräknad styrka av lågfrekventa elektromagnetiska fält 
(Kheifits et al. 2018) 

Ett praktiskt exempel visar effekter på att förmågan till reproduktion verkar påverkas av 
högspänningsledningar när kvigor/kor som betar under en kraftledning (Anon 2019): 
”...betydligt lägre fekunditet (förmåga till dräktighet) då endast ca 50% av kvigorna som vistades 
under ledningen blev dräktiga efter 5-7 insemineringar. Efter att betet stängts ute från 
kraftledningsgatan följande två år uppvisades normal fekunditet (100% dräktighet efter 1-2 
semineringar)...”.  I ett annat exempel observerades att kor som haft en betesinhägnad under 
en högspänningsledning, också fått förhöjd missfallsfrekvens. Enligt tillfrågad 
veterinärexpertis kan enbart förhöjd magnetfältsnivå haft med saken att göra då foder, vatten, 
eller andra aspekter inte kunnat ge en möjlig förklaring. Här finns dock (ännu) inga 
genomförda vetenskapliga studier som kan visa samband mellan lägre 
fekunditet/missfallsfrekvens vs. kontinuerlig exponering av lågfrekventa elektromagnetiska 
fält. Att flera oberoende observationer finns stödjer dock misstankarna om ett samband.  
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Koldioxidbindning, skogsbruk- och skogsindustri 

Luftburna kraftledningar ger improduktiva kalgator som medför en kraftig försämring av 
möjligheterna till att substituera fossilbaserad energi och produkter. Vi stödjer vår 
uppfattning på att stora arealer skogsmark i Sverige ligger under luftledningar vilket 
förhindrar koldioxidbindning och därmed möjligheten att producera biobaserad råvara för 
energi och skogsprodukter (Canadell och Raupach 2007; Eriksson et al. 2007; Sahtre och 
O´Connor 2010; Lundmark et al. 2014, LRF 2016). Det är i sammanhanget värt att notera att 
de statliga myndigheterna Vinnova, Formas och STEM tagit fram ett förslag till nationell 
strategi för att främja en biobaserad samhällsekonomi (Anon 2011). Detta har resulterat i ett 
sammanhållet förslag till Forsknings- och innovationsstrategi för att understödja en 
biobaserad samhällsekonomi (Anon 2012; Anon 2015b) där hög produktion av bioråvara 
förutsätts. Det är därför svårt att förstå hur det går att blunda för marksnål modern 
kraftöverföringsteknik. Detta går helt emot de beslut som Sverige antagit om att minska CO2 
utsläpp och verka för en ökad produktion av biobaserade produkter och energi (Anon 2011).  

LRF:s uppfattning är att markförlagda kraftledningar måste vara bästa möjliga teknik med 
avseende på koldioxidbindning. Vi menar att påverkan på klimatet samt påverkan på jord- 
och skogsproduktion är samhällsviktiga funktioner enligt MB 3 kap 4 § där samhället tydligt 
uttrycker att den bördiga åkermarken behövs för att producera livsmedel och den produktiva 
skogen för att producera energi och råvaror. Detta syns tydligt i den nationella 
livsmedelsstrategin (Anon. 2017) och i den nationella skogsstrategin (Anon. 2018).  

I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det intressant att reflektera över skogens ekonomiska 
betydelse för vårt land. Enligt svensk energi år 2011 har stamnätet en ledningslängd om ca 
15 000 km, regionnätet är ett ledningsnät om ca 93 000 km, och lokalnätet har en total längd 
om ca 74 000 km. Detta innebär om man antar att 50% av ytan under dessa luftledningar är 
produktiv skogsmark och att den effektiva bredden på kalgatorna (med kantträdszon) är ca 
70m, 45m, respektive 20m resulterar det i att ca 336 000 ha skogsmark inte kan användas till 
skogsproduktion. Om man nu antar att 20% av ledningarna är samförlagda så innebär det 
fortfarande att skogsbruk förhindras på ca 300 000 ha skogsmark. Det går att värdera denna 
produktionsförlust om 300 000 hektar med medelpriset för skogsmark i Sverige som år 2012 
uppgick till 56 295kr/ha enligt Skogsstyrelsen. En sådan värdering indikerar att markvärdet 
som upptas av kraftledningar uppgår till 15-20 miljarder SEK.  

Den uteblivna skogsproduktionen ger också ett lägre nettoexportvärde för den Svenska 
skogsindustrin. Om vi antar att det årliga nettoexportvärdet är ca 130 miljarder SEK/år 
motsvarar bortfallet av 300 000 hektar skogsmark (ca 1,5% av den kommersiellt tillgängliga 
skogsmarksarealen i Sverige) ett förlorat nettoexportvärde om ca 2000 MSEK/år. Om man 
med en nuvärdesberäkning kapitaliserar en sådan utebliven årlig nettoexportintäkt under 
kommande 50års period med 2-5% ränta motsvarar det ett nuvärde om 30-70 miljarder SEK i 
förlorad nettoexport. Förutom direkta förluster av skogsproduktion och nettoexportvärde 
tillkommer intäktsförluster för staten i form av uteblivna bolagsskatter och den skatt som 
enskilda skogsägare betalar på skogsintäkter.  
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Man kan givetvis säga att bortfallet av: 

- produktiv skogsmark,  
- uteblivna exportinkomster, och  
- skatteintäkter  

är samhällets och företagens kostnad för att ha tillgång till elkraft men vore det inte intressant 
att beräkna och jämföra denna kostnad för skilda teknikalternativ? (LRF 2016). Vi vill hävda 
att skogsmark i framtiden kommer att ha ett ännu större värde när fossilbaserade produkter 
och energi behöver ersättas av biobaserad råvara. Detta bör leda till en ökad användning av 
mer marksnål kraftöverföringsteknik.  

Vi vill också nämna en sak till som Vattenfall tycks förbise i sina bedömningar av bästa 
möjliga teknik: Den nationella skogstrategin (Anon. 2018) har målet att öka Sveriges 
produktion av skogsråvara. Vi vill vi mena att möjligheter till en ökad skogsproduktion 
påverkas negativt av luftledningar. Markförlagda ledningar utgör ett mer marksnålt alternativ 
vilket därför bidrar till att nå målen i skogsstrategin (Anon. 2018). Hur förhåller sig 
Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad skogsproduktion i den 
nationella skogsstrategin?  

Vi vill också påminna att skogen binder koldioxid och därmed bidrar till Sveriges 
demokratiskt beslutade miljömål. Hur förhåller sig Vattenfall som statligt affärsverk till 
statens klimatmål? 

 

Jordbruk och djurhållning 

För jordbrukets del orsakar luftledningarnas stolpfundament direkta odlingshinder på den 
åkermark som passeras av luftledningar, vilket i regel innebär produktionsförluster. Detta 
markintrång består inte enbart av den yta som upptas av en ledningsstolpe, dess fundament 
och eventuella stolpstag utan också de merkostnader och den nedsatta växtproduktion som 
uppstår till följd av skyddsområdet intill ledningsfundament/stag och den markpackning som 
uppstår när traktorer behöver vända-snäva in markbearbetning intill ledningsfundamenten. 
Restriktioner för markanvändning under en luftledning försvårar-förhindrar också utförandet 
av åtgärder som konstbevattning, bränning, lagring av virke och/eller jordmassor (Anon 
2015a).  

Den nationella livsmedelsstrategin (Anon. 2017) har målet att öka Sveriges produktion av 
livsmedel. Vi vill vi mena att jordbrukets möjligheter till en ökad livsmedelsproduktion 
påverkas negativt av luftledningar. Markförlagda ledningar utgör ett mer marksnålt alternativ 
vilket därmed bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin (Anon. 2017). Hur förhåller sig 
Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad livsmedelsproduktion i 
den nationella livsmedelsstrategin?  
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Kreosotanvändning, elsäkerhet, byggnation, och landskapsbild 

Luftledningar är beroende av kreosotimpregnering av stolpfundament och stolpar samtidigt 
som användning av kreosot enligt EU beslut är tillståndspliktig med hänvisning till ämnets 
cancerogena och miljöfarliga egenskaper. Tillsvidare kan konstateras att användning av 
kreosot i fundament och stolpar till luftledningar står i skarp kontrast till MB där det 
stipuleras att bästa möjliga teknik skall användas med minsta möjliga miljöpåverkan.  

Vad vi förstår pågår ett omfattande och långsiktigt arbete hos många kraftbolag som syftar till 
att öka driftssäkerheten där luftledningar med lägre spänningsnivåer ersätts av markförlagda 
ledningar (Svensson 2012, Anon 2015b, Anon 2015c). I dessa sammanhang refereras det till 
att detta innebär en övergång till högre el- och driftssäkerhet. De blygsamma 
markanspråken vid kabelförläggning (ABB 2011; Siemens 2011) och frånvaron av 
luftledningsstolpar och kraftiga elektromagnetiska fält ger mycket större möjligheter till 
bostadsbyggande med en mer opåverkad boendemiljö och landskapsbild. Dessa fördelar är 
argument som talar starkt för ett markförlagt kabelalternativ.  

Under det sista decenniet har det tillkommit mark/sjö-förlagda högspänningsledningar som 
med hög driftssäkerhet. Vi ser också att markförlagd kabel blir allt vanligare i tätortsnära 
miljöer där inverkan av magnetfält och visuell störning bedöms ge så stora effekter att 
markkabel väljs (Stockholms ström). Med hänvisning till Miljöbalken 2 kap. 3 § menar vi 
att mark/sjöförlagda kraftledningar bör få ökad användning då det minimerar påverkan på 
byggande, boende, och naturmiljö och de gröna näringarnas produktion.  

Visuella störningar och magnetfält påverkar marknadsvärdet av fastigheter 

En kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett elektromagnetiskt intrång 
på fastigheter som ligger i närheten av kraftledningen. De sammanlagda effekterna av visuell 
störning och elektromagnetiska fält ger en betydande nedsättning av marknadsvärdet på 
bostäder som ligger närmare en högspänningsledning än ca 500 meter i ett öppet landskap. 
Detta gäller förståss också om kraftledningsgatan inte skulle passera över fastighetsgränsen 
till bostadshus.  

I det nu aktuella undersökningssamrådet föreslås luftledningssträckor som innebär att 
ledningarna (enligt Figur 9) skulle ligga på ett mycket besvärande avstånd om ca 70-300 
meter från bostadshus. Vi anser därför att det är många bostäders boendekvalitet och 
marknadsvärde som skulle drabbas av att få en större kraftledning i närmiljön. 

Expropriationslagens grundprincip vilar på att fastighetsägaren ska hållas skadeslös för 
minskningen av fastighetens marknadsvärde vid markintrång. Vi vill därför påminna om 
att denna grundprincip bör gälla i kommande förhandlingar med fastighetsägare. LRF är 
positiv till frivillig förhandling, men vill poängtera att det är viktigt att markägarna får 
tillgång till ett sakkunnigt biträde på Vattenfalls bekostnad. Maktförhållandet är synnerligen 
ojämnlikt och det är helt nödvändigt att samhället, som i detta fall representeras av Vattenfall, 
ger dem som måste släppa till mark till samhället den hjälp de behöver.   
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2. Bästa möjliga teknik med hänsyn till produktionsmark, naturmiljö, 
hälsa och byggnation. 

I samrådsunderlaget framgår att luftledningar ses som störande för landskapsbild, boende 
(och byggande), naturvårdsintressen, men också innebär en begränsning av markanvändning 
för de gröna näringarna.   LRF vill som företrädare för det gröna näringslivets företagare 
framföra argument för att nuvarande luftledning ersätts med en markförlagd ledning. Vi vill 
här redovisa ett citat av Hylander (2014):  

 ”…I det svenska kraftnätet genomförs för närvarande stora investeringar. Skälen till dessa 
investeringar är flera, värt att nämnas är integration av de baltiska staterna i det europeiska 
kraftnätet, ökande överföringsförmåga till Tyskland och Polen, ökad andel förnybar 
elproduktion, kapacitetshöjningar på befintliga kärnkraftverk och nedläggningen av 
Barsebäck samt ökad import och export av elenergi inkluderande transferering av energi 
från andra länder över Sverige. 

Alla dessa investeringar sker på kommersiella villkor, investeringar i t.ex. vindkraftsparker 
görs av privata företag med företagsekonomiska kalkyler. 

Men utbyggnaden och förstärkningen av elnätet för dessa investeringar görs med utnyttjande 
av gammal tvångslagstiftning, där markägarna erhåller enbart symbolisk ersättning för 
intrången. Till skillnad mot många andra industriländer vill kraftbolagen även här använda 
föråldrad distributionsteknik med luftledningar, som enbart ger marginellt lägre 
investeringskostnad men ett mycket stort markintrång och en stor miljöpåverkan. 
Undertecknad är mycket förvånad att kraftindustrin fortfarande försöker, mot bättre vetande, 
hävda att det enda alternativet för kraftöverföringar är växelspänningsledningar i 
luftledningar. Fakta är att det finns en rad möjliga tekniker tillgängliga för att erhålla de 
nätkvalitéer de efterfrågar med markförlagd kabel. Med modern teknik kan kraftföretagen 
framtidssäkra sin elkraftdistribution så att ett modernt elnät med ökade krav på styrbarhet 
och anpassat för nya elproduktionskällor erhålls, som exemplen från Tyskland visar. 

Varför vill man då använda 1950-talsteknik på 2000-talet? Motiven förbryllar, men enda 
tänkbara anledningen kan vara att man vill utnyttja en gammal marginellt billigare teknik, 
luftledningar med stor miljöpåverkan, då man har möjlighet med föråldrade lagar att 
tilltvinga sig det markutrymme som krävs.” 

LRF delar Hylanders uppfattning om att markförlagd kraftöverföring måste representera 
bästa möjliga teknikalternativ då det ger en ökad förmåga till styrbarhet och 
framtidsanpassning till nya elproduktionskällor (Anon. 2016), är mer marksnålt, innebär 
bättre boendemiljö för närboende och ger bättre möjligheter till bostadsbyggande. Enligt 
miljöbalken ska hänsyn tas till de externa effekter som uppstår av en kraftledning. Hur kan 
det vara tillåtet för Vattenfall att fortsätta använda en kraftöverföringsteknik som ger så stor 
miljöpåverkan och åtföljande produktions- och/eller marknadsvärdeminskning för 
närliggande fastigheter? Jämför här vad som gäller för andra företag där ökande miljökrav 
diskvalificerar användning av äldre tekniklösningar inom t.ex. skogsindustri, kemiindustri, 
och bilindustri.  
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3. Merkostnad för en markförlagd kraftledning 

Vi vill passa på att fråga Vattenfall om vad merkostnaden i det nu aktuella projektet skulle 
vara om man ersätter nuvarande luftledning med en markförlagd elkabel i samma 
ledningssträcka? Kanske att merkostnaden per överförd kWh sett under ledningens livslängd 
egentligen är mycket marginell? Vi vill ge följande tankeexempel, som Vattenfall gärna får 
korrigera, uppdatera och återkomma med kommentarer på:       

Om man antar att ledningen mellan Hagby – Ensta – Arninge samt ledningar in till station 
Hagby (en sträcka på ca 5-6km sammanlagd ledningslängd enligt Vattenfall) får en 
årsmedelströmlast om 170 A * driftspänningen 132kV blir medeleffekten 38,3 MW vilket 
multiplicerat med årets timmar ger att det årligen överförs ca 335,3 GWh. Energiöverföringen 
under ledningens tekniska livslängd (ca 50 år) blir då 335,3 GWh/år * 50 år = 16 766 GWh. 
Merkostnaden per kWh av en markförlagd ledning blir då lika med merkostnaden för den 
markförlagda ledningen delat med den överförda effekten. Låt säga att merkostnaden vid 
förläggning av en markkabel uppgår till ca 10 MSEK. Då blir merkostnaden för markkabel = 
10 MSEK / 16 766 GWh = 0,05 öre/kWh eller om man så vill 0,0005kr/kWh.  

Är 0,0005 kr per kWh något att prata om då de flesta konsumenter idag har en totalkostnad 
för el som ofta överskrider 1 kr per kWh? LRF anser att en merkostnad om 0,0005 kr per 
kWh behöver vägas mot ledningens externa effekter och kostnader för jord- och skogsbruk, 
företag, och boende. Enligt miljöbalken ska hänsyn tas till de externa effekter och kostnader 
som uppstår för närboende vid nybyggnation av en kraftledning. Det kan ju inte enbart 
vara Vattenfalls företagsekonomiska kalkyl som ska vara vägledande när en ny 
kraftledning ska prövas?! I synnerhet om merkostnaden skulle begränsa sig till en 
merkostnad om 0,0005 kr per överförd kWh för en markförlagd ledning mellan Hagby – 
Ensta – Arninge. 

Vi anser att Vattenfall behöver komplettera sitt samrådsunderlag avseende en värdering av 
hur externa effekter påverkar den totala kostnaden för en luftledning vs. markförlagd ledning 
där också de externa kostnader som uppstår för ledningen ingår: 

• Vattenfall har enligt miljöbalken ett ansvar för de externa effekter och externa 
kostnader som uppstår för närboende och samhälle (omöjligt att bygga inom 
ledningsområdets magnetfält, landskapsbilden försämras med en kraftledning vilket 
leder till lägre marknadsvärden av fastigheter/bostäder, mm.) vid byggande av en 
luftledning istället för en markförlagd ledning. Vi ber därför att Vattenfall i ett 
kompletterande samråd redogör hur marknadsvärdet och produktionsvärdet av 
jordbruksmark och skogsmark påverkas vid uppförande av en luftledning vs en 
markförlagd ledning. 

• Vi vill också anföra att kostnaderna för drift och underhåll av en luftledningsgata 
förutsätter skötselåtgärder med kalröjning vart 8:e år, fällning av farliga träd i 
kantzonen/helikoptertoppning, helikopterbesiktning, jordtagsmätning mm. Dessa 
kostnader är avsevärt högre för en luftledning men finns ej med i investeringskalkylen 
utan dessa kostnader överförs istället på kunderna via nätavgiften. Vi kräver 
därför att Vattenfall redovisar en totalkalkyl för alternativet med markförlagd ledning 
vs. luftledning där också löpande kostnader för drift och underhåll ingår. 
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Sweco Energy AB 

Att: @sweco.se 

Box 340 44 

100 26 Stockholm 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) på planerat 
kraftledningsprojekt Hagby-Ensta-Arninge, Vattenfall Eldistribution AB 

Bakgrund enligt sökande 

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmregionen är ansträngt med risk för effektbrist. Sökanden 
planerar att möta kapacitetsbehovet genom att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV, 
vilket innebär att nya ledningar behöver byggas i de flesta fall. 

TNF’s grundläggande åsikt 

TNF anser att man bör behålla så mycket som möjligt av befintliga kraftledningsgator för att 
skona naturmiljö och jordbruk. Vid både nyanläggning och rasering är det av stor vikt att 
välja lämplig årstid och maskiner som skadar marken så lite som möjligt, se exempel nedan. 

TNF uppskattar att Vattenfall har börjat visa större intresse för vård av naturvärden i 
kraftledningsgatorna som beskrivs i häftet ”Artrika gräsmarker i Vattenfalls regionnät”.  

TNF förordar att metallstolpar av typen ”julgran” används, vilket ger ett betydligt mindre 
markingrepp. Högre stolpar torde även vara nödvändigt då man uppgraderar till 130 kV, dvs 
högspänning. 

Vi har tyvärr tidigare sett hur det blev i Rösjöskogen och Stolpaskogen, se bilder nedan. 

Rösjöskogens kraftledningsgata 
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Stolpaskogen efter genomförda åtgärder våren 2018 

Att mer el måste fram i Täby är förklarligt då energislag ska ändras och befolkningsmängden 
ökar. Elmarknaden kännetecknas idag av närvaron av flera olika aktörer med egna 
elledningar. TNF anser att detta leder till alltför stora ingrepp i skogar och andra 
naturområden och efterlyser därför största möjliga samverkan mellan de olika elbolagen vid 
ledningsdragning. 

Synpunkter på sträckan A till B i underlaget. 

TNF förordar att det förkastade alternativet (rosa-lila) från punkt A, över Hagby ÅVC, behålls 
men att man fortsätter med ledningen ner till väg 265. Efter det att ledningen passerat ÅVC 
följer man åter det röda alternativet. Det bör då vara möjligt att passera deponin utan större 
ingrepp i anläggningen, trots SÖRAB’s planer på att expandera sin verksamhet. 

Synpunkter på huvudalternativet (röda) på sträckan A till B i underlaget 

TNF avråder bestämt, av två anledningar, från huvudalternativet, som föreslås gå NO om 
Hagby Ekopark, dvs den gamla deponin. 

Anledning 1: Vid byggnation och senare drift av elledningar ser vi en stor fara i att den gamla 
deponin skadas så att läckage av gifter uppstår. Det har redan i dagsläget förekommit ras. Den 
gamla deponin består av ca 250.000 m3 farligt avfall. Vad händer med ”inkapslingen” som 
skyddar den gamla deponin om man tex måste påla vid byggnation eller vid vibrationer som 
orsakas av tunga transporter till och från området? 
Vid tidigare geotekniska undersökningar av deponin finns följande utlåtande: 
”Det i vissa delar otäta underlaget under deponin gör att det idag finns en påverkan på 
grundvattnet av avfallet i deponin med avs på COD, fenoler, ftalater och PCB:er”. 
Anledning 2: Alternativet kommer att gå genomkänslig ekskog som bedömts ha högt 
naturvärde.  
Av dessa två, tungt vägande anledningar, ser TNF ingen anledning till att välja det röda 
alternativet mellan A och B. 
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Datum Handläggare 

2019-10-08  

Diarienummer  

KF2019-264  

Yttrande över samråd avseende kraftledningar Hagby-Ensta-Arninge samt Ullna- 
Täljö 
 
Käppalaförbundet har fått samrådshandlingar för yttrande gällande dels ny dragning av 
kraftledning i Hagby- Ensta-Arninge samt uppgradering av befintlig ledning i Ullna- Täljö. 
 
I sträckningen Hagby- Ensta-Arninge kommer kraftledningen passera Käppalas tunnel. Se 
kartbild nedan där tunneln framgår. (rödmarkerad) 
 
I arbeten i nära anslutning och på tunneln gäller försiktighetsmått vilka framgår av bilaga 1. 
    

 



Käppalaförbundet 2 (2) 
   

 

Käppalaförbundet 
Post Box 3095, 181 03 Lidingö   Telefon 08-766 67 00   Telefax 08-766 67 01   E-post kappala@kappala.se   Webbplats www.kappala.se 
Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö 

 

 
Med vänlig hälsning 
Käppalaförbundet 
 
 
 

  
Chef Kretsloppsavdelningen Miljöingenjör 
 
 





Utfärdare Utfärdat
2018-10-11

Version 
1

Godkännare Godkänt
2019-01-21

Berör organisationsenhet
Gemensam enhet

ISO 14001:2015
Inget valt

ISO-IEC 17025:2005
Inget valt

Process
Tekniska anvisningar

Koppla under
Tekniska anvisningar

Detta är en papperskopia av det elektroniska originalet, kontrollera giltighet.

Anvisning för Anläggnings-och rumsnumrering
Anvisning för BSAB-koder
Anvisning för Digital design 
Anvisning för Fördelningsmateriel Allmänt
Anvisning för Installation och förändring av objekt i fält
Anvisning för Markarbeten inom eller intill Käppalaförbundets bergtunnel
Anvisning för Media-koder
Anvisning för Märkning av installationer/utrustning
Anvisning för Numrering av installationer/utrustning
Anvisning för Nyanslutning till tunnelsystem
Anvisning för Objektlista
Anvisning för Teknisk dokumentation special R300 och HF00
Anvisning för Teknisk dokumentation

1. Allmän information

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva kommuner. Vi tar 
också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme 
till samhällets kretslopp. Avloppsvattnet från medlemskommunerna transporteras i huvudsak genom 
bergtunnlar.

Markarbeten i form av sprängning, bergborrning, pålning, injektering etcetera riskerar att skada 
intilliggande bergtunnel tillhörande Käppalaförbundet. För att undvika detta och säkerställa tunnelns 
integritet behöver ett relevant hänsynstagande utföras med i förväg genomtänkta arbetsutföranden 
och åtgärder. 

Dessa allmänna anvisningar beskriver kortfattat de steg och moment som byggherren 
rekommenderas att vidta och utföra inom eller intill bergtunnel tillhörande Käppalaförbundet. 
Dokumentet skall dessutom utgöra underlag för byggherre att upprätta genomförandebeskrivning 
inklusive kontrollprogram innan markarbeten påbörjas. Genomförandebeskrivningen skall förutom 
planerat utförande redovisa inverkan på bergtunnel avseende miljö, säkerhet och funktion.

2. Anmälan om projekt

Anmälan av projekt skall ske skriftligen av byggherren i god tid före det planerade arbetets 
genomförande för bedömning av projektets genomförbarhet. För tillträde till bergtunnel tillhörande 
Käppalaförbundet fordras särskilt tillstånd. 
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 Utsedd entreprenör och dess ansvarige
 Bakgrund och syfte
 Planerat utförande
 Geoteknisk och hydrogeologiska förhållanden
 Riskanalys
 Åtgärder/kontrollplan (-er)
 Tidplan

6. Åtgärder i befintlig bergtunnel

Vilka åtgärder som fordras inom bergtunnel före, under och efter utförande bestäms slutligt i samråd 
mellan Käppalaförbundet och byggherren (eller dess entreprenör). Nedan listas åtgärder som kan bli 
aktuella. 

 Besiktning
 Vatteninläckningskontroll
 Ev. bergrensning, skrotning
 Ev. bergförstärkning
 Skydd av ledningar, installationer
 Vibrationsmätning
 Avspärrning, utrymning
 Kontroller, syn
 Återställande

I Bilaga 1 återfinns beskrivningar av ovan åtgärderna. 

7. Högsta tillåtna svängningshastighet

I samband med markarbeten som alstrar vibrationer, till exempel sprängning, spontning och pålning 
ska fackmässig riskanalys utföras med hänsyn till planerade arbeten. I riskanalysen ska högsta tillåtna 
svängningshastighet (Vmax) bestämmas. Byggherre ansvarar ensidigt för att skada inte uppkommer på 
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bergtunnel tillhörande Käppalaförbundet. Hänsyn till vibrationskänslig utrustning behöver tas. Innan 
arbete påbörjas måste klargörande av eventuell vibrationskänslig utrustning utföras.

8. Kontaktrutiner

Kontaktrutiner skall upprättas mellan Käppalaförbundet, byggherren och entreprenören avseende 
information och styrning av pågående aktiviteter inom eller intill bergtunnel där säkerhet, 
stabilitetsstatus och arbetsmiljö kan komma att påverkas. I denna rutin skall även utarbetas 
kommunikationsscheman för förmedling av händelser i bergtunnel. 

Kontakter
Epost: kappala@kappala.se
Telefon: 08-766 67 00
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Bilaga 1: Beskrivning av allmänna åtgärder från kapitel 5

Riskanalys
Värdering, bedömning skall utföras av förväntad omgivningspåverkan med avseende på till exempel 
rörelser, vibrationer, föroreningar och grundvatten.

Besiktning
Utförs under olika projektskeden för att dokumentera bergtunnelns status. Iakttagelser rapporteras i 
besiktningsprotokoll. Besiktningen skall utföras av sakkunnig från Käppalaförbundet och/eller 
byggherren.

Förbesiktning
Utförs innan planerade arbeten påbörjas av befintliga förhållanden.

Efterbesiktning
Utförs efter arbeten avslutats av då rådande förhållanden.

Kontroll-/mellanbesiktning
Utförs om tillåtna svängningshastigheter överskrids eller om genomförandebeskrivningen påfordrar 
ytterligare besiktningar.

Slutbesiktning
Utförs om speciella åtgärder utförs i befintlig bergtunnel.

Vatteninläckningskontroll
Mätning av inläckande grundvatten till befintlig bergtunnel skall utföras om grundvattensituationen kan 
påverkas av planerat utförande. Mätningen bör påbörjas och avslutas 12 månader före respektive 
efter utförandet. Mätning utförs en gång per månad före och efter arbetsaktiviteten och en gång per 
vecka under pågående arbetsaktiviteter. Mätning utförs av sakkunnig efter överenskommelse med 
Käppalaförbundet.

Bergrensning, skrotning
Utförs i bergtunnel i omfattning enligt för- och efterbesiktningsprotokoll. Bergrensningsklass 3, och 
alltid lägst 2 vid behov, enligt AMA Anläggning 10 skall tillämpas. Bergrensning utförs av 
Käppalaförbundet godkänd entreprenör.

Bergförstärkning
Bergförstärkning utförs i omfattning enligt för- och efterbesiktningsprotokoll och dimensioneras vid 
behov, med utgångspunkt från stabilitetsanalys. Bergförstärkning utförs av Käppalaförbundet godkänd 
entreprenör. 
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Skydd av ledningar, installationer
Skydd mot sten- respektive sprutbetongnedfall utförs i omfattning enligt för- och 
efterbesiktningsprotokollet och dimensioneras för potentiella bergblock. Skyddet ska vara monterat 
innan arbeten påbörjas av Käppalaförbundet godkänd entreprenör. 

Vibrationsmätning
Instrument för vibrationsmätning installeras enligt anvisningar som redovisas i fackmässigt utförd 
riskanalys som Käppalaförbundet godkänt. Mätningen utförs kontinuerligt under tid då 
vibrationsalstrande arbeten pågår av Käppalaförbundet godkänd entreprenör. Mätutrustningen skall 
uppfylla gällande krav enligt Svenskt Standard SS 460 4866. Vibrationsmätarna ska placeras så att 
största svängningshastighet uppmäts på bergytan med placering närmast vibrationskällan. Om denna 
placering inte kan utföras ska högsta tillåtna svängningshastighet reduceras enligt samråd med 
sakkunnig. Under tiden då vibrationsalstrande arbeten pågår ska kontinuerliga mätningar utföras och 
noteras i dagbok. 

Skadeutredning
Om skada inträffar på bergtunnel tillhörande Käppalaförbundet förväntas skadeutredning utföras av 
skadevållande, på dennes bekostnad, med hjälp av opartisk sakkunnig i samråd med 
Käppalaförbundet. Om skadeutredningen påvisar skada beroende av skadevållandes slarv, 
oaktsamhet etcetera kan skadeståndsanspråk aktualiseras.

Avspärrning, utrymning
Bergtunneln ska utrymmas inom ett avstånd av 100 meter från arbetsplatsen när sprängning 
aktualiseras. För övriga vibrationsalstrande arbeten ska utrymning utföras med hänsyn till arbetets 
omfattning och art. Berörda inom bergtunneln skall löpande informeras om den externa aktiviteten 
samt om tidplaner och avspärrningar.

Kontroller, syn
Under pågående arbeten utförs kontroll och syn inom aktuellt område enligt överenskommelse med 
Käppalaförbundet. Vanligtvis fodras endast för- och efterbesiktning och eventuella mellanbesiktningar. 

Återställande
När arbeten avslutats omfattas återställningsarbeten inom den befintliga bergtunneln av:

1. Bergrensning, skrotning.
2. Rivning och borttransport av skydd för ledningar och installationer.
3. Återställande av ledningar eller installationer från temporära lägen.
4. Reparation av skador.
5. Komplettering av förstärkningar.
6. Borttagande av nedskrotat/nedfallna block och stenar.
7. Städning av arbetsplatsen till ursprungligt skick. 
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Från: rom@teliacompany.com>
Skickat: den 8 oktober 2019 15:47
Till:
Kopia: Elskydd /Telia Nättjänst Norden AB /København S
Ämne: Samråd 130 kV ledningar LN1 Hagby-Ensta-Arninge och LN2 Ullna-Täljö

Kategorier: Grön kategori

Hej  
 
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samråd gällande LN1 Hagby-Ensta-Arninge och LN2 Ullna-
Täljö. 
 
Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Telia 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
 
Kontroll av telekablars lägen och kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se 
Se även Telestörningsnämndens meddelande nr 21  (Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, 
teleanläggningar m. m.).  
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-
entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx 
 
För ledningssamordning kontakta Nätförvaltare  på tfn: . 
 
 
Hälsningar 

 
Elskyddsärenden | Telia Teknikutveckling 
 

 
 
Telia Sverige 

 
@teliacompany.com 

www.telia.se 
Stjärntorget 1  Solna    
 
Telia Sverige AB, Stockholm 556430-0142 
 
 
This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the 
intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or 
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.  
 
Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.  
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Från: @eon.se>
Skickat: den 9 oktober 2019 15:51
Till:
Ämne: Yttrande över planerade ledningar Hagby-Ensta-Arninge, samt Ullna-Täljö

Kategorier: Grön kategori

Hej! 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har studerat de remitterade handlingarna i rubricerat ärende och har följande 
synpunkter.  
 
Det är angeläget att få till den planerade spänningshöjningen. E.ON har planer att stärka nätet vidare från Täljö som 
är beroende av Vattenfalls spänningshöjning. 
 
Delar av sträckan mellan Hagby och Ensta går genom område där E.ON har nätkoncession för område med 
anläggningsnummer 2252 AF. Sträckan Ullna-Täljö går till störst del inom E.ONs områdeskoncession med 
anläggningsnummer 7413 T. Inom dessa områden korsar och parallellgår de tänkta ledningarna med flera av E.ONs 
ledningar inom både mellan- och lågspänningsnätet. I och med att de ansökta ledningarna är direktjordade kan det 
komma att krävas åtgärder på E.ONs befintliga anläggningar. Då det är Vattenfall som förändrar sina anläggningar 
får de bära kostnaden för de åtgärder som E.ON måste göra för att anpassa våra anläggningar.  
 
Det är viktigt att Vattenfall i ett tidigt skede kontaktar E.ON så att vi tillsammans kan utreda vilka åtgärder som är 
nödvändiga att vidta. 
 

 

 
Gruppchef 
Koncessioner 
 

@eon.se 
 

E.ON Energidistribution AB  
205 09 Malmö 
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube  

Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.  

Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee. 
If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else. Please erase the message and notify us immediately. 
E.ON Energidistribution AB, Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun. Organisationsnummer/Registered Number of the company 
556070-6060. 

 
 
 
 
 



Sweco Energy AB 

Att:  

Box 34044 

10026 Stockholm                                                                                                                                                                                                

Täby 2019-10-10 

Mail: @sweco.se 

 

Synpunkter samråd Vattenfall Eldistribution Hagby-Arninge Täby Kommun. 

Täbyhembygdsförening lämnar följande synpunkter på rubricerade förslag; 

Inverkan på förvarslinjen från första världskriget som kallas korvlinjen med stort kulturhistoriskt värde; 

Skogbergafortet (L2014:1603) 

Ingen påverkan på fort eller stridsvärn. 

 

Gullsjöfortet (L2014:1664) med stridsvärn (L2014:1664) 

Ingen påverkan på själva fortet, men det nordligaste skyttevärnet (L2014:1664) kommer troligen att 

beröras om kraftledningsgatan utvidgas. Om ledningsgatan norr om fortet breddas riskerar värnet 

att skadas vid ovarsam avverkning och fordonsanvändning. Rivningen av den befintliga nord-sydliga 

kraftledningen bedöms inte påverka fortet. 

 

Gribbylundsfortet (L2014:1030) med stridsvärn (L2014:1031 och L2014:1518) 

Ingen påverkan på fortet. Befintlig kraftledning avses att avvecklas och rivas. Två skyttevärn 

(L2014:1031 och L2014:1518) ligger mitt i den befintliga kraftledningsgatan. Oaktsamhet vid 

rivningsarbetet riskerar att skada dessa värn. 

 

Stridsvärn vid Fällbro (L2014:1993 och L2014:1504) 

Värnen ligger direkt i huvudalternativets föreslagna ledningsgata. Dessa två värn har i jämförelse med 

andra stridsvärn i Korvlinjen en annorlunda och unik karaktär, värnet öster om Skålhamravägen 

(L2014:1559) är synnerligen värdefullt då det omfattar två olika värnsträckningar från olika tidpunkter. 

I ett av värnen vid L2014:1559 finns en av Korvlinjens bäst utförda minnesstenar. En dragning av ny 

ledningsgata över värnen innebär en påtaglig risk för att anläggningarna skadas vid ovarsam 

avverkning och fordonsanvändning. 

 

Korvlinjen utanför Täby kommun 



Stridsvärn vid Stora Alby (L2013:4971 och 2013:4782) ligger i befintlig ledningsgata och kommer att 

beröras av en ombyggnation. Om ledningsgata breddas riskerar värnet att skadas vid ovarsam 

avverkning och fordonsanvändning. 

 

Övriga påpekanden; 

Kraftledningarna går över mark med Riksintresse och stort kulturvärde ! Det krävs 

kompletterande fornminnesinventering före planering av arbetsområdet så skador ej 

uppstår. 

Naturvärde måste beaktas och alternativ dragning vid Litsby/Vallentunasjön måste 

uteslutas då allvarlig påverkan för djurliv och fågelliv skulle uppstå. 

OBS! Två runristningar (L2015:9357 och L2015:9358) är belägna intill Skålhamravägen. Dessa 

fornlämningar är inte medtagna i tabell 3 eller i bilaga 1!! 

Norr om Hagby gård ser huvudalternativets ledningsdragning ut att beröra ett område med många 

fornlämningar, bl.a. stensträngar, hålvägar o andra väglämningar . 

En arkeologisk undersökning krävs på hela sträckan. 

 . 

Vi förutsätter återföring på våra synpunkter och erforderliga tillstånd från myndigheter erhålls. 

 

Med vänlig hälsning 

Täbyhembygdsförening 

 

 

 

  

Ordförande,tel  
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      20191011 

Yttrande med anledning av samrådsförslag till ombyggnation av Vattenfalls 
kraftledningsgator sträckan Hagby- Ensta- Arninge och Ullna- Täljö.  

Botaniska sällskapet i Stockholm har granskat ovan nämnda samrådsförslag och vill lämna 
följande synpunkter.  

 
Ullna- Täljö 

Eftersom ingen ny skogsgata ska tas upp blir inverkan på naturmiljön begränsad i denna 
sträckning av ledningen, påverkan bedöms ske under byggnadsskedet.  

Vi förordar att arbetsområdet hålls inom befintlig kraftledningsgata och att upplägg inte sker i 
omgivande naturmark. Särskild hänsyn ska tas till nyckelbiotoperna NB1, NB2 och NB3 som 
ligger i anslutning till ledningsgatan. Det är extra viktigt att dessa inte påverkas av 
infartsvägar eller upplag och att man inte kör genom dem.  

Särskild hänsyn behöver tas i NB1 som kraftledningsgatan går rakt genom. Här är det extra 
viktigt att vidta skyddsåtgärder så att fordon inte kan åka ut i omgivande mark och orsaka 
körskador. Här finns de rödlistade arterna rödbrun blekspik och kanderlabersvamp. Arterna är 
känsliga för kraftig påverkan på mark och vegetation genom till exempel slutavverkning, 
markberedning och körskador.    

Botaniska sällskapet i Stockholm ser positivt på att befintlig ledningsgata nyttjas och att 
transport av fordon till största delen sker i den.  

Hagby- Ensta- Arninge  

I sträckningen kommer Vattenfall att behöva bredda redan existerande kraftledningsgator 
vilket ger en större påverkan på naturmiljön än ombyggnationen i Österåkers kommun. 
Botaniska sällskapet i Stockholm förordar att den högre typen av ledningsstolpar används då 
det innebär att befintlig ledningsgata inte behöver breddas lika mycket som om de lägre 
stolparna valts.  

Vattenfalls huvudalternativ berör tre nyckelbiotoper och två områden klassade som 
naturvärde. En utvidgning av ledningsgatorna kommer innebära att en avverkning sker inom 
alla tre nyckelbiotoper och beroende på vilken sida av ledningen som väljs i 
naturvärdesområdena.  
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I sträckningen Arninge- Löttinge påverkas nyckelbiotop NB3 av ledningsgatans breddning. Vi 
anser att Vattenfall ska vidta försiktighetsåtgärder för att minimera intrånget i nyckelbiotopen 
så mycket som möjligt. Vattenfall bör också ersätta de naturvärden som går förlorade genom 
att vidta kompensationsåtgärder i närliggande skog eller motsvarande biotop. 

I första hand förordar vi den lila förkastade sträckningen i skogen kring Gullsjön eftersom 
sträckningen innebär att ingen ny ledningsgata tas upp genom nyckelbiotop NB1. Där växer 
arten blåmossa vilken är en av skogsstyrelsens signalarter som indikerar höga naturvärden. 
Huvudalternativet skulle innebära att en ny gata med ca 40m bredd tas upp genom NB1. Detta 
skulle innebära att en stor del av biotopen försvann och att området fragmenterades i mindre 
isolerade bitar.  

I andra hand förordas blå sträckning vilken leder till en mindre fragmentering av nyckelbiotop 
NB1.  

Generellt behöver stor hänsyn tas till nyckelbiotoperna under byggskedet. Vi anser att 
Vattenfall ska avverka så lite som möjligt i nyckelbiotoperna och de utpekade naturvärdes 
områdena. Stor hänsyn ska tas vid avverkning för att påverka naturmiljön så lite som möjligt. 
Åtgärder behöver vidtas för att minska körskador och se till att områdena inte används som 
upplägg och att stora tunga maskiner undviks.  

Botaniska sällskapet i Stockholm ser positivt på att Vattenfall planerar att låta skog växa 
tillbaka i de delar av ledningsgatorna som inte används. Ellevio har dock ledningar som går 
parallellt med Vattenfalls, vilket gör att skogen inte kan växa tillbaka på flera sträckor.  

 
I sträckningen intill Karby har den rödlistade arten grön aspvedbock återfunnits. Denna art är 
beroende av gamla aspar med grov bark och håligheter. Vi rekommenderar därför att sådana 
träd sparas vid en utvidgning då de utgör en livsmiljö för många olika arter.  

I Hagbyområdet förordas den lila förkastade sträckningen från punkt B till A över 
Hagbytippen. Detta alternativ innebär att ledningsgatorna koncentreras till en samlad plats. 
Detta alternativ tar inte ny mark i anspråk på samma sätt som huvudalternativet och påverkar 
inte naturvärdesområdena NV1 och NV2. Huvudalternativet innebär att en ny ledningsgata 
skulle tas upp rakt genom naturvärdesområde NV1.  

Sammanfattningsvis anser vi att det är positivt att befintliga kraftledningsgator används och 
att ny skog tillåts växa in på de delar som inte längre används. Vi anser också att stor hänsyn 
behöver tas till platsernas naturvärden för att minimera intrång och avhjälpa skador.  
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Stockholm 11 oktober 2019 

 (ordförande)   

Sällskapets kontaktperson i detta ärende:   
  

 
                                                

@ .su.se 

 

 

 



 

 

Täby 2019-10-11 
 
Sweco Energy AB 
Att: @sweco.se 
 
Synpunkter från Friluftsfrämjandet Södra Roslagen på planerat kraftledningsprojekt 
Hagby-Ensta-Arninge, Vattenfall Eldistribution AB 

 
Bakgrund: 
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som bedriver frilufts verksamhet för barn, 
ungdom och vuxna. Verksamheten finns i alla delar av Sverige genom våra 
lokalavdelningar och vi har 108.200 medlemmar varav drygt 1.200 i Södra Roslagen.  
Vi är angelägna om att  Allemansrätten bevaras och säkerställs och vi verkar även som 
remissinstans angående Friluftsmiljö frågor av olika slag. 
 
Friluftsfrämjandet Södra Roslagen bedriver barn och ungdomsverksamhet och 
vuxenverksamhet i berörda områden i Täby, där nuvarande kraftledningsgator finns. 
 
Hagby området, Vallentunasjön, Runriket i Täby Kyrkby, Stolpaskogen, Ullnaområdet, 
Skavlöten och skogen rund Arninge är alla områden där vi bedriver barn, Ungdom och 
vuxenverksamhet. 
 
Skogen vid Skavlöten är naturreservat, där finns anlagda motionspår, som på vintern blir 
flera mil skidspår som är väl använda av bla.Täbybor.  
 
Stolpaskogen som ligger närmast Täby Centrum och de nya bostadsområden som nu är 
under uppbyggnad, Täby Park och Roslags Näsby, besöks regelbundet av vandrare och 
motionärer, samt mycket verksamhet för förskolor och skolor. 
 
Stolpaskogen omfattning i storlek berör flera bostadsområden, Såsom Täby Centrum, 
Ensta, Gribbylund, Erikslund, Täby kyrkby, mfl. 

 
Friluftsfrämjandets synpunkter är att inte bredda nuvarande kraftledningsgator, då flera 
viktiga naturvärden finns där. 
 
Vi har nära samverkan med andra föreningar och Täby Kommun genom Jägmästare 
Cecilia Lundin och kommunekolog Yolanda Karlsson.  
 
Friluftsfrämjandet har stämt av med dessa inför de synpunkter som kan komma från 
berörda parter angående nydragning av en kraftledning. 
 
Vi ställer oss bakom Täby kommuns och Täby SNF synpunkter och vi utgår ifrån att det fattas 
kloka beslut, som bidrar till att Täbys natur och skogar bevaras och att så lite som möjligt av 
skogen och naturen runt kraftledningen tas bort. 

 
För Friluftsfrämjandet Södra Roslagen 

  
 
@gmail.com 
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Ellevio AB. 115 77 Stockholm 

Säte Stockholm. Org ID 556037–7326  

Telefon 08 606 00 00 

Webbadress ellevio.se 

Sweco Energi AB 
Att:  

Skickas endast per e-post: @sweco.se 

Samråd avseende spänningshöjning och 
ombyggnation av kraftledningar Hagby-Ensta-
Arninge samt Ullna-Täljö 

Ellevio AB har erhållit rubricerade förslag för yttrande och har 
följande synpunkter. 
 

Ellevio lokalnät har som lokal distributör av el i Täby kommun 
intresse av att förstärkningen av regionnätet kan ske i tid för den 
tillväxttakt som förväntas i kommunen. Vi förordar i första hand det 
eller de alternativ som efter samråd bedöms kunna ge en så tidig 
utbyggnad som möjligt. Det är dock ytterst viktigt att Ellevios egna 
utbyggnadsplaner samordnas med Vattenfalls planerade 
spänningshöjning och de åtgärder som följer därav.  

Ellevio har befintliga anläggningar vid den planerade ledningens 
anslutningspunkter i Ensta. Ellevio vill delta i kommande samråd 
inför och efter erhållen koncession för att ge synpunkter på arbeten 
nära fördelningsstationerna och lokalnätets anläggningar. 
 

Kontaktpersoner: 

, områdesansvarig Norrort, Regionnät  
E-post: l @ellevio.se, tel.:  

, områdesansvarig Täby, Lokalnät  
E-post @ellevio.se, tel.  

 
 
 

 













Yttranden från enskilda särskilt berörda
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Från: Marie Sundberg Svensson <marie.sundbergsvensson@telia.com>
Skickat: den 8 september 2019 22:37
Till:
Ämne: Skriftlig synpunkt kraftledning 

Uppföljningsflagga: Flag for follow up
Flagga: Slutfört

Kategorier: Grön kategori

Hej  
 
Tack för information angående nya kraftledningar samt för att vi får en möjlighet att komma med synpunkter.  
Bor i Löttingelund, . När nuvarande kraftledning skulle dras så tänkte man nog inte på att området skulle 
bli ett villaområde med en massa barn. Jag tycker att kraftledningen går väldigt nära husen. Går det att göra något åt 
det. Önskar att kraftledningen grävs ner eller flyttas en bit ifrån husen.  
 
Vänliga hälsningar 

 

  
 

 
Skickat från min iPhone 
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Från:
Skickat: den 19 september 2019 08:36
Till:
Ämne: Ledning Ensta - Arninge

Kategorier: Grön kategori

Hej   
 
Jag och min man r äger och bor sedan 30 år tillbaka på ) Täby kommun. 
 
Vår fastighet  tillsammans med  ligger närmast (40 meter) det huvudalternativ 
delsträcka 5 som föreslås i underlaget för undersöknings- och avgränsningssamråd (2019-09-02 Vattenfall). 
 
Vi kräver att ledningsnätet ska placeras på ett avstånd från vår fastighet som medför minimal exponering för 
magnetfält begränsas. 
 
I och med att magnetiska fält avtar med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala 
byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i 
övrigt. 
 
En höjning från nuvarande 70 kV till 130 kV bör påverka magnetfältet och måste tas på allvar. 
 
I den vägledning som Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram rekommenderas följande: 
 

- Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering 
för magnetfältet 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. 
 
Vi kommer att förbehålla oss rätten att Vi som fastighetsägare, framtida fastighetsägare, våra barn och barnbarn i 
framtiden kan genom en stämning/rättslig prövning kräva skadestånd/flytt av ledningsdragning, när och om ny 
forskning påvisar att magnetfält påverkar människans hälsa på ett negativare sätt än vad som nuvarande forskning 
gör gällande. 
 
 
Med vänlig hälsning / Kind Regards 
 

 
Key Account Manager 

 

 
 

 
NordicInfu Care AB 
NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare 
Box 14026 | Besöksadress: Gustavslundsvägen 12 
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SE-167 51 BrommaTel: +46 8 601 24 40 | Fax: +46 8 601 24 42 | www.infucare.se 
 

 
 

 
 
 
 
 







1

Från: .se>
Skickat: den 1 oktober 2019 22:20
Till:

se
Ämne: Synpunkter Kraftledning Ensta-Arninge
Bifogade filer: Karta förbi Löttingnelund.jpg

Kategorier: Grön kategori

Hej  
Jag var med på samrådsmötet den 19 September 2019 och vill meddela följande önskemål rörande dragning av 
esättningsledningar sträckan förbi Löttingelund enligt bifogad karta (se grönmarkerat område). Jag bor på 

. I dagläget är kraftledningen dragen mellan 
portalstolpar i impregnerat trä sträckan mellan Löttingevägen och Arningeleden. Enligt presenterat förslag på 
utförande för sträckan mellan Ensta -Arninge så planeras framtida kraftledningar även de dras mellan portalstolpar 
med stolpben av impregnerat trä alternativt kompositmaterial och med horisontellt placerade faslinor. Under mötet 
presenterades även ett alternativ där stolparna kunde utgöras av fackverksstolpar av stål.  
 
Jag vill med detta inlägg framföra önskemål att sträckan Löttingelundsvägen – Arningeleden även fortsättningsvis 
uppföres med portalstolpar av trä (i värsta fall komposit) då jag tycker att fackverksstolpar i stål förfular landskapet 
och riskerar att minska värdet på fastigheten. 
 
Med vänlig hälsning 
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Från: @sll.se>
Skickat: den 5 oktober 2019 22:19
Till:
Kopia: @taby.se; @taby.se; @centerpartiet.se; 

@live.se
Ämne: Skriftliga synpunkter på planerade kraftledningar Hagby-Ensta efter samråd Karby 

Gård 19-09-19
Bifogade filer: Synpunkter från närboende sträckning A-B-C.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej! På anmodan kommer här våra skriftliga synpunkter efter samrådet på Karby Gård den 19 september, där 
sträckningen Hagby-Karby diskuterades.  
Cc också till våra engagerade politiker i Täby; en heads-up att våra sammanhängande, värdefulla grönområden i 
Täby än en gång är utsatta för risken att exploateras. Har detta förslag överhuvudtaget diskuterats med våra 
folkvalda politiker i kommunen? 
 
Sammanfattningsvis har vi fyra önskemål, som utvecklas i bifogad pdf:  
 

1. Vi önskar till att börja med snarast få besked att det inte är aktuellt med det sekundära, ”blå” förslaget, 
huvudsakligen med hänvisning till beaktande av  försiktighetsprincipen. I detta förslag kommer också stora 
delar av den sammanhängande ekskogen, tallskogen och betesmarker mellan Strömmen och Litsby som 
Täby kommun gjort sig vinn om att vårda under många år att försvinna helt, och med den också stora 
mängder av de djur och insekter som lever där. Den föreslagna dragningen inkräktar också på det föreslagna 
utökade strandskyddet kring Vallentunasjön och kommer sannolikt påverka strandfloran och faunan av 
reptil- och groddjur som lever där.  
 

2. I första hand önskar vi därefter att man än en gång ser över det förkastade ”lila” förslaget A-B, som 
presenterades vid samrådsmötet på Karby Gård 19-09-19, och som till stor del följer redan befintlig 
dragning, då detta är det som minst förefaller påverka människor, djur-, kultur- och naturvärden. Det vore 
intressant att ta del av vilka diskussioner som föranlett att detta förslag förkastats. Att låta ekonomiska och 
företagsintressen på egen hand tala, utan att lyfta in natur- och kulturaspekter i sammanhanget, vore 
olyckligt med tanke på projektets placering mitt i Rösjökilen. Här går man via redan bruten, etablerad mark, 
och risken att nya ledningar inkräktar på fågel- och insektlivet i området minimeras. Det torde vara möjligt 
att se över hur Hagby ÅVA avser utöka sin verksamhet och etablera dragningen i utkanten av 
verksamhetsområdet för att minimera riskerna för verksamheten och dess anställda.  

 
3. I andra hand önskar vi att ni, om så skulle bli resultatet, vid anläggandet av föreslaget huvudalternativ, ”röd” 

sträckning, viker av med ledningen före Fortet Froden och hällristningarna, i en brantare nord-sydlig linje ner 
mot befintlig ledning vid Norrortsleden. Detta skulle både, med hänvisning till försiktighetsprincipen, 
förebygga risken att magnetfälten orsakar långsiktiga hälsoeffekter på våra barn och skydda de oersättliga 
natur- och kulturvärden som finns i närområdet, i form av lövskog, äldre träd och våtmarker.  
 

4. Vi önskar också att ni tar i beaktande risken för våra rovfåglar med de högre stolparna, och där det är 
möjligt, t.ex. över större åkrar, väljer de lägre stolparna som medför mindre risk. Detta för också med sig att 
man följer bevarandeplanen för området, och det uttalade önskemålet om en bevarad lantlig miljö. 
 

Tacksamma för återkoppling att dessa synpunkter nått er, och hur ni går vidare med dialogen.  
Mvh  
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****************************************  







Sammanfattning önskemål från boende  

1. Vi önskar till att börja med snarast få besked att det inte är aktuellt med det sekundära, ”blå” 
förslaget där kraftledningen skulle dras i linje med vår tomtgräns, då vi upplever detta som att man 
inte ens övervägt att försiktighetsprincipen skulle beaktas. I detta förslag kommer också stora 
delar av den sammanhängande ekskogen, tallskogen och betesmarker mellan Strömmen och 
Litsby som Täby kommun gjort sig vinn om att vårda under många år att försvinna helt, och med 
den också stora mängder av de djur och insekter som lever där. Den föreslagna dragningen 
inkräktar också på det föreslagna utökade strandskyddet kring Vallentunasjön och kommer 
sannolikt påverka strandfloran och faunan av reptil- och groddjur som lever där. (US1, NV1, NV2 
samt ÄoB3 i Figur 1, från https://www.vattenfalleldistribution.se/4a49a2/globalassets/vart-
arbete/samrad/hagby/ln1 bilaga-3.-naturmiljo--friluftsliv.pdf) 

2. I första hand önskar vi därefter att man än en gång ser över det förkastade ”lila” förslaget A-B, 
som presenterades vid samrådsmötet på Karby Gård 19-09-19, och som till stor del följer redan 
befintlig dragning, då detta är det som minst förefaller påverka människor, djur-, kultur- och 
naturvärden. Det vore intressant att ta del av vilka diskussioner som föranlett att detta förslag 
förkastats. Att låta ekonomiska och företagsintressen på egen hand tala, utan att lyfta in natur- och 
kulturaspekter i sammanhanget, vore olyckligt med tanke på projektets placering mitt i Rösjökilen. 
Här går man via redan bruten, etablerad mark, och risken att nya ledningar inkräktar på fågel- och 
insektlivet i området minimeras. Det torde vara möjligt att se över hur Hagby ÅVA avser utöka sin 
verksamhet och etablera dragningen i utkanten av verksamhetsområdet för att minimera riskerna 
för verksamheten och dess anställda.  

3. I andra hand önskar vi att ni, om så skulle bli resultatet, vid anläggandet av föreslaget 
huvudalternativ, ”röd” sträckning, viker av med ledningen före Fortet Froden och hällristningarna, i 
en brantare linje ner mot befintlig ledning vid Norrortsleden. Detta skulle både, med hänvisning till 
försiktighetsprincipen, förebygga risken att magnetfälten orsakar långsiktiga hälsoeffekter på våra 
barn och skydda de oersättliga natur- och kulturvärden som finns i närområdet, i form av lövskog, 
äldre träd och våtmarker. Påverkan på naturvärdena NV1 och NV2 minimeras på så sätt (Figur 1). 
En brantare dragning i nord-sydlig riktning inkräktar också mindre på samtliga kulturhistoriska 
lämningar öster och söder om Strömmen (Figur 2, L2014:1504, L2014:1993, L2014:1211, 
L2013:7360, L2013:7356 https://www.vattenfalleldistribution.se/4a49a2/globalassets/vart-
arbete/samrad/hagby/ln1 bilaga-4.-kulturmiljo.pdf) 

4. Vi önskar också att ni tar i beaktande risken för våra rovfåglar med de högre stolparna, och där 
det är möjligt, t.ex. över större åkrar, väljer de lägre stolparna som medför mindre risk. Detta för 
också med sig att man följer bevarandeplanen för området, och det uttalade önskemålet om en 
bevarad lantlig miljö.  

 Vi hälsar er välkomna ut till oss för en personlig guidning i närområdet, mellan såväl natur- som 
kulturvärden, för att öka förståelsen för vad som bör bevaras till eftervärlden. Har vi tur kommer ni 
då att få uppleva såväl havsörn som spillkråka och gröngöling. Väntar ni till skymning kan vi bjuda 
på såväl fladdermöss som jagande ugglor.  

Mvh  
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Från:
Skickat: den 11 oktober 2019 13:15
Till:
Ämne: SV:  Vattenfall spänningshöjning

Kategorier: Grön kategori

Hej, 
 
Ledningen är inte detaljprojekterad än men det rör sig om ca 20 meter. 
 

Med vänliga hälsningar  

  

 

  

Miljökonsult  

Tillstånd och MKB  

 

Mobil   

@sweco.se  

Sweco Energy AB  

Gjörwellsgatan 22  

Box 340 44  

SE-100 26 Stockholm  

Telefon +46 8 695 60 00  

www.sweco.se  

  

 
 
Följ Sweco i sociala medier:  
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter  
 
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.  

 

Från: .com>  
Skickat: den 10 oktober 2019 19:22 
Till: @sweco.se> 
Ämne: RE: Vattenfall spänningshöjning 
 
Hej,  
  
Jag hade inte fått ditt tidigare mail, skall läsa igenom det nu. 
Vad betyder längre bort? Brevid den befintliga eller 20, 30 , 50 m längre bort? 
  
Häls 
Pia 
  

From: @sweco.se>  
Sent: den 10 oktober 2019 17:06 
To: com> 
Subject: SV: Vattenfall spänningshöjning 
  
Hej igen, 
  
Vill även informera om att den nya ledningen planeras dras bortom den befintlig, sett från Löttingelund. Den 
befintliga planeras därefter att raseras vilket resulterar i att den nya hamnar längre ifrån än den befintliga.  
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Med vänliga hälsningar  

  

 

  

Miljökonsult  

Tillstånd och MKB  

 

Mobil +   

@sweco.se  

Sweco Energy AB  

Gjörwellsgatan 22  

Box 340 44  

SE-100 26 Stockholm  

Telefon +46 8 695 60 00  

www.sweco.se  

  

 
 
Följ Sweco i sociala medier:  
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter  
 
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.  

  
  

Från:   
Skickat: den 10 oktober 2019 15:20 
Till: @sweco.se> 
Ämne: RE: Vattenfall spänningshöjning 
  
Hej  
  
Jag ser att jag inte fått något svar angående detta. 
Jag vill därför skicka in detta yttrande att jag nu motsätter mig den planerade sträckningen av kraftledningen utanför 
min fastighet  och åberopar den sk Försiktighetsprincipen där ledningarna bör flyttas betydligt längre ut 
på åkern alt grävas ner längre ut bort från fastigheterna. 
  
Tacksam för återkoppling i ärendet. 
  
Häls 

 
  
  

From:   
Sent: den 3 oktober 2019 06:53 
To: @sweco.se 
Subject: Vattenfall spänningshöjning 
  
Hej 
  
Jag äger fastighet  och påverkas av spänningshöjning i befintliga elnät. 
Jag vill därför veta hur detta påverkar hälsan. Vem kan ge mig denna information. 
Jag vill även direkt säga att om detta har en negativ påverkan på hälsa så motsätter jag mig denna utbyggnad. 
  
Hälsningar 

 



Yttrande – Underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd 

 

Avseende 

Spänningshöjning och ombyggnation av kraftledningar Hagby-Ensta-Arninge samt ledningar in till 

station Hagby, i Upplands Väsby och Täby kommuner, Stockholms län. 

Bakgrund 

21 hushåll i det lantliga villaområdet Löttingelund har bostadshus som återfinns mellan 40 och 100 

meter från planerad sträckning av den kraftledning, som planeras spänningshöjas och byggas om. 

Dessa 21 hushåll återfinns koncentrerade längs med en del av delsträcka 5 (E-F) Gullsjön-Arninge. 

Dessa hushåll har beretts tillfälle att lämna in ett skriftligt yttrande för att säkerställa att enskildas 

perspektiv och intressen beaktas. 

Samhällsnytta 

Vi har förståelse för den samhällsnytta som den planerade spänningshöjningen skulle medföra. 

Enskildas intressen måste dock även beaktas. Vårt yttrande syftar till att balansera samhällsnytta och 

den enskildes intressen, så att processen att implementera en spänningshöjning kan genomföras av 

Vattenfall så smidigt som möjligt. 

Boendemiljö och elektromagnetiska fält 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten är 

som känt ansvariga för hälsofrågor med anknytning till magnetfält. De hävdar följande om magnetfält 

och hälsorisker: ”För långsiktiga effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att 

fastställa några gränsvärden”. De skriver vidare att ”hälsoeffekter från magnetfält kan på lång sikt 

inte uteslutas”.  

Myndigheterna har därför valt att rekommendera den så kallade försiktighetsprincipen, vilken bl a 

innebär följande vid bygge av kraftledningar: ”Sträva efter att utforma eller placera nya 

kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering for magnetfält begränsas”. 

Vattenfall uttrycker i Underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd att de använder sig av 

försiktighetsprincipen. Vi håller inte med om att den planerade sträckningen som berör hushållen i 

Löttingelund följer försiktighetsprincipen. Den planerade kraftledningen med dess placering i luften 

nära bostadshusen innebär en högre exponering av magnetfält ”än vad som är vanligt i övrigt” som 

Vattenfall uttrycker det. Detta är inte i enlighet med att ”utforma eller placera nya kraftledningar och 

andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas”. 

Ansvariga myndigheter konstaterar att kablar i mark minskar styrkan på magnetfälten. 

Med anledning av planerad spänningshöjning och ombyggnation, samt de förutsättningar som 

berörd mark innebär, är det möjligt att begränsa exponeringen av magnetfält genom att placera 

kablarna i marken. 

De 21 hushåll som berörs i Löttingelund återfinns koncentrerade längs med en del av delsträcka 5 (E-

F) Gullsjön-Arninge. En betydande del av sträckan utgörs av åkermark. Förutsättningarna att 

genomföra en bra lösning med markförlagd kabel torde vara mycket goda.  

Utöver den osäkerhet som råder kring magnetfälts långsiktiga hälsoeffekter, så måste även hänsyn 

tas till nuvarande och framtida boendens psykiska hälsa i form av oro för långsiktiga hälsoeffekter. 
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Friluftsliv och landskapsbild 

En nedgrävning av kabeln skulle väsentligt minska det befintliga intrånget och vara mycket positiv för 

det visuella intrycket, av det i övrigt mycket vackra, öppna landskapet.  

Förslag 

Vårt förslag är således att den spänningshöjda kabeln som planeras längs med de 21 hushåll i 

Löttingelund som ligger koncentrerade längs med en del av delsträcka 5 (E-F) Gullsjön-Arninge grävs 

ned i marken. Redan för omkring 10 år sedan så planerades det för nedgrävning.  

 

Löttingelund, 25 Oktober, 2019 

Fastighetsägare     Adress   Fastighetsbeteckning 

       

    

        

      

         

      

      

      

   

      

       

       

      

      

      

     

    

      

      

    

     

       

 




