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2.1.2 Ensta 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har utrett tre nya lösningar med olika kombinationer av sträckningar. 
Nedan presenteras dessa tillsammans med det tidigare samrådda alternativet. Svarta ledningssträckningar 
kommer att raseras. Lösningsalternativen kan ses i Bilaga 3-6.  

2.1.2.1 Lösningsalternativ 1 (tidigare samrått alternativ), Bilaga 3 

Alternativet består av två nya sambyggda 130 kV ledningar västerifrån. Sträckningen fortsätter, på en sträcka 
av ca 700 meter, norr om befintlig ledning som sedan raseras. Där sträckningen viker av söderut delar sig de 
sambyggda ledningarna. Befintlig 70 kV ledning ner till Ensta kan användas för den ena ledningen, då denna 
kan spänningshöjas med mindre åtgärder. Den andra ledningen sambyggs med en annan ny 130 kV ledning 
ner till Ensta. Sträckan ner till Ensta är ca 950 meter. Den andra ledningen i sambyggnationen ner till Ensta 
fortsätter som enkel 130 kV ledning vidare österut där sambyggnationen upphör i norr. 

2.1.2.2 Lösningsalternativ 2, Bilaga 4 

Även detta alternativ består av två nya sambyggda 130 kV ledningar västerifrån. Sträckningen går söder om 
befintlig 70 kV ledning och två lokalnätsledningar. Den befintliga ledningen raseras efter byggnationen av de 
nya ledningarna. Efter ca 700 meter fortsätter de nya ledningarna söderut i ca 950 meter fram till station 
Ensta. Ledningarna byggs på den västra sidan av de befintliga lokalnätsledningarna. 

Befintlig ledning norrut från Ensta spänningshöjs med mindre åtgärder på en sträcka av 950 meter norrut. En 
ny 130 kV ledning byggs sedan vidare österut mot Arninge.  

2.1.2.3 Lösningsalternativ 3, Bilaga 5 

En ny 130 kV ledning uppförs från Ensta parallellt med två befintliga 70 kV ledningar på den västra sidan av 
dessa. Ledningen går inledningsvis i nordostlig riktning i ca 500 meter och viker sedan av norrut i ca 700 
meter.  

Västerifrån uppförs två nya sambyggda 130 kV ledningar. De går parallellt med en befintlig 70 kV ledning som 
sedan raseras. Efter ca 1,3 km viker sträckningen av söderut på den västra sidan av ovan nämnda nya 130 
kV ledning.  

De befintliga 70 kV ledningarna raseras efter att de nya ledningarna uppförts.  

2.1.2.4 Lösningsalternativ 4, Bilaga 6 

Två nya 130 kV ledningar uppförs västerifrån. Sträckningen går söder om en befintlig 70 kV ledning samt två 
lokalnätsledningar. Den befintliga ledningen raseras efter byggnationen av de nya ledningarna. Efter ca 700 
meter fortsätter ledningssträckningen söderut i ca 950 meter fram till station Ensta. Ledningarna byggs på den 
västra sidan av de befintliga lokalnätsledningarna. 

En ny 130 kV ledning uppförs från Ensta parallellt med två befintliga 70 kV ledningar på den västra sidan av 
dessa. Ledningen går inledningsvis i nordostlig riktning i ca 500 meter och viker sedan av norrut i ca 700 
meter. De befintliga 70 kV ledningarna raseras efter att den nya ledningen uppförts. 

2.2 Teknisk utformning 
Gällande den tekniska utformningen gäller beskrivningarna i det tidigare samrådsunderlaget från september 
2019. 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMNDA EFFEKTER 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter, görs 
även en övergripande bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra. 

3.1 Hagby 

3.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Alla sträckningar vid Hagby berör i huvudsak jordbruks- och skogsmark, de tillkommande alternativen berör 
även industrimark. Vidare berör sträckningarna markavvattningsföretag, se tabell 1 samt Bilaga 2.  

Tabell 1. Berörda utpekade markanvändningsintressen, Kart-ID hänvisar till Bilaga 2. 

Kart-ID Typ av intresse Namn Beskrivning Berört 
alternativ 

M1 Markavvattningsföretag Alby-Hagby tf Dike & 
Båtnadsområde 

Tillk. Alt 1 & 2 

M2 Markavvattningsföretag Sänkning av 
Wallentunasjön m.fl 

Båtnadsområde Alla 

Hela 
området 

Område med särskilt 
behov av hinderfrihet 

Arlanda Väderradar Alla 

Hela 
området 

Område med särskilt 
behov av hinderfrihet 

Håtuna Väderradar Alla 

Hela 
området 

MSA-område (Minimum 
sector altitude) 

Arlanda, Bromma 
och Uppsala 
flygplatser 

 Alla 

 

3.1.1.1 Bedömd påverkan och effekter 
Sökanden gör bedömningen att ombyggnationen och spänningshöjningen skulle medföra en stor positiv 
påverkan för samhällsnyttan samt obetydlig påverkan på den befintliga markanvändningen, oavsett valt 
alternativ.   

3.1.2 Naturmiljö 
Värdefulla naturmiljöer inom 50 meter från luftledning har identifierats. Se Tabell 2 nedan samt Bilaga 2.  

Tabell 2. Identifierade naturmiljöer i ledningssträckningarnas närhet. Kart-ID hänvisar till Bilaga 2. 

Kart-ID Typ av intresse Namn Beskrivning Berört 
alternativ 

NV1 Naturvärde 200 m V om 
Strömmen. N 812-
2007 

Lövskoglund/Hagmarksskog Tidigare 
samrått 

alternativ 
NV2 Naturvärde 300 m S om 

Strömsborg. N 803-
2007 

Lövskoglund/Hagmarksskog Tidigare 
samrått 

alternativ 
NV3 Naturvärde 700 m SVS 

Uppgården. N811-
2007 

Lövskoglund/Hagmarksskog Tillk. Alt 2 

ÄoB1 Ängs- och 
betesmark 

GIZ-BRH Bete. Fint skogsbete där det 
går en kraftledning igenom. 

Alla 
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ÄoB2 Ängs- och 
betesmark 

37C-PAH Restaurerbar. Floravärden. Tidigare 
samrått 

alternativ 
V1 Vattendrag Oxundaån-Hagbyån Å med miljökvalitetsnormer, 

god kemisk och ekologisk 
status. 

Alla 

US1 Utvidgat 
strandskydd som 
inte vunnit laga 
kraft 

Vallentunasjön  Tidigare 
samrått 

alternativ 

STM1 Skyddsvärda 
trädmiljöer 

 Åkerholme, kan ha varit 
hävdat men syns inte nu. Akut 
vårdbehov. 

Tillk. Alt 2 

ST1 Skyddsvärda träd  Ek. Skadad med akut 
vårdbehov. Stor hålighet. 

Tillk. Alt 2 

ST2 Skyddsvärda träd  Ek. Skadad med akut 
vårdbehov. Ingen hålighet. 

Tillk. Alt 2 

ÅH1 Åkerholme  3 åkerholmar Tillk. Alt 2 
 

3.1.2.1 Fåglar  

Luftledningar kan utgöra en potentiell risk för fåglar som kan kollidera med ledningarna.  

En fågelinventering har genomförts under vår/sommar 2019. Analys av denna pågår. Sökanden kommer att ta 
hänsyn till eventuella värden som observerats. Skyddsåtgärder kommer att vidtas vid behov. En utförlig 
konsekvensbedömning med avseende på fågellivet kommer att presenteras i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).   

3.1.2.2 Bedömd påverkan och effekter 

Oavsett vilket alternativ som väljs bedöms en ledningsträckning kunna projekteras så att påverkan på 
värdefull naturmiljö blir begränsad. Eventuella stolpplaceringar omfattas ej av samrådet vid denna tidpunkt, 
Sökanden kommer att eftersträva stolpplatser utanför berörda sanka marker och ev. körskador kommer att 
återställas till ursprungligt skick. I den utsträckning som uppgifter finns tillgängligt i detta skede bedömer 
Sökanden att tidigare samrått alternativ och tillkommande alternativ 2 skulle medföra en liten påverkan på 
naturmiljön då de sträcker sig genom vissa områden med kända naturmiljövärden. Tillkommande alternativ 1 
bedöms medföra obetydlig påverkan på naturmiljön då det i stor utsträckning sträcker sig parallellt med 
befintliga ledningar och inte berör många utpekade naturintressen. 

3.1.3 Kulturmiljö 
Alla föreslagna sträckningar vid Hagby berör i olika omfattningar riksintresset för kulturmiljövård Täby 

prästgårdsmark. Kulturmiljöintressen i förhållande till sträckningarna kan studeras i Bilaga 2. 
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3.1.3.1 Kulturhistoriska lämningar 

 
Tabell 3. Kulturhistoriska lämningar inom 50 meter från ledningssträckningarna. Antikvariska bedömningar är: 
Övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL), Möjlig fornlämning (ML) samt Fornlämning (F). Kart-ID hänvisar till Bilaga 
2.  

Objektnr 
(enligt 
lämningsNr) 
/Kart ID 

Antikvarisk 
bedömning 

Beskrivning Berört alternativ 

L2014-1129 MF Hägnad. Den antikvariska 
bedömningen är migrerad från äldre 
databas 

Alla 

L2013:4971 ÖKL Stridsvärn Tidigare samrått 
alternativ 

L2013:4782 ÖKL Stridsvärn Tidigare samrått  
alternativ & Tillk. alt 2 

L2014:1993 F Område med militära anläggningar Tidigare samrått 
alternativ 

L2014:4504 ÖKL Stridsvärn Tidigare samrått 
alternativ 

L2014:1211 F Hägnadssystem Tidigare samrått 
alternativ 

L2013:4857 F Hägnad Tillk. alt 1 
L2013:5125 MF Stensättning Tillk. alt 1 
RI1 Riksintresse 

kulturmiljövård 
Centralbygd, herrgårdslandskap och 
vägsystem med fötter i en forntida 
stormannabygd med anknytning till 
kungamakten. 

Alla 

 

3.1.3.2 Bedömd påverkan och effekter 

Vid detaljprojektering av ledningarna kommer stolpplacering att så långt möjligt undvikas i anslutning till kända 
lämningar. Normalt är det inte några svårigheter att undvika kulturhistoriska lämningar då stolpplaceringar kan 
anpassas i relativt stor utsträckning. Om några fornlämningar bedöms påverkas av planerade ledningar 
kommer samråd enligt Kulturmiljölagen att ske med länsstyrelsen. 

Sökanden bedömer att tidigare samrått alternativ medför en liten påverkan på kulturmiljön alternativet 
sträcker sig i utkanten av riksintresse för kulturmiljövård. De båda kompletterande alternativen bedöms 
medföra en obetydlig påverkan för kulturmiljön då de i liten utsträckning berör riksintresset för kulturmiljövård. 

3.1.4 Friluftsliv och landskapsbild 
Tidigare samrått alternativ tangerar riksintresse för friluftslivet Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by. 
Riksintressets värden består i huvudsak av områdets sjöar och vattendrag, lövskog, våtmark och varierade 
natur. Det tätortsnära läget gör att området är viktigt för många människors friluftsliv och kan nyttjas ofta och 
mycket. Riksintresset kan ses i bilaga 2. Tillkommande alternativ berör inga utpekade intressen för friluftslivet. 
Ingen av ledningssträckningarna berör några områden som är utpekade för landskapsbilden. 

3.1.4.1 Bedömd påverkan och effekter 

Sökanden bedömer att tidigare samrått alternativ och tillkommande alternativ 2 medför en liten påverkan på 
friluftslivet och landskapsbilden då de helt eller delvis kommer var synliga i åkerlandskapet. Kompletterande 
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Kart-ID Typ av intresse Namn Beskrivning Berört 

alternativ 

NB1 Nyckelbiotop N 660-2007 Alsumpskog, hög och jämn 
luftfuktighet 

Alt.1, Alt.2 

NB2 Nyckelbiotop N 667-2007 Brandfält, Stort inslag av 
senvuxna träd, död ved 

Alt.1, Alt.2, 
Alt.3 

NB3 Nyckelbiotop N 723-2007 Lövsumpskog, rikligt med död 
ved och förekomst av 
skrymslen 

Alt.2, Alt.4 

NV1 Naturvärde N 668-2007 Barrsumpskog Alt.1 

NV2 Naturvärde 

 

N 661-2007 Barrskog Alt.3, Alt.4 

NV3 Naturvärde N 669-2007 Lövrik barrnaturskog Alla 

SS1 Sumpskog 86642 Blandskog med stort alinslag Alt.2, Alt.4 

SF1 Skyddsområde 
flodkräfta 

Ränningeån  Alt.3, Alt.4 

US1 Utvidgat 
strandskydd som 
inte vunnit laga 
kraft 

Gullsjön  Alla 

 

3.2.2.1 Bedömd påverkan och effekter 

Oavsett vilket alternativ som väljs bedöms en ledningsträckning kunna projekteras så att påverkan på 
värdefull naturmiljö blir begränsad. Eventuella stolpplaceringar omfattas ej av samrådet vid denna tidpunkt, 
Sökanden kommer att eftersträva stolpplatser utanför berörda sanka marker och ev. körskador kommer att 
återställas till ursprungligt skick.  

Då alla lösningsalternativ, i någon utsträckning, berör värdefull natur bl.a. i form av nyckelbiotoper, bedöms de 
medföra en liten påverkan på naturmiljön. 

3.2.3 Kulturmiljö 
Ingen av föreslagna sträckningar vid Ensta utpekade områden för kulturmiljön. Flera kulturhistoriska 
lämningar berörs dock. 

3.2.3.1 Kulturhistoriska lämningar 

 
Tabell 7. Kulturhistoriska lämningar inom 50 meter från ledningssträckningarna. Antikvariska bedömningar är: 
Övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL), Möjlig fornlämning (ML) samt Fornlämning (F). Kart-ID hänvisar till Bilaga 
3-6.  
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Objektnr (enligt 
lämningsNr) 
/Kart ID 

Antikvarisk 
bedömning 

Beskrivning Berört 
alternativ 

L2014:1296 MF Bytomt/gårdstomt Alla 
L2015:9942 F Hög Alla 
L2014:256 F Grav- och 

boplatsområde 
Alt.2, 
Alt.4 

L2013:3961 ÖKL Röjningsröse Alt.3 
L2013:4163 F Stensträng Alt.3 
L2013:4165 MF Hägnad Alt.3 
L2013:4164 MF Stensträng Alt.3 
L2013:3915 MF Stensträng Alt.3 
L2014:1664 ÖKL Stridsvärn Alla 
L2014:1583 ÖKL Område med 

militära 
anläggningar 

Alt.3, 
Alt.4 

L2014:1188 ÖKL Stridsvärn Alt.3, 
Alt.4 

L2014:1518 ÖKL Stridsvärn Alt.3, 
Alt.4 

L2014:1030 ÖKL Stridsvärn Alt.3, 
Alt.4 

 

3.2.3.2 Bedömd påverkan och effekter 

Vid detaljprojektering av ledningarna kommer stolpplacering att så långt möjligt undvikas i anslutning till kända 
lämningar. Normalt är det inte några svårigheter att undvika kulturhistoriska lämningar eftersom ledningarnas 
spannlängd kan varieras i relativt stor utsträckning. Om några fornlämningar bedöms påverkas av planerade 
ledningar kommer samråd enligt Kulturmiljölagen att ske med länsstyrelsen. 

Lösningsalternativ 3 berör totalt sett flest kulturhistoriska lämningar. Dock bedöms dessa kunna undvikas 
genom anpassad stolpplacering. Alla lösningsalternativ berör L2014:1296 vilken kan komma att påverkas, 
varför alternativen bedöms medföra en liten påverkan för kulturmiljön. 

3.2.4 Friluftsliv och landskapsbild 
Alla lösningsalternativ sträcker sig genom riksintresse för friluftslivet Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by. 
Riksintressets värden består i huvudsak av områdets sjöar och vattendrag, lövskog, våtmark och varierade 
natur. Det tätortsnära läget gör att området är viktigt för många människors friluftsliv och kan nyttjas ofta och 
mycket. Riksintresset kan ses i bilaga 3-6. Ledningssträckningarna berör inga områden som är utpekade för 
landskapsbilden. 

3.2.4.1 Bedömd påverkan och effekter 

Alla lösningsalternativ berör riksintresse för friluftslivet. För lösningsalternativ 1, 2 och 3 bedöms påverkan bli 
oförändrad jämfört med dagsläget och därmed obetydlig. Lösningsalternativ 4 medför att en ledningsgata 
försvinner helt. Alternativet bedöms därför medföra en liten positiv påverkan på friluftslivet.   

3.2.5 Boendemiljö 
Inom 100 m från lösningsalternativen återfinns inga bostadshus. Oavsett lösningsalternativ, kommer 
ledningarna att hamna längre från bostadshus än dagsläget. Lösningsalternativ 1 och 2 medför att Sökandens 
ledningar inte längre kommer vara synliga för boende i Gribbylund. Lösningsalternativ 3 och 4 medför synliga 
ledningar norr om Löttingelundsvägen. 
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3.2.5.1 Bedömd påverkan och effekter 

Då alla lösningsalternativ medför att befintlig ledning, som sträcker sig nära bostadshus, raseras bedömer 
Sökanden att alla lösningsalternativ medför en liten positiv påverkan på boendemiljön. 

  


















