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Beslut om arbetssätt gällande planbesked och 
planuppdrag 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetssättet ändras så att ett planbesked 

likställs med uppdrag att ta fram en ny detaljplan. 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun tillämpas planbesked och planuppdrag för beslut om 

nya planärenden. Planbesked har avsett att svara på frågan om kommunen 

avser planlägga ett visst område. Planuppdrag har använts för att ge uppdrag att 

påbörja planarbetet. 

Arbetssättet hittills har inneburit att i vissa fall har planbesked och planuppdrag 

getts samtidigt. I många fall har ärendet dock tagits upp för beslut två gånger.  I 

de flesta fall vill sökanden påbörja detaljplanearbete så fort som möjligt.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att arbetssättet ändras så att ett planbesked 

likställs med uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter beviljat planbesked 

sätts planärendet upp på planprioriteringen. Detta innebär att ärendet hamnar 

på listan i väntan på ledig handläggare. 

Genom att ändra arbetssättet undviks dubbelarbete med att samma ärende tas 

upp för beslut två gånger. Det blir också tydligare för sökanden att endast ett 

beslut behövs. Det kräver mindre tid för handläggning och kan göra att 

hanteringen av ärenden kan gå något fortare. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2022 

Ärendet 

Bakgrund 

Planbesked infördes i Plan- och bygglagen 2011. Innan dess beviljade 

kommunen planuppdrag för de planer som avsågs tas fram. Efter att 

planbesked infördes har Upplands-Bro kommun använt både planbesked och 

planuppdrag.  
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Planbesked har avsett att svara på frågan om kommunen avser planlägga ett 

visst område och planuppdrag har använts för att ge uppdrag att påbörja 

planarbetet. 

Arbetssättet hittills har inneburit att i vissa fall har planbesked och planuppdrag 

getts samtidigt. I många fall har ärendet istället tagits upp för beslut två gånger.  

I de flesta fall vill sökanden påbörja detaljplanearbete så fort som möjligt.  

Kontorets förslag 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att arbetssättet ändras så att ett planbesked 

likställs med uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter beviljat planbesked 

sätts planärendet upp på planprioriteringen. Detta innebär att ärendet hamnar 

på listan i väntan på ledig handläggare. 

Genom att ändra arbetssättet undviks dubbelarbete med att samma ärende tas 

upp för beslut två gånger. Det blir också tydligare för sökanden att endast ett 

beslut behövs. Det kräver mindre tid för handläggning och kan göra att 

hanteringen av ärenden kan gå något fortare. 

Barnperspektiv 

Förslaget har inga konsekvenser för barn eller barns livsmiljö. Ett effektivare 

och tydligare arbetssätt kan underlätta och ge snabbare processer, vilket gör att 

planer för nya bostadsområden och allmänna platser som barn kan komma att 

använda kan bli klara något tidigare.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef projekt- och 

myndighetsavdelningen 
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Svar på ansökan om planbesked för Tibble-
Önsta 4:40 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar  

1. att planbesked nekas för Tibble-Önsta 4:40. 

2. att ta ut en avgift på 18 000 kr enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. Åtgärden är att betrakta som stor.  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren för Tibble-Önsta 4:40 har ansökt om planbesked för att få 

möjliggöra för cirka 20 nya enbostadsfastigheter med en byggnadsarea på 120 

m2 och en föreslagen minsta tomtstorlek på 2000 m2. På ett flertal tomter 

önskas vidare suterrängvåning. Förslaget innefattar även en ny vägdragning till 

området, två gästparkeringar, en brygga samt en gångstig. Den föreslagna 

exploateringen ska ta hänsyn till den kuperade terrängen, naturmiljön, 

påverkansområdet för Kungsängens övnings- och skjutbana samt till 

översvämningsrisker. 

Negativt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte 

är möjligt att tillåta 20 nya bostäder på fastigheten. Detta på grund av att 

föreslagen bebyggelse ligger utanför den fördjupade översiktsplanens för 

landsbygdens föreslagna område för bebyggelseutveckling och således inte har 

stöd, inte går i linje med den fördjupade översiktsplanen. Vidare inkräktar 

förslaget på strandskyddet, riskerar att påverka riksintresset för totalförsvaret, 

samt riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön. 

Om positivt planbesked ges kan planarbetet påbörjas detaljplanen kunna 

påbörjas 2025, antas 2028 och handläggas med ett utökat förfarande. Den 

beräknade tiden för antagande kan komma att ändras.  

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2022 

 Plandirektiv, den 4 februari 2022 

 Ansökan om planbesked, den 15 oktober 2021  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 

Ärendet 

Fastighetsägaren för Tibble-Önsta 4:40 har ansökt om planbesked för att få 

möjliggöra för cirka 20 nya enbostadsfastigheter med en byggnadsarea på 120 

m2 och en föreslagen minsta tomtstorlek på 2000 m2. På ett flertal tomter 

önskas vidare suterrängvåning. Förslaget innefattar även en ny vägdragning till 

området, två gästparkeringar, en brygga samt en gångstig. Den föreslagna 

exploateringen ska ta hänsyn till den kuperade terrängen, naturmiljön, 

påverkansområdet för Kungsängens övnings- och skjutbana samt till 

översvämningsrisker. 

Området domineras av en landsbygdskaraktär där landskapsbilden i och 

omkring området präglas av konstrasterna mellan småkuperad jordbruk- och 

betesmark, kuperad skogsmark och fritidshusbebyggelse. Naturen består av en 

blandning av öppen mark och skogsområden. Dessa skogsområden har en stor 

betydelse för skogsbruket, en areell näring som ska prioriteras på landsbygden 

enligt den fördjupade översiktsplanen. 

Ett förordnandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) till skydd för 

totalförsvarets intressen i Kungsängens övnings- och skjutfält finns i stora delar 

av planområdet, tillika ingår en del av området i influensområde för 

Totalförsvarets riksintresse. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom 

influensområdet. Verksamheten har påverkan inom och utanför området, främst 

i form av skottbuller men också i form av restriktioner av tillträde. Detta 

innebär att kommunen vid prövning av bygglov och förhandsbesked – men 

även vid ändring eller tillägg av gällande detaljplan och för nya detaljplaner – 

ska samråda med Försvarsmakten, både inom utpekade riksintressen med 

influensområden och inom förordnandeområden. Går kommunen mot 

Försvarsmakten ska de meddelas beslutet. Inom ett sådant område ska 

kommunens beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har möjlighet att 

överpröva beslutet. 

Försvarsmakten har kontaktats i samband med upprättandet av detta 

plandirektiv. De framhåller att ny bostadsbebyggelse inom påverkansområdet 

riskerar påtaglig skada på riksintresset för Kungsängens övnings-och skjutfält. 

Vidare framhåller de att behovet och nyttjandet av övnings- och skjutfältet inte 

bedöms minska vilket medför att bullerpåverkan inte heller bedöms att minska 

framgent. 
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Lejondalssjön omfattas av utökat strandskydd på 300 meter i enlighet med 

Länsstyrelsens beslut (2018-11-13). Det finns idag bebyggelse inom 

strandskyddet som byggts innan beslut 2018. En del av bebyggelsen planeras 

inom strandskyddat område, som idag inte är ianspråktaget. Enligt 11:10 –11 

PBL ska länsstyrelsen upphäva en antagen detaljplan ifall strandskyddet har 

hävts i strid med gällande bestämmelser. Detta medför således svårigheter med 

att möjliggöra exploatering enligt förslaget. Att bevara naturen blir därför en 

stor prioritering, specifikt i avseende om områdes exploateras så som den 

fördjupade översiktsplanen föreslår. Skäl att upphäva strandskydd bedöms inte 

vara aktuellt. 

Ny bebyggelse kan få ekologiska konsekvenser då det finns stora ekologiska 

värden på stora delar av fastigheten. Bebyggelsen som föreslås är utanför 

översiktsplanens föreslagna område för ny bebyggelse, vilket kan påverka 

områdets glesa landsbygdskaraktär. Utbyggnaden riskerar att medföra 

försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön eftersom inga ytor i inom föreslaget 

planområde avsätts för dagvattenrening. Dagvattenhantering och VA-

utbyggnaden är viktiga delar i att förhindra att Lejondalssjöns status inte blir 

sämre. Området är utsatt för buller vilket kan få konsekvenser för det sociala 

livet för boende och konsekvenser för hälsan. En bullerutredning kan visa på 

möjligheten att anpassa bebyggelsen på ett sätt som uppfyller kraven i gällande 

bullerförordning. VA-utbyggnaden är prioriterad i området Näshagen, dock är 

den föreslagna utbyggnaden dels utanför den fördjupade översiktsplanens 

föreslagna område för ny bebyggelse, dels utanför VA-planens utpekade 

utbyggnadsområde. Om bebyggelse ska ske i planområdet bör nya VA-

ledningar därför tillkomma för att säkerställa att kapaciteten behålls även i 

detta område och detta kommer därmed medföra extra kostnader. Extra 

kostnader kan även förekomma vid detaljplanering, då ersättning av enskilda 

VA-anläggningar troligtvis kommer behöva ske. 

Negativt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte 

är möjligt att tillåta 20 nya bostäder på fastigheten. Detta beror på följande 

aspekter: 

 Förslaget yrkar på cirka 20 bostäder, vilket i sig är förenligt med den 

fördjupade översiktsplanen som föreslår totalt 40 bostäder. Dock är den 

föreslagna bebyggelsen inte utpekad i den fördjupade översiktsplanens 

område för bebyggelseutveckling. Bebyggelsen saknar således stöd och 

de areella näringarna bör därför ges företräde, i enlighet med den 

fördjupade översiktsplanen. 

 Förslaget riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön 

då inga ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 

Dagvattenutredningar måste göras för att avgöra om förslaget är 

genomförbart.  
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 Riksintresse för totalförsvaret. Området som helhet ingår i 

förordandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) och en del av 

området ingår i influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. 

Lämpligheten för bebyggelse bör utredas i enlighet med den fördjupade 

översiktsplanen och även samrådas med Försvarsmakten i ett tidigt 

skede. Indikationer från Försvarsmakten visar att förslaget med stor 

sannolikhet inkräktar på riksintresset.  

 Förslaget inkräktar på strandskyddet, som bedöms inte ha skäl nog att 

upphävas.  

Om positivt planbesked ges bör detaljplanen kunna påbörjas 2025, antas 2028 

och handläggas med ett utökat förfarande. Den beräknade tiden för antagande 

kan komma att ändras. För att planarbetet ska påbörjas behöver sökanden 

begära planuppdrag från kommunen. Detaljplanens genomförandetid bör inte 

påbörjas förrän kommunalt VA är utbyggt. 

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 

Barnperspektiv 

De tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora 

tomter vilket är positivt ur barnperspektivet. Området är dock påverkat av 

buller, ligger inte i anslutning till gång- och cykelvägar och är relativt långt 

ifrån kollektivtrafikhållplatser samt ligger långt ifrån närmsta för-, grund- samt 

gymnasieskola.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Plandirektiv, den 4 februari 2022 

2. Ansökan om planbesked, den 15 oktober 2021 

3. Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt överklagandeanvisning 
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Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidare expediering till Sökande med 

delgivningskvitto och utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt 

överklagandeanvisning 
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PLANDIREKTIV 

 Datum Vår beteckning 

 2022-02-04  KS 21/0559 
 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Plandirektiv  

Tibble-Önsta 4:40 i Håbo-Tibble  
 
 

  

Inkommet datum 
2021-10-15  

Fastighetsbeteckning 
Tibble-Önsta 4:40 

Fastighetsägare 
Privatperson 

Förfrågan från 
Fastighetsägare 
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Önskad åtgärd 
Fastighetsägaren och RoA Fastigheter AB:s avsikt är att möjliggöra för ca 20 
nya fastigheter inom området. Exploateringen berör enbostadsfastigheter med en 
byggnadsarea på 120 m2 och en föreslagen minsta tomtstorlek på 2000 m2. På ett 
flertal tomter önskas suterrängvåning. Förslaget innefattar även en ny 
vägdragning till området, två gästparkeringar, en brygga samt en gångstig. Den 
föreslagna exploateringen ska ta hänsyn till den kuperade terrängen, naturmiljön, 
påverkansområdet för Kungsängens övnings- och skjutbana samt till 
översvämningsrisker. För att möjliggöra detta måste en detaljplan tas fram.  
 

 
Bilden visar önskad åtgärd på fastigheterna, Smideman Arkitekter AB. 

Gällande plan för området 
Området är inte detaljplanelagt. 

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Fastigheten består i dagsläget av kuperad skogsmark och omges av jordbruk, 
grönområden samt fritidsbebyggelse. Fastigheten angränsar vidare till 
Kungsängens övnings-och skjutfält samt till Lejondalssjön.  
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Översiktsbild över området. 

Landskapsbild och stadsbild 
Området domineras av en landsbygdskaraktär där landskapsbilden i och omkring 
området präglas av konstrasterna mellan småkuperad jordbruk- och betesmark, 
kuperad skogsmark och fritidshusbebyggelse. Områdets karaktär är den av ett 
mosaikartat dalgångslandskap. De öppna jordbruksmarkerna präglas, på sina 
håll, av utblickar mot Lejondalssjön, med dess bryggor, båthus och vattenbryn.  

Kulturhistoriska värden  
Några kulturhistoriska värden bedöms ej finnas på platsen, dock har området en 
närhet till två, ur kulturhistorisk synpunkt viktiga intressen; Lövsta och Håbo-
Tibble kyrkby.  

Fornminnen 
Inom fastigheten finns ett utredningsområde för känd fornlämning på 
angränsande fastighet, som framgår ur Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök (se 
bild nedan). Fornlämningen är en fornborg (RAÄ-nummer: Håbo-Tibble 155:1). 
Den föreslagna bebyggelsen är inte lokaliserad i närheten av fornlämningen och 
bedöms därför inte påverka denna negativt.  
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Fornlämningar inom fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Fornlämning markerad i rött, Riksantikvarieämbetet 

– Fornsök. 

Natur 
Naturen består av en blandning av öppen mark och skogsområden. Dessa 
skogsområden har en stor betydelse för skogsbruket, en areell näring som ska 
prioriteras på landsbygden (se avsnittet om den fördjupade översiktsplanen).  
 En del av fastigheten bedöms ha ett högt naturvärde enligt Länsstyrelsens 
naturvärdesinventering (se bild nedan). En del av planområdet ingår i 
älgförvaltningsområde. Vidare angränsar en del av området till en grön koppling 
som anges i översiktsplanen samt en grön värdekärna som anges i RUFS 2050. 
Enligt artportalen finns även en del naturvårdsarter på fastigheten. 
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Översiktsbild över området som visar den gröna kopplingen (grön pil) samt den gröna värdekärnan 
(mörkgrönt fält). Bilden visar även Totalförsvarets influensområde (prickat fält) samt ur översiktsplanen 
föreslaget utvecklingsområde för bebyggelse (rosa skrafferat fält). 
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Bilden visar del av planområde som berörs av högt naturvärde enligt Länsstyrelsens 

naturvärdesinventering (rött fält) samt naturvårdsarter (röda prickar). Det gröna fältet är den gröna 
värdekärnan. 

Vatten 
Fastigheten angränsar till Lejondalssjön och ingår i Lejondalssjöns 
avrinningsområde som i sin tur tillhör delavrinningsområde Utloppet av 
Lejondalssjön. Lejondalssjön avvattnas åt nordost via Lejondalsbäcken som 
mynnar i Mälaren-Skarven. Lejondalssjöns ekologiska status uppnår enligt VISS 
en ”måttlig” nivå, medan den kemiska statusen anges ”ej god”.  

Området ingår i kommunens utbyggnadsplan för VA, där det beräknas vara möjligt 
för utbyggnad av VA i Näshagen innan 2028. Eftersom kommunalt VA är ett krav 
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enligt Lagen om allmänna vattentjänster §6, i ett större sammanhang (där cirka 20-
30 tätt sammanhängande bostäder utgör grundprincipen för vad som kan anses vara 
”ett större sammanhang”), kommer troligen detaljplanens antagande dröja fram till 
att det kommunala VA-nätet byggs ut till planområdet – alltså fram till och med 
2028 eller annan fastslagen tidpunkt.  

Strandskydd 
Lejondalssjön omfattas av utökat strandskydd på 300 meter i enlighet med 
Länsstyrelsens beslut (2018-11-13). Det finns idag bebyggelse inom 
strandskyddet som byggts innan beslut 2018. En stor del av bebyggelsen 
planeras inom strandskyddat område, som idag inte är ianspråktaget. Enligt 
11:10 –11 PBL ska länsstyrelsen upphäva en antagen detaljplan ifall 
strandskyddet har hävts i strid med gällande bestämmelser. Detta medför således 
svårigheter med att möjliggöra exploatering enligt förslaget. Att bevara naturen 
blir därför en stor prioritering, specifikt i avseende om områdes exploateras så 
som den fördjupade översiktsplanen föreslår. Skäl att upphäva strandskydd 
bedöms inte vara aktuellt. 
 

 
Översiktsbild som visar strandskydd (rosa och beige fält). 

Buller 
Fastigheten ligger delvis Totalförsvarets influensområde och är påverkat av 
skjutbuller från Kungsängens skjutfält. Då förslaget innebär cirka 20 nya 
permanentbostäder kan det antas att trafik kan genereras i området. En 
bullerutredning bör göras för att avgöra hur ny bebyggelse skulle påverkas av 
skjutfältets buller men även för att avgöra i vilken utsträckning den nya bebyggelsen 
och dess trafik alstrar buller.   
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trafikeras på vardagar mellan klockan 06.00 och 20.00, ungefär en gång per 
timme. En del uppehåll förekommer i tidtabellen. Helgtrafiken är ännu glesare, 
med en ungefärlig turtäthet på varannan timme. Närmaste pendeltågsstation är 
Bro station som är belägen cirka 5,7 kilometer från området, fågelvägen. Från 
Bro station går tåg till Bålsta och Västerhaninge med halvtimmestrafik. Inga 
gång- och cykelvägar finns i till eller inom området. 

Tillgänglighet 
Området är i dagsläget enbart tillgängligt med bil och i viss mån buss, då med 
ett gångavstånd på cirka 1,4 – 1,6 kilometer. Gång- och cykelmöjligheter finns 
inte.  

Fastighetsrättsliga frågor 
De fastighetsgränser som är inmätta idag är av sämre kvalitet vilket medför att 
noggrannheten inte är i godtagbart skick för en kommande detaljplan. En 
utredning av fastighetsgränser krävs därför innan planläggning för att ta fram 
en grundkarta med god kvalitet. 

Förhållningssätt 

RUFS 
Området ligger inom det som i RUFS 2050 pekas ut som ”Landsbygd, skärgård 
och övrig mark”. Området ligger inom det som i RUFS 2050 pekas ut som 
”Landsbygd, skärgård och övrig mark”. RUFS 2050 pekar ut Görvälnkilen som 
går genom området, som en av regionens 10 tätortsnära regionala grönstrukturer, 
gröna kilar. RUFS 2050 anger att ”de gröna kilarna är definierade så att de följer 
bebyggelsestrukturen och har identifierats utifrån sina värden för natur-, 
rekreation- eller kulturmiljö. De är olika till sin karaktär och har olika innehåll 
och funktioner”. Grönkilarna skapar förutsättningar för den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänster samt för djur och växter att leva samt sprida 
sig i bebyggda områden. Vidare berörs en del av planområdet av det som i RUFS 
2050 benämns som Grön värdekärna i grön kil – områden där flera höga värden 
inom grönstrukturen sammanfaller. Kilarnas sammanhållna yta bör enligt RUFS 
2050 inte styckas upp, vid större förändringar och nyetableringar i en del av en 
kil bör konsekvenserna för denna beskrivas (Källa). En vidare undersökning bör 
göras med avseende kring hur den föreslagna exploateringen inverkar på den 
gröna värdekärnan, då det är viktigt att poängtera att de grönkilar som RUFS 
pekas ut berör ett regionalt perspektiv och således är utzoomad i förhållande till 
fastighetsgränsen i detta fall. 
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För att de areella näringarna och den militära verksamheten ska kunna 
prioriteras på landsbygden bygger utvecklingsstrategin på en 
huvudprincip med funktionella stråk för landsbygdens bebyggelse. Av 
både hållbarhets- och miljöhänsyn styrs bebyggelseutvecklingen till 
stråk med transportsamband för kollektivtrafik och möjlighet till teknisk 
försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp. Viktigt för att kunna 
leva på landsbygden är också att den lokala samhällsservicen behåller 
tillräckligt med befolkningsunderlag för att kunna fortleva och utvecklas. 
Ny bebyggelse kan tillkomma i form av relativt små kompletteringar av 
befintliga bebyggelsegrupper. Under vissa förutsättningar tillåts lite 
större tillägg till befintlig bebyggelse. I specifika fall med särskilda 
förutsättningar kan också helt nya bebyggelsegrupper tillkomma. De 
senare enligt en så kallad pärlbandsprincip, med bebyggelsegrupper 
längs viktiga kommunikationsstråk, så som historiskt har skett på 
Upplands-Bros landsbygd. 
 

Gällande området Näshagen, som detta planförslag angränsar till beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen att det i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
finns möjlighet för cirka 40 nya bostäder att anläggas. Hänsyn bör tas till det 
kuperade landskapet och den befintliga naturen genom försiktig inpassning av 
eventuell ny bebyggelse. Små kompletteringar av bebyggelser är 
huvudinriktningen i den fördjupade översiktsplanen, detta planförslag innefattar 
ett större tillägg – vilket tillåts om bebyggelsen följer en ”pärlbandsprincip”. 
Huruvida den föreslagna bebyggelsen är lämplig gentemot denna princip bör 
utredas. De riktlinjer som anges för lokalisering av ny bebbygelse på 
landsbygden anger vidare att ny bebyggelse i första hand ska ”lokaliseras till 
utpekade landsbygdskärnor, bebyggelseutvecklingsstråk och 
bebyggelseutvecklingsområden”. Då den föreslagna bebyggelsen ligger utanför 
föreslaget bebyggelseutvecklingsområde bör den nya bebyggelsens lämplighet 
undersökas närmare innan planläggning.  
 
Den gröna kopplingen som finns i norra delen av området är viktig att bevara 
och beakta, igen måste denna undersökas närmre då denna pekats ut på en 
kommunövergripande nivå och är ”utzoomad”. Planförslaget innefattar cirka 20 
nya bostäder, vilket går i linje med den fördjupade översiktsplanens intentioner 
för området Näshagen, dock är planområdet lokaliserad utanför det föreslagna 
utvecklingsområdet för ny bebyggelse i översiktsplanen, vilket kan ha 
implikationer för exempelvis den föreslagna VA-utbyggnadens kapacitet, samt 
den fördjupade översiktsplanens intentioner för ny bebyggelse på landsbygden.  
 
Den föreslagna mängden av bebyggelse, med hänsyn till områdets karaktär bör 
utredas. En stor del av planområdet ingår i en så kallad grön värdekärna (se 
föregående avsnitt), där även en del av området innefattas av ett högt naturvärde, 
med naturvårdsarter. Det finns en stor risk att den föreslagna bebyggelsen skulle 
kunna inverka på den gröna värdekärnan negativt, på grund av att antalet 
bostäder överskrider översiktsplanens intentioner och dess hänsynstagande till 
områdets lämplighet. Hänsyn till naturvärden och landsbygdsvärden enligt 
inriktningen i översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen och grönplanen 
bedöms bli en viktig del i planarbetet.  
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Övriga planer 
Grönplanen visar på den gröna kilen (Görvälnkilen) som går inom planområdet 
och den gröna värdekärnan som tangerar en del av planområdet, här nämns 
följande.  Görvälnkilen anges vara ett skyddsvärt område. Påverkan på den gröna 
kilen måste uppmärksammas i samband med planering och exploatering. 
Görvälnkilen har sedan Grönplanens antagande setts över på regional nivå – se 
därför avsnittet om RUFS. 

 

 
Översiktskarta från grönplanen som visar Görvälnkilen. 

 

Vattenplanen anger att det finns en viss övergödningsproblematik i 
Lejondalssjön.  

Riksintressen 
Ett förordnandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) till skydd för 
totalförsvarets intressen i Kungsängens övnings- och skjutfält finns i planområdet 
(se bild nedan). Verksamheten har påverkan inom och utanför området, främst i 
form av skottbuller men också i form av restriktioner av tillträde. En del av 
fastigheten omfattas även av influensområde (även kallat påverkansområde) för 
Totalförsvarets riksintresse. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom 
influensområdet. 
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Detta innebär att kommunen vid prövning av bygglov och förhandsbesked –  men 
även vid ändring eller tillägg av gällande detaljplan och för nya detaljplaner – 
ska samråda med Försvarsmakten, både inom utpekade riksintressen med 
influensområden och inom förordnandeområden. Går kommunen mot 
Försvarsmakten ska de meddelas beslutet. Inom ett sådant område ska kommunens 
beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har möjlighet att överpröva beslutet. 
 
Försvarsmakten har kontaktats i samband med upprättandet av detta plandirektiv. 
De framhåller att ny bostadsbebyggelse inom påverkansområdet riskerar påtaglig 
skada på riksintresset för Kungsängens övnings-och skjutfält. Vidare framhåller de 
att behovet och nyttjandet av övnings- och skjutfältet inte bedöms minska vilket 
medför att bullerpåverkan inte heller bedöms att minska framgent.  
 

 
Översiktsbild över förordnandeområdets gränser över fastigheten (rosa rutnät), Länsstyrelsen Stockholms 

Län. 
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Riksintresse för Totalförsvaret (markerat i svårt/grått) med influensområden (rosa område), 
Försvarsmakten & Länsstyrelsen Stockholms Län.   
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Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Naturvärdena behöver inventeras igen enligt gällande SIS-standard. Ny bebyggelse 
kan få ekologiska konsekvenser då det finns stora ekologiska värden på stora delar 
av fastigheten.  

Bebyggelsen som föreslås är utanför översiktsplanens föreslagna område för ny 
bebyggelse – detta kan påverka områdets glesa landsbygdskaraktär.  

Då området inte har god tillgänglighet via gång, cykel eller kollektivtrafik betyder 
detta att bilberoendet kommer öka, dock kan en bebyggelse i denna storlek medföra 
ett ökat underlag för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.  

Utbyggnaden riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön 
eftersom inga ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 
Dagvattenhantering och VA-utbyggnaden är viktiga delar i att förhindra att 
Lejondalssjöns status inte blir sämre 

Sociala konsekvenser 
Området är utsatt för buller vilket kan få konsekvenser för det sociala livet för 
boende och konsekvenser för hälsan. En bullerutredning kan visa på möjligheten att 
inpassa bebyggelsen på ett sätt som uppfyller kraven i gällande bullerförordning.  

Barnkonsekvenser 
De tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora tomter 
vilket är positivt ur barnperspektivet. Området är dock påverkat av buller, ligger 
inte i anslutning till gång- och cykelvägar och är relativt långt ifrån 
kollektivtrafikhållplatser samt ligger långt ifrån närmsta för-, grund- samt 
gymnasieskola.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ökat underlag för kommunal service som finns i närområdet. 

VA-utbyggnaden är prioriterad i området, dock är den föreslagna utbyggnaden 
dels utanför översiktsplanens föreslagna område för ny bebyggelse, dels utanför 
VA-planens utbyggnadsområde. Om bebyggelse ska ske i planområdet bör nya 
VA-ledningar därför tillkomma för att säkerställa att kapaciteten behålls även i 
detta område, vilket därmed kommer medföra extra kostnader. Extra kostnader 
kan även förekommer vid detaljplanering då ersättning av enskilda VA-
anläggningar troligtvis kommer behöva ske. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar kommer innebära extra kostnader.  
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Utlåtande 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att tillåta ny 
bebyggelse i de delar av fastigheterna som är utanför föreslaget område för ny 
bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detta beror på följande aspekter: 
 

1. Förslaget yrkar på cirka 20 bostäder, vilket i sig är förenligt med den 
fördjupade översiktsplanen som föreslår totalt 40 bostäder. Dock är den 
föreslagna bebyggelsen inte utpekad i den fördjupade översiktsplanens  
område för bebyggelseutveckling. Bebyggelsen saknar således stöd och 
de areella näringarna bör därför ges företräde, som den fördjupade 
översiktsplanen anger.   
 

2. Förslaget riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön 
då inga ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 
Dagvattenutredningar måste göras för att avgöra om förslaget är 
genomförbart.  
 

3. Riksintresse för totalförsvaret. Området som helhet ingår i 
förordandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) och en del av 
området ingår i influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. 
Lämpligheten för bebyggelse bör utredas i enlighet med den fördjupade 
översiktsplanen och även samrådas med Försvarsmakten i ett tidigt 
skede. Indikationer från Försvarsmakten visar att förslaget med stor 
sannolikhet inkräktar på riksintresset.  

 
4. Förslaget inkräktar på strandskyddet, som bedöms inte ha skäl nog att 

upphävas.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför ett negativt planbesked. Om ett 
positivt planbesked ges så bör kommande detaljplan kunna handläggas med 
utökat förfarande. 

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Buller - skjutfältet 

• Naturvärden 

• Dagvatten/VA 

• Gång- och cykelvägar/kommunikationer 

• Trafik 

• Geoteknik 

• Påverkan på riksintresse för totalförsvaret  

• Efterföljning av att krav i kommunens avfallsföreskrifter säkerställs 
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• Förprojektering och kalkyl av vägar och allmänna anläggningar 

• Utredning av fastighetsgränser (måste genomföras innan planarbetet 
påbörjas) 

 

Tidplan och prioritering 
Prioritering beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Under förutsättning att 
planen får prio 2a bedöms en ny detaljplan kunna påbörjas 2025 och antas 2028. 
Detaljplanens genomförandetid kommer att påbörjas först efter att VA-
utbyggnad kunnat ske. 
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Tibble-Önsta 4:40, Upplands-Bro 
 
Förslaget till situationsplan utgår från en vägdragning som ger så gynnsamma lutningar som 
möjligt. Lutningarna överstiger aldrig 10% och är i stora delar betydligt lägre. Genom att 
vägen följer terrängen kan sprängnings- och schaktningsarbeten minimeras. Även de 
föreslagna huslägena är utlagda för att minimera ingreppen i naturen. 
Det är en fördel för några tomter om suterrängvåning är tillåten.  
 
Det är en mindre del av fastigheten som föreslås för bebyggelse. De föreslagna 
avstyckningarna ligger utanför det militära influensområdet helt och hållet 
(påverkansområde för buller från skjutbana).  Totalt redovisas 30 nya fastigheter i förslaget. 
Minsta tomtstorlek är 2 000 kvm och de redovisade byggnadsareorna är 120 kvm.  
 
Byggnaden närmast sjön ligger 100 meter från strandlinjen inne i viken. I dagsläget finns en 
sk jaktstuga på ca 75 meters avstånd från sjön.  
 
Samtliga fastigheter ligger på betryggande höjd över Stentorpsviken och andra sänkor, vilket 
gör risken för framtida översvämning ytterst liten. Den närmaste föreslagna byggnaden 
ligger cirka 8 meter över sjöns nivå. 
 
Förslaget innehåller två olika uppställningsplatser för gästparkering. En är uppe på toppen i 
anslutning till vändplanen. Den andra är nere närmare sjön och kan användas för de som vill 
använda den föreslagna bryggan. Ner till bryggan föreslås en anlagd gångstig som följer 
terrängen. 
 
Förutom att förslaget ökar tillgängligheten till sjön så ger det tillgänglighet till naturen inom 
Önsta-Tibble 4:40. Från mjölkarvägens förlängning finns en passage där man kan nå den nya 
vägen upp till toppen. Uppe vid vändplanen finns en passage så att man kommer ut i 
naturen där. Från bergsplatån kan man bland annat komma vidare till Stora Näshagenvägen 
via en sluttning ner. Från Mjölkarvägen kan man också nå Finnviksvägen, på ett enklare sätt 
än tidigare. Därifrån kan man bland annat nå dalsänkan mot nordost. 
 
Det är endast en fastighet som kantas i större utsträckning av de föreslagna avstyckningarna. 
Övriga befintliga fastigheter har kvar direktkontakten med naturen på Önsta-Tibble 4:40. 
 
 
 
2021-09-30 

 
Smideman Arkitekter AB 
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Roger Altgenug 
Dalgången 3 
172 77  SUNDBYBERG 

 

2021-10-15 

 
Upplands Bro Kommun  
Samhällsbyggnadskontoret 
196 81  KUNGSÄNGEN 
 

Ansökan om planbesked för planändring Tibble Önsta 4:40 

I egenskap av fastighetsägare för Tibble Önsta 4:40 med adress  så inkommer 
jag med begäran om planbesked.  

Redan då fastigheten bildades 1959 så angavs avsikten vara att upprätta byggnadsplan för 
fritidsändamål. Länsstyrelsen fattade 1960 beslut om byggnadsplan. Någon byggnadsplan 
förefaller ändå inte ha upprättats. Under 2020 så beslutade Bygg- och Miljönämnden om två 
tomtavstyckningar från fastigheten (bl a ärende AB201646).  

I förhandsbeskedet skriver Bygg- och Miljönämnden ”Bygg- och miljönämnden bedömer 
dock att ytterligare avstyckningar i området… kräver detaljplanläggning... Enligt Översiktsplan 
ÖP 2010 ligger platsen i anslutning till ett bebyggelseområde som prioriteras att förses med 
kommunalt vatten och avlopp under perioden 2020-2028... den omvandling av området som 
utbyggnaden påskyndar är ytterligare skäl varför detaljplanekrav fortsättningsvis bör hävdas.   

Fastigheten ansluter till området Näshagen. I Landsbygdsplan FÖP 2016 så anges att ett 
område i direkt anslutning till Näshagen bedöms kunna ge totalt ca 40 bostäder.  

Vi tror att en detaljplan här skulle möjliggöra ett attraktivt boende. Lantligt i eget hus men 
med all bekvämlighet. Kommunalt VA och fiber. Del i lejondalssjön genom 
gemensamhetsanläggning som möjliggör bad, båtliv och fiske. Närservice passerar man när man 
åker ut från fastigheten i Brunna eller Bro Centrum.  

Ett förslag där tomter och byggnader skissats i primärkarta bifogas liksom en beskrivning 
från planarkitekten. Förslaget ska ses som ett underlag för att hitta möjligheter och precisera 
förutsättningarna.  

Fastigheten ägs av mig privat eftersom det är en skogsfastighet som kräver förvärvstillstånd. 
Vid planläggning kommer tomterna övergå till RoA Fastigheter AB (556828-6800) som kommer 
utföra den fortsatta exploateringen.  

Vi emotser nu tacksamt besked om ni avser inleda planläggning och i sådana fall när ni 
bedömer att planläggningen kan inledas.   

Med vänlig hälsning  
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Bilaga till beslut om planbesked 

 

Överklagandeanvisning 

Beslut som innebär en tillämpning av taxan kan i det enskilda fallet överklagas 

genom förvaltningsbesvär enligt kap. 13 § 3 Plan- och bygglagen. 

Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 91 Upplands-Bro. Överklagandet 

ska vara skriftligt och ha inkommit till Kommunstyrelsen senast inom tre veckor 

efter det att du tagit del av beslutet. 

 

Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa 

Antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 § 57. 

Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp.  

Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp.  

 

Planbesked - Ärendekategorier  

Enkel åtgärd - 10 000 kronor 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 

omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till 

totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst  

2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 

av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 

planförfarande. 

Medelstor åtgärd - 15 000 kronor  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 

åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.  

Stor åtgärd - 30 000 kronor  

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 

5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea 

eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Linnea Rosenberg 

   

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Linnea.Rosenberg@upplands-bro.se 

2022-02-04 KS 15/0383  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Beslut om samråd och granskning - Detaljplan 
för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 
4:405 m.fl.), Kungsängen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar  

1. att detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 

4:405 m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för normalt 

planförfarande (PBL 2010:900). 

2. att detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 

4:405 m.fl.) sänds ut för granskning enligt reglerna för normalt 

planförfarande (PBL 2010:900) förutsatt att det inte inkommit några 

omfattande synpunkter på samrådsförslaget. 

Sammanfattning 

Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori 

förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar   

4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I 

gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har 

ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör den 4 september 2022.  

Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av 

kommunens parkmark (del av Ekhammar 4:269) för barnens utelek. 

Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och 

fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. Fastighetsägaren önskar även köpa 

eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar föreningen 

redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för 

att tillgodose barnens behov av friyta. För att göra detta möjligt behöver en ny 

detaljplan tas fram. 

Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 

400m2 byggnadsarea för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 för 

ändamålet bostäder. Cirka 1333 m2 allmän platsmark planlagd som park   

ändras till kvartersmark. Planområdet säkerställer skydd av naturvärden          

genom att 18 stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i och med den nya 

detaljplanen. I befintlig plan saknar träden skydd.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-02-04 KS 15/0383 

 
 

Allmänhetens tillgång till parkmarken söder om förskolan behålls genom ett 

släpp mellan planområdet och de omkringliggande fastigheterna.                                                               

En behovsbedömning har genomförts och planens genomförande bedöms inte 

få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Planen är också förenlig med 
barnkonventionen. Eftersom barnens friyta har prioriterats i detaljplanen 

behöver parkeringsfrågan för hämtning/lämning huvudsakligen lösas i det 
allmänna gaturummet utanför planområdet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 4 februari 2022 

 Plankarta, 24 februari 2022 

 Planbeskrivning, 25 februari 2022  

 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, den 12 september 2014 

 Plankarta Stadsplan 24 del av Ekhammar, den 17 september 1984  

 Avsiktsförklaring, förändring av detaljplan för fastigheten 4:405, den 

10 mars 2014 

 Fastighetskarta, Avsiktsförklaring – förändring av detaljplan för 

fastigheten Ekhammar 4:405, den 8 augusti 2014 

 Behovsbedömning, den 23 februari 2022 

 Uppdaterad bullerkartläggning Upplands-Bro kommun, Norconsult, 

den 28 januari 2022 

 Lokal trafikföreskrift, Upplands-Bro kommun, Skyttens väg, den 15 

januari 2018 

Ärendet 

Upplands-Bro kommuns invånare blir fler och kommunen strävar efter att 

kunna erbjuda medborgarna närhet samt valfrihet vid val av skola och 

undervisningsmetoder.  

Fastigheten Ekhammar 4:405 ägs av Specialboende i Stockholm AB och ingår 

i stadsplan 24 för del av Ekhammar. Området ligger knappt 1 km norr om 

Kungsängen centrum och ingår i Ekhammarområdet. Fastigheten är ca 900 

kvm stor och ligger bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om 

fastigheten ligger allmän platsmark planlagd som park. Upplands-Bro kommun 

äger parkmarken.  

Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori 

förskoleverksamhet för en avdelning i den befintliga byggnaden på fastigheten 

efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande 

stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett 

tillfälligt bygglov för skolverksamhet sedan 2007 som förlängts och upphörde 

2017.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-02-04 KS 15/0383 

 
 

De lagändringar i Plan och bygglagen som trädde i kraft den första juli 2014 

innebär att det är möjligt att söka ytterligare ett tillfälligt bygglov på fem år till 

2022. Föreningen har ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör den 

4 september 2022. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och 

använder en del av kommunens parkmark (del av Ekhammar 4:269) för 

barnens utelek.                                                                                     

Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och 

fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB som äger kommunens förskolefastigheter vill inte äga små förskolor av 

storleken en till två avdelningar. För att göra förskoleverksamheten permanent 

och ekonomisk lönsam att utöka samt svara upp mot framtida samhällsbehov 

behöver en ny detaljplan tas fram. 

Syftet med detaljplanen är således att ändra användning av fastigheten 

Ekhammar 4:405 från endast bostadsändamål till att också tillåta 

förskoleverksamhet. Planen ska pröva möjligheten att utöka byggrätten inom 

fastigheten så att den befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar 

att utvecklas. Fastighetsägaren önskar även köpa eller arrendera parkmark från 

kommunen som omfattar de delar föreningen redan idag nyttjar för barnens 

utelek samt ytterligare parkmark som behövs för att tillgodose barnens behov 

av friyta. Detaljplanen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet 

bostäder samt justera höjden för befintlig bebyggelse så att planen 

överensstämmer med verkliga förhållanden. 

Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 

400m2
 byggnadsarea för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 för 

ändamålet bostäder. Cirka 1333 m2 allmän platsmark planlagd som park ändras 

till kvartersmark. Området för planen säkerställer skydd av naturvärden genom 

att 18 stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i och med den nya 

detaljplanen. I befintlig plan saknar träden skydd. 

Allmänhetens tillgång till naturområdet kommer att behållas genom att en fri 

passage på allmän platsmark ges mellan planområdet och omkringliggande 

fastigheter. En behovsbedömning har genomförts och planens genomförande 

bedöms inte få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.   

Förslaget på utformningen av förskoleverksamheten och utegården har baserats 

på rekommenderade nyckeltal från bland annat Upplands-Bro ramprogram för 

verksamhetslokaler för barn och elever (2020) samt en utredning från Malmö 

stad (2011) för att säkerhetsställa att förskolans olika funktioner ges tillräckligt 

med utrymme och utgör en stimulerande och trygg miljö för barnen.  

Barnens rätt till friyta har prioriterats i förhållande till bilparkeringsyta i 

enlighet med PBL 8 kap 9§. Det innebär att behovet av bilparkering för 

personal och föräldrarnas hämtning/lämning av barn behöver lösas utanför 

direkt väster om planområdet i det allmänna gaturummet.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-02-04 KS 15/0383 

 
 

Delvis genom att en lokal trafikföreskrift upprättas av kommunen som ger 

tillstånd för tillfällig parkering. Förskolan ska ha ansökt om en ny lokal 

trafikföreskrift i februari 2022.                                                                                                                          

Barnperspektiv 
Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen och tillhörande artiklar 2, 3, 4, 

5, 6 och 31, i och med att förskolan är lokaliserad i ett bullerfritt och säkert 
läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket främjar sociala 

aktiviteter och barnens utveckling. De barn som är skrivna på förskolan idag 
ges också fortsatt möjlighet att utvecklas i en väl bekant miljö som kan vara 
positivt för deras psykiska och fysiska hälsa samt välbefinnande.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef för Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Plankarta, 24 februari 2022 

2. Planbeskrivning, 25 februari 2022 

 

Beslut sänds till 

 LSS Bostäder AB 

 Pärlans Montessoriförskola  
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1500, daterad den 2022-02-24. 
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar 
Behovsbedömning, 2022-02-23 
  
 
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori förskoleverksamhet i den befintliga 
byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i 
en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett tillfälligt 
bygglov för skolverksamhet som upphör 2022-09-04. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med 
kommunen och använder en del av kommunens parkmark (del av Ekhammar 4:269) för barnens 
utelek.  
Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och fastighetsägaren vill hyra ut 
till föreningen. För att göra detta möjligt behöver en ny detaljplan tas fram. 
 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 4:405 från endast 
bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva möjligheten att utöka 
byggrätten inom fastigheten så att den befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att 
utvecklas.  
Fastighetsägaren önskar även köpa eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar 
föreningen redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för att 
tillgodose barnens behov av friyta. 
Detaljplanen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera höjden för 
befintlig bebyggelse så att planen överensstämmer med verkliga förhållanden. 
 
Huvuddrag 
Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 400m2 byggnadsarea 
för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 för ändamålet bostäder. Endast en huvudbyggnad får 
uppföras och inredas med två bostäder. Sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnad är 50 m2 

för ändamålet förskola och 60m2 för bostadsändamål. Cirka 1333m2 allmän platsmark planlagd som 
park ändras till kvartersmark. Området för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 18 
stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i och med den nya detaljplanen. I befintlig plan saknar 
träden skydd. 
 
 
Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2014 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse före den 1 januari 
2015. 
 
Handläggning av detaljplanen sker med normalt förfarande. 
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Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter 
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan ett granskningsförslag upprättas. 
 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   april 2022 
Samrådstid     april-maj 2022 
Beslut om granskning (SBU)  kvartal 2 2022 
Granskningstid    kvartal 3 2022  
Antagande (KF)    kvartal 4 2022 
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott gav 2014-09-24 §48, tillväxtchefen (numera 
Samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:405 och del 
av Ekhammar 4:269 genom normalt planförfarande. 
 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.  
 
Hushållning med mark- och vattenområden 
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 
Planförslaget innebär ingen märkbar påverkan på hushållning av mark och vatten då ett redan bebyggt 
område utvecklas och ny mark inte tas i anspråk för exploatering av planens huvudbyggnad. Befintlig 
infrastruktur kan utnyttjas för utbyggnad av planområdet.   
 
Påverkan på riksintresse 
Något riksintresse enligt 4 kapitlet berörs inte. Planområdet ligger ca 400 meter söder om Europaväg 
18, E18 omfattas av riksintresse för kommunikation. 
 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 
och ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, 
enligt miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas. 
 
Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet. Platsen används idag som förskola med en viss trafik inom området. Detaljplanen 
riskerar inte att bidra till överskridande av någon miljökvalitetsnorm för luft. 
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Enligt luftvårdsförbundets normkartor över Upplands-Bro kommun överskrids inte normerna för 
kvävedioxid, bensen och partiklar inom planområdet.  
 
Vatten 
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområdet är att 
reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och 
påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets sekundära zon då, det ligger mer 
än 50 m från strandlinjen, men dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt mot Östra Mälaren. 
 
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen 
för Östra Mälaren. 
 
Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
 
Planområdet påverkas av trafikbuller från två vägar, Skyttens väg och Bygdegårdsvägen men dessa 
omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller eftersom det är lite trafik på vägarna. Enligt en 
framtagen bullerkartläggning av Norconsult från 2022-01-28 för Upplands-Bro kommun ligger 
bullernivåerna under 55 dBA ekvivalent ljudnivå för större delen av planområdet. Därmed bedöms 
förslaget till detaljplan klara riktvärdet på 55 dB(A) ekvivalenta nivåer för förskolans utemiljö och 55 
dB (A) för bostäder. En ytterligare bullerutredning bedöms därmed inte vara nödvändig.  
Bullernivåerna inom planområdet beskrivs närmare under Störningar och risker. 
 
Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på avståndet ca 
1,3 km söder om planområdet är recipient för dagvattnet från planområdet och är i kommunens ÖP 
2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt miljöbalkens kap 3. Här 
omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den strandnära vattenmiljön. 
  
Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt.  
På ca 1,6 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på ca 1,8 km avstånd nordväst om 
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga 
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl 
avskilda från planområdet. 
Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanens dagvattenhantering bedöms inte 
påverka vattenmiljön negativt. 
 
 
 
Behovsbedömning 
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning som genomförts 2022 att genomförandet 
av detaljplanen för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269 inte medför risk för betydande 
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 
påverkas så att en MKB behöver upprättas.  
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Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 
kunskapsunderlag. Samråd om behovsbedömningen har skett den 1 mars 2022 med Länsstyrelsen i 
Stockholm som delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Nedan följer en 
sammanfattning av behovsbedömningen: 

Det är redan väldigt exploaterat i området med mycket hårdgjorda ytor så vi kan inte se att planen 
skulle innebära någon betydande miljöpåverkan utifrån förutsättningarna.  
Den föreslagna utökade byggrätten i detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på miljön eftersom 
detta innebär att endast en liten andel hårdgjord mark tillkommer om maximal utbyggnad sker.  
En del av den mark som ej får bebyggas i planens norra del (prickmark) föreslås även ha en 
genomsläpplig yta. Planens södra del belägen i skogs-och naturmark får endast bebyggas med 
lekstugor, gung- och klätterställning samt lekutrustning.  

Eventuella förebyggande åtgärder för att minska riskerna för människor hälsa när det gäller buller från 
förskolegården samt för att skydda naturområdet som tas i anspråk för förskolans utegård kommer att 
föreslås i detaljplanen. 

Det är bra om den framtida utökningen av förskolegården behålls i så naturligt utförande som möjligt. 
Det bör finnas gott om träd som ger skugga när barnen leker utomhus för UV-skydd, gärna lövträd. 
Naturligt underlag med gräs, grus, stenar och stubbar är att föredra framför konstgjort underlag. Det är 
ur hälsoskyddsaspekt, men det skulle även gynna biologisk mångfald. Riskerna bedöms inte blir så 
betydande att de kan få betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planens genomförande kommer 
att beskrivas i planbeskrivningen.  

Plandata 
Läge och areal 
Området ligger ca 1 km norr om Kungsängen centrum. Planområdet är ca 2234 m2 stort och ligger 
bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om fastigheten Ekhammar 4:405 ligger allmän 
platsmark planlagd som park. I öst gränsar området direkt mot villatomter. 
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Bostadsförsörjningsprogram  
Kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året då 
ett mål finns om att planera för en befolkningsutveckling till 35 000 invånare år 2030. Av dessa ska 
cirka hälften finnas i Kungsängen.  
 
Planeringen för en ökad bostadsbebyggelse medför ett större behov av förskolor i Kungsängen vilket 
planförslaget bidrar till att möjliggöra för. Planförslaget möjliggör också för generationsboende som 
kan främja social trygghet. 
 
 
Framtidens förskola och skola 
Kommunen har tagit fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler (2020). 
Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro 
kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de 
nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av förskolor i kommunen. Programmets 
värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har programmet 
som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola. I ramprogrammet redovisas nyckeltal och 
ytbehov för skolbyggnader och gårdar.  
I programmet används begreppet lokalarea (LOA) som anger den totala lokalytan, det vill säga 
summan av de rum och utrymmen som till exempel personalrum, arbetsrum, klassrum, avdelningsyta, 
pausrum, specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd och korridorer.  
 
Enligt Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” (2015), är det upp till kommunen att bedöma vad som 
är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse i planering och prövning. 
Friyta definieras generellt i rapporten som en yta som är avsedd för motion, rekreation, lekplatser, 
bollplaner samt andra anläggningar för utevistelse. Friyta inbegriper alltså inte körytor eller 
uppställningsytor för fordon, utan avser de ytor som barnen har tillgång till för lek och rörelse.  
 
Planförslaget syftar till att göra den befintliga förskoleverksamheten permanent och möjliggöra för en 
utökning med 36 barn. I planförslaget har i dialog med Pärlans Montessoriförskola och 
fastighetsägaren hänsyn tagits till nuvarande bebyggelse och förskolans olika funktioner för att se hur 
en eventuell utbyggnad kan ske. Därför har rapporten ”Utemiljön i Malmö – ett verktyg för planering, 
utformning och bygglovsgranskning” (2011) av Malmö stad, som grundas på utredningen ”Förskolor i 
stadsbyggandet, Dialog-pm 2006:2” tillämpats i planarbetet eftersom rapporten utgår från måttet 
byggnadsarea (BYA) i stället för LOA.  
I rapporten belyses utifrån en utvärdering av befintliga förskolor en kritisk gräns på 30m2 friyta per 
barn eftersom kvaliteten på grönytor och redskap blir svårt att upprätthålla då slitaget blir alltför högt 
om ytan är mindre.  
 
Rapporten har framförallt använts som grund till planförslaget för beräkning av förskolans byggnad 
och uthusens sammanlagda mått angett i byggnadsarea (BYA, den yta byggnaden upptar på marken) 
så att tillräckligt med plats ges till de funktioner som krävs för att förskolan ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Gällande byggnadsarea rekommenderas 200 m2/20 barn (en avdelning). För 4 avdelningar 
(80 barn) rekommenderas 80 m2 för uthus (förråd för uteleksaker och löst material, miljöhus, 
teknikhus).  
 
Boverket (2015) rekommenderar däremot 40 m2 friyta/barn samt att förskolans totala friyta bör vara 
3000m2. 
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Utsnitt av gällande stadsplan 24  
 
 

  
 
Utsnitt av gällande Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 mfl. 
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Förskolegården (vy mot söder) 

 
 

 
Förskolegården (vy mot öster) 

 
 
 
Förslag 
Det är möjligt att utöka och/eller behålla den befintliga gården söderut utan att det få stor påverkan på 
ekologiska värden om de äldre träden får stå kvar. Men planen ska inte medge större byggrätter än 
idag inom naturområdet. Under planarbetet har därför värdefulla träd pekats ut av kommunens ekolog 
och mätts in. De värdefulla träden (18 stycken tallar) skyddas med bestämmelsen ändrad lovplikt (a1) 
Marklov krävs för fällning av tallar illustrerade på plankarta. Marklov får endast ges i de fall trädet är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 
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Förskolegården (vy mot väster) 

Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Karaktären i området är småskalig med en blandning av hustyper. Sadeltak och varierande ljusa 
kulörer på fasaderna kännetecknar villabebyggelsen. De privata villatomterna med storlekar runt 1000 
m2 är nästan helt avskilda från gaturummet i och med den omgivande naturen. Området är plant 
förutom den skogsklädda kullen (söder om fastighet 4:405) vars låglutande höjdrygg sträcker sig i 
sydöstlig riktning. Vid korsningen längs med Västra Rydvägens västra sida i nordlig riktning mot E18 
finns ett verksamhetsområde beläget, delvis bestående av större utbredande huskroppar. Västerut om 
planområdet sträcker sig Gröna dalens öppna och grönskande landskap. 
 
Förslag 
Landskaps- och stadsbilden ska inte påverkas av planen. En del av naturområdet söder om fastigheten 
ska användas till skolgården men den naturliga karaktären i det här området ska bevaras och på 
plankarta regleras detta genom bestämmelsen (f2) Befintliga grönytor, häckar/buskage ska bevaras. I 
planen används korsmark för att endast medge att marken får bebyggas med lekstugor, gung-och 
klätterställning och dylik lekutrustning. Detta för att befintliga lekelement ska få finnas kvar. 
Gaturummets karaktär bibehålls även genom planbestämmelsen (prickmark) som reglerar de befintliga 
byggnadernas placering på fastigheten. Utformning för ny bebyggelse regleras till att anpassas till 
platsens förutsättningar (se Bebyggelse – förslag nedan). Den utökade byggrätten kommer inte synas 
på ett märkbart sätt eftersom den befintliga nockhöjden behålls. Om häckar och träd får finnas kvar 
eller återplanteras i tomtgräns döljs även tillkommande bebyggelse. Detta regleras även genom 
bestämmelse (n2) Häck ska finnas vid tomtgräns, öppning medges.  
Bestämmelserna om att endast en fastighet tillåts (e4) och att en huvudbyggnad får uppföras (e5) 
medverkar också till att landskaps och stadsbilden bibehålls. 
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Förskolan (Vy från Skyttens väg) 

 

 
Vy mot den allmänna passagen till naturområdet (skogklädda kullen) 

 
 
Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
Ett mindre naturområde ligger direkt söder om fastigheten. Friluftsområdet Lillsjön samt Lillsjötoppen 
ligger inom 2 km avstånd från fastigheten med exempelvis kanotuthyrning, grillplatser och minigolf. 
Gröna dalen med kommunens idrottsanläggning ligger ungefär 500 meter norr om planområdet. Där 
ligger även en lekplats. 
 
Fornlämningar 
Nuläge 
Det finns en fornlämning i närheten av planområdet (Lämningstyp är färdväg - Västra Rydsvägen) 
men den ska inte påverkas av planen. Vägen var tidigare häradsvägen till Västra Ryd. En arkeologisk 
utredning utfördes 2018 (Länsstyrelsen, dnr 431-11327-2018) då det bedömdes att vägen inte är en 
fornlämning med skydd enligt 2 kap. kulturminneslagen. 
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Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Befintlig bebyggelse i närområdet består i huvudsak av friliggande villor samt till viss del av kedjehus 
i 70- och 80-tals anda. Den befintliga bebyggelsen på fastigheten 4:405 är idag en friliggande villa 
med förskoleverksamhet samt med 2 komplementbyggnader. 
 
Förslag 
Detaljplanen föreslår att den huvudsakliga användningen blir (S1) – Förskola, för att stämma överens 
med nuvarande förskoleverksamhet och att användningen B-bostäder fortsättningsvis kommer vara 
kvar. Således medger planen en viss flexibilitet inför framtiden som är bra sett utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv om exempelvis förskoleverksamheten upphör. 
Byggrätten för förskolan föreslås att kunna utökas med 180m2  byggnadsarea (BYA) för att 
förskoleverksamheten ska kunna ge plats för 36 barn.  
Byggrätten för ändamålet bostäder föreslås utökas med 80m2  byggnadsarea (BYA) för att möjliggöra 
för att två bostäder. Höjden för bebyggelsen justeras till att stämma överens med verkliga 
förhållanden, med reglering om en högsta nockhöjd för huvudbyggnad (5,6 m) och 
komplementbyggnad (3,0 m). Denna reglering ser även till att byggnaderna endast kan uppföras i en 
våning för att samspela med omgivande bebyggelse.  
 
För att bevara områdets särprägel regleras byggnadens utformning genom bestämmelserna (f1) fasad 
ska utformas av trä och (f3) - tak ska utformas med sadeltak samt bestämmelse om största tillåten 
takvinkel. Fortsättningsvis behålls ursprunglig bestämmelse om att vind inte får inredas (v2) och (b2) 
källare får inte finnas.    
För att inget flerbostadshus ska kunna uppföras används bestämmelsen (v1) endast två bostäder får 
finnas och endast huvudbyggnad uppföras. 
Om bullerskräm behöver uppföras vid behov, bör utformningen samspela med omgivningen så att en 
god helhetsverkan kan främjas/uppnås. Trä kan vara ett lämpligt material eller att bullskärmen är 
transparent.   
 
Verksamhet 
Nuläge  
Fastigheten (4:405) är 900m2 stor där framsidan (planens norra del) nyttjats till 3 bilparkeringsplatser 
varav en är avsedd för rörelseförhindrade samt cykelparkering/ställ. Den del av parken som nyttjats till 
förskole gård är idag 700m2. Idag finns 25 barn finns inskrivna på förskolan och för att det ska bli 
ekonomiskt lönsamt för verksamheten att växa/utökas behöver plats ges till 36 barn. 
 
Ny bebyggelse, verksamheter, friyta 
Förslag 
Detaljplaneförslaget har arbetats fram med hjälp av nyckeltalen från Upplands-Bro kommuns 
ramprogram (2020), Utemiljön vid förskolor i Malmö – ett verktyg för planering, utformning och 
bygglovsgranskning (2011) och Boverkets vägledning (2015), sammanställda i tabellen nedan.  
Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en förskolegård på ca 1453 m2 om utbyggnad och utformning 
exempelvis sker enligt figur 4 nedan på sida 20, vilket ger ca 40 m2 friyta per barn. Bedömningen är 
antalet barn i förhållande till yta för utevistelse är acceptabel eftersom förskolan också kan nyttja den 
skogklädda kullen precis söder om förskolans utegård samt Gröna dalen med kommunens 
idrottsanläggning och lekplats inom 400meters räckvidd.   
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med hjälp av med ett s.k. tillfälligt tillstånd från kommunen (Lokal Trafikföreskrift) som gått ut år 
2019.   
 

 
Förskolans 3 parkeringsplatser, planområdets norra del 

 
 

 
LSS-boendets 3 parkeringsplatser och del av det allmänna gaturummet, väster om planområdet 

 
Förslag 
Om tomten inte rymmer både parkeringsytor och friytor för barn, ska enligt PBL 8 kap 9§ i första 
hand friyta anordnas. 
Ytterligare parkeringsytor är nödvändiga för förskolan och planförslaget möjliggör för ytterligare 1 
bilparkeringsplats på den egna fastigheten 4:405 med in/utfart västerut, alternativt 10 cykelplatser, se 
föregående sida. Nödvändig angöringsyta för föräldrar samt leveransfordon föreslås att ske i det 
allmänna gaturummet, direkt väster om planområdet. En ny ansökan om tillstånd för att kunna 
använda parkeringsfickan på Skyttens väg behöver skickas till kommunen. Hur många fler 
parkeringsplatser som förskolan kräver behöver utredas ytterligare, uppskattningsvis behövs 5 platser 
till.  
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Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattnet från planområdet ska omhändertas lokalt inom egen fastighet. I första hand ska vattnet 
infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas före slutna system.  
Inga stora förändringar ska ske inom fastigheterna således bedöms det inte nödvändigt att göra en 
dagvattenutredning. Om en anslutning till det kommunala nätet behövs kommer vattnet från 
planområdet ledas via diken och ledningar till Tibbledammen innan det når recipienten.   
Det innebär att dagvattnet renas och fördröjs både inom planområdet och i det kommunala systemet. 
 
För att säkerhetsställa att viss infiltration ska kunna ske på den egna fastigheten och förskolegården, 
används bestämmelsen (b2) markens yta ska vara genomsläpplig.  
Planbestämmelsen (b1) källare får inte finnas, behålls från områdets ursprungliga stadsplan eftersom 
det i planbeskrivningen anges nödvändigt för att kommunen inte ska behöva lägga ledningar längre än 
nödvändigt. Ingen dagvattenutredning har genomförts och därmed saknas information om hur 
grundvattennivåerna kan komma att påverkas av planförslaget samt om uppförande av en källare 
skulle medges. 
 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten- och 
avloppsledningsnät. 
 
Värme 
Tanken är att behålla dagens system med luftvärmepump. 
 
El, tele, bredband 
Planområdet är genom befintlig bebyggelse och nuvarande liksom tidigare verksamheter försörjd 
genom etablerat nät för el, tele och bredband. 
 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 
för insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för 
varje villafastighet. 
 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Planens genomförande bedöms inte få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Planen ska inte 
tillåta byggrätter inom parkmarken som idag används som förskolegård. Det är inte några äldre tallar 
som riskerar att försvinna i samband med utbyggnaden av förskolegården eftersom planen reglerar 
med skyddsbestämmelse om att tallarna inte får fällas, där alla 18 stycken tallar illustreras på 
plankartan.  
Det är redan väldigt exploaterat i området med mycket hårdgjorda ytor. Utbyggnaden av de befintliga 
byggnaderna inom planområdet kommer inte att öka den hårdgjorda ytan inom området på ett 
betydande sätt. Dagvattnet bedöms dock kunna hanteras lokalt och bör därför inte få någon påverkan 
på dagvattensystemet.  
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Planen reglerar bebyggelsens omfattning och utformning samt vegetationens utformning så att 
områdets särprägel bibehålls. Det innebär även att den biologiska mångfalden och mikroklimatet 
främjas i området. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planområdets södra del utgör i nuläget kommunens mark som 
genom markförsäljning övertas av exploatören för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
Markförsäljningen innebär en kostnad för exploatören och en mindre intäkt för kommunen.  
Planen möjliggör endast för att en fastighet kan bildas men då byggrätten utökas för både ändamålet 
bostäder och förskola innebär detta ett ekonomiskt värde. För att det ska bli ekonomiskt lönsamt för 
förskoleverksamheten att utvecklas behöver detaljplanen möjliggöra för en utformning som kan 
tillgodose att 36 kan skrivas in.  
 
Kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägaren. Kommunen har kostnader för att ta fram 
detaljplan för Pärlans Montessoriförskola och finansieras i och med det tecknade planavtalet mellan 
fastighetsägaren LSS Bostäder och kommunen. Genom att ta ut planavgift vid bygglov finansieras 
detaljplanen också i efterhand.  
 
Sociala konsekvenser 
Det finns idag ett stort behov av förskolor i Upplands-Bro kommun och att en så tätortsnära förskola 
kan bli permanent och vill expandera ses därför som positivt. I samband med att det i översiktsplanen 
angränsande stationsnära läget förtätats med bostadsbebyggelse kommer ett ännu större behov av fler 
förskoleplatser att uppstå. Planens genomförande innebär att utbyggnad medges av de befintliga 
byggnaderna inom planområdet samt möjligheten för förskolan att driva verksamheten permanent. 
 
Planen främjar en hållbar utveckling för Upplands-Bro kommun eftersom den medger två ändamål för 
hur marken lämpligtvis bör användas. Att planen behåller ändamålet bostäder ger planen en mer 
flexibel användning om exempelvis förskoleverksamheten upphör i framtiden. Planen kan därför svara 
mot framtida behov av förskola eller bostäder. Eftersom planområdet angränsar till bostadsbebyggelse, 
verksamhetsområde och LSS-boende är den föreslagna markanvändningen även ett komplement vad 
gäller service och bidrar till en ökad blandning av funktioner i området.  
 
Planförslaget innebär att boende i närområdet utan tillgång till bil kommer att ha bättre möjligheter att 
gå eller åka kollektivt med barnen till förskolan. Då antalet bilparkeringsytor är begränsande främjar 
planen också transporter som är miljövänliga, exempelvis cykeltransport. Utbyggnaden kommer inte 
medföra att antalet bilrörelser per dygn ökas så att området riskeras påverkas negativt ur buller eller 
säkerhetssynpunkt.  
 
Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer till stor del fortsatt att vara till för allmänheten. 
Åtkomsten säkras genom ett släpp mellan befintliga fastigheter och den föreslagna utegården för 
förskolan.  
  
 
Barnperspektiv/Barnkonventionen 
Huvudprincipen i FN:s barnkonvention är att barns bästa ska sättas i främsta rummet. Följande artiklar 
från konventionen har beaktats i framtagandet av denna detaljplan;  
 
Artikel 2 - att alla barn har samma rättigheter och lika värde, 
Artikel 3 - barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn, 
Artikel 6 - alla barn har rätt liv, överlevnad och utveckling, 
Artikel 4 - att man ska tillgodose barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, 
Artikel 31- barn har rätt till lek, vila och fritid. 
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Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen och de ovan beskrivna artiklarna i och med att 
förskolan är lokaliserad i ett bullerfritt och säkert läge med goda förutsättningar för lek och 
upplevelser vilket främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. De barn som är skrivna på 
förskolan idag ges också fortsatt möjlighet att utvecklas i en väl bekant miljö som kan vara positivt för 
deras psykiska och fysiska hälsa och därmed välbefinnande. Barnens rätt till friyta har prioriterats i 
förhållande till bilparkeringsyta i enlighet med PBL 8 kap 9§. 
 
 
Genomförande 
 
Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planområdet består endast av kvartersmark. Kommunen är huvudman för samtliga allmänna 
anläggningar på allmän platsmark i anslutning till planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar i anslutning till planområdet åvilar kommunen. Exploatörerna inom planområdet 
innefattar LSS Bostäder Sverige AB. 
  
Avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med LSS Bostäder Sverige AB för att reglera kostnaderna för 
planarbetet. LSS Bostäder Sverige AB bekostar planarbetet. 
  
Ett exploateringsavtal ska vara upprättade mellan Exploatören och kommunen i samband med beslut 
om granskning i planprocessen och godkännas i samband med detaljplanens antagande. 
Exploateringsavtalet reglerar principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och 
kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen med  
en befintlig byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken idag och ingen allmän plats 
behöver byggas ut så minskar innehållet i avtalet. Huvudsakligen bör byggbuller, dagvatten i 
byggskede samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. 
  
Fastighetsrättsliga frågor 
Ägoförhållanden 
Planområdet består av den privatägda fastigheten Ekhammar 4:405 samt del av den kommunalägda 
fastigheten Ekhammar 4:269. 
  
Fastighetsbildning  
En överenskommelse om fastighetsreglering kommer eventuellt att tecknas mellan fastighetsägaren till 
Ekhammar 4:405 och Kommunen som fastighetsägare till Ekhammar 4:269. Överenskommelsen ska 
reglera justering av fastighetsgränserna för att reglera över kvartersmarken för förskolegården 
(Ekhammar 4:269) till förskolans fastighet (Ekhammar 4:405). Om fastighetsägarna så 
överenskommer kan i stället ett tomträttsavtal tecknas för marken alternativt ett arrendeavtal. Parterna 
ansvarar gemensamt för att detta fullföljs, dock har kommunen ett huvudansvar för att ta fram 
underlag för fullföljandet. 
  
Dikesföretag 
Det finns inget dikningsföretag inom planområdet. 
  
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Det finns ett muntligt nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Kungsängens intresseförening för 
Montessori förskoleverksamhet omfattar nyttjandet av förskolegården som nu planläggs som allmän 
plats. Nyttjanderätten innebär att föreningen har rätt att nyttja naturmarken som förskolegård och 
därmed även rätt att sätta upp ett staket. Tanken är att nyttjanderättsavtalet ska ersättas av antingen en 
överenskommelse om fastighetsreglering (justering av fastighetsgränserna), tomträttsavtal alternativt 
ett arrendeavtal. 
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EON, Skanova, Stadsnätsbolaget och VA-avdelningen innehar ledningar inom planområdet på den 
privata fastigheten Ekhammar 4:405. Påverkan på dessa ledningar i samband med plangenomförandet 
anses vara liten då dessa är placerade i prickmark. Vid plangenomförandet ska dock alltid en 
ledningskoll genomföras för att säkerställa ledningarnas position och för att informera ledningsägarna 
om de arbeten som planeras att genomföras i anslutning till deras ledningar. Det finns inga kända 
rättigheter för dessa ledningar. 
  
 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
  
 

Fastigheter inom 
planområdet 

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Ekhammar 4:269 1333 kvm av fastigheten planläggs som 
kvartersmark inom planområdet. 

SB (Skola/bostäder), vilket 
innebär att marken planeras om 
från allmän platsmark (N, 
Natur) till Skola/bostäder för att 
säkerställa mark till 
förskolegården. 

Ekhammar 4:405 901 kvm av fastigheten planläggs som 
kvartersmark inom planområdet. 

SB (Skola/bostäder), vilket 
innebär att marken planeras om 
från B (bostäder) till SB 
(Skola/bostäder) för att 
möjliggöra förskoleverksamhet. 

Rättigheter     

Nyttjanderätt - 
Muntligt 

Till förmån för fastighetsägaren av Ekhammar 
4:405.  

Avtalet kommer att sägas upp 
och ersättas genom antingen 
äganderätt, tomträtt eller ett 
nytt arrendeavtal. 

Fastigheter utanför 
planområdet 

   

Ekhammar 4:408    Detaljplanen har ej en negativ 
påverka på fastigheten.  

Ekhammar 4:409   Detaljplanen har ej en negativ 
påverka på fastigheten. 

Ekhammar 4:406   Detaljplanen har ej en negativ 
påverka på fastigheten. 

Ekhammar 4:203   Detaljplanen har ej en negativ 
påverka på fastigheten. 

  
 
Ekonomiska frågor 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför nödvändigtvis inga ökade driftkostnader för kommunen. De 
driftkostnader som existerar idag för kommunen är skötsel av naturområden, gator samt gång- och 
cykelvägar, och dessa kvarstår efter planläggningen. VA-nätet kan påverkas vid en eventuell 
utbyggnad av förskoleverksamheten, men det bör vara marginellt då fastigheten redan är ansluten till 
VA. 
  
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
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Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
  
Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 
  
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
  
Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på PE Teknik & Arkitektur tillsammans med 
kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har bidragit till arbetet.   
  
 
 
 
 
Upprättad 2022-02-25  
Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt 
 
 
Linnea Rosenberg                                 Sofi Tillman          
Planarkitekt      Projektledare exploatering 
 
Jonas Uebel        
Chef för Projekt- och myndighetsavdelningen    
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Avslut av detaljplaneuppdrag för 
Eriksberg/Raskeboda 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avsluta planarbetet för 
Eriksberg/Raskeboda. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars 2018, §37, att ge positivt 
planbesked för Eriksberg/Raskeboda och att vidare ge Tekniska nämnden i 

uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan för planerad VA-utbyggnad efter 
2020.  

Planuppdraget initierades av två fastighetsägare genom två separata 

ansökningar om planbesked. Därtill framförde ytterligare en fastighetsägare i 
området en skrivelse med önskemål att området detaljplaneläggs. Då 

förutsättningarna för planarbetet förändrats i och med ett bristande intresse från 
de sökande, föreslås uppdraget därför avslutas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 18 mars 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planbesked den 7 mars 2018 §37 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018 

 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24 

 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars 2018, §37, att ge positivt 

planbesked för Eriksberg/Raskeboda och att vidare ge Tekniska nämnden i 

uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan för planerad VA-utbyggnad efter 

2020.  

Planuppdraget initierades av två fastighetsägare genom två separata 

ansökningar om planbesked. Därtill framförde ytterligare en fastighetsägare i 

området en skrivelse med önskemål att området detaljplaneläggs.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-03-18 KS 17/0183 

 
 

Då förutsättningarna för planarbetet förändrats i och med ett bristande intresse 

från de sökande, vilket bland annat framkommit i samband med genomförd 

medborgardialog, föreslås uppdraget därför avslutas. 

Barnperspektiv 
Beslutet att avsluta planuppdraget bedöms inte ha några särskilda konsekvenser 

för barns livsmiljö. Relativt stora tomter hade säkerligen kunnat genereras av 
planförslaget, vilket hade varit positivt ur barnperspektivet. Området ligger 

dock inte i anslutning till gång- och cykelvägar och är relativt långt ifrån 
kollektivtrafikhållplatser samt ligger långt ifrån närmsta för-, grund- samt 
gymnasieskola.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planbesked den 7 mars 2018 §37 

Beslut sänds till 

 Sökanden 

 Tekniska nämnden 

 Bygg- och miljönämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-03-07 

 

 

§ 37 Planbesked för Eriksberg/Raskeboda 
 Dnr KS 17/0183 

Beslut 

1. Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

2. Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan 

för planerad VA-utbyggnad efter 2020. I uppdraget ingår att belysa 

möjligheterna och konsekvenserna av att tidigarelägga startdatum för 

utbyggnad av VA och detaljplaneläggning av Eriksberg/Raskeboda. 

__________ 

Förslag till beslut 

1. Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

2. Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), 

Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP, Jan Stefanson (KD) och Lisa 

Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen om följande tillägg: 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan för 

planerad VA-utbyggnad efter 2020. I uppdraget ingår att belysa möjligheterna 

och konsekvenserna av att tidigarelägga startdatum för utbyggnad av VA och 

detaljplaneläggning av Eriksberg/Raskeboda.  

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 

Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen 

återremitterar ärendet till förvaltningen för att, som grund för beslut om 

planbesked, i samråd med berörda fastighetsägare pröva förutsättningar att 

efter antagande av kommunens va-plan genomföra och finansiera en 

detaljplanläggning som standardförfarande med ambition att minimera åtgärder 

och kostnader. 

Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth 

Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) 

förslag 

Sammanfattning 

Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen 

gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter 

inom området. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun på en fråga om 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-03-07 

 

 

planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda en planläggning och om 

man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att anta en plan kan ske. 

Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan 

tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens 

ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan krav på 

detaljplaneläggning. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens 

fördjupade översiktsplan för landsbygden. En viktig fråga att lösa i en sådan 

planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

När förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan 

det också bli aktuellt att påbörja en planläggning och 

samhällsbyggnadskontoret ges då ett planuppdrag. Tidpunkten för när en sådan 

plan kan antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget 

inte uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast 

2025. 

Beslutsunderlag 

1 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24 

2 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31 

3 Landsbygdsplan FÖP 2016 

4 Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av beslut med negativt 

förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom 

fastigheten Husby 1:12 i Upplands-Bro kommun  

Beslutsgång 1 

Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag 

och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag röstar Ja. 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Under omröstning lämnas följande resultat: 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Mary Svenberg (S) X   

Conny Timan (S) X   
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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Annika Falk (S) X   

Sara Ridderstedt (MP) X   

Anna Norberg (MP) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Lisa Edwards (C) X   

Fredrik Kjos (M)  X  

Marcus Sköld (M)  X  

Lisbeth Waern (M)  X  

Kaj Bergenhill (M)  X  

Anders Åkerlind (M)  X  

Martin Normark (L)  X  

Johan Tireland (SD)  X  

Camilla Janson (S) X   

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju 

(7) Nej-röster till att återremittera ärendet. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 1 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 

Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig till beslutet till 

förmån för eget förslag. 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) 

och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 

detaljplan för området Eriksberg/Raskeboda. 

2. Frågan om avgift för planbesked ställs till kommunfullmäktige för 

möjlig nedsättande till noll. 

Martin Normark (L) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth 

Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-03-07 

 

 

Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth 

Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag. 

Beslutsgång 2 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut enligt Camilla Janson (S), 

Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP), 

Anna Norberg (MP, Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och enligt 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) 

och Anders Åkerlind (M). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 

beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag med tillägg enligt Camilla 

Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara 

Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 

(C). 

Reservationer och särskilda uttalanden 2 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) 

och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut 

med motiveringen: 

”Vårt yrkande att kommunstyrelsen i detta ärende skulle nedsätta avgiften till 

noll är föranlett av att kommunstyrelsens beslut om planbesked är ett icke-

besked. Vi yrkade först på återremiss av ärendet för att, som grund för beslut 

om planbesked, i samråd med berörda fastighetsägare pröva förutsättningar att 

efter antagande av kommunens va-plan genomföra och finansiera en 

detaljplanläggning som standardförfarande med ambition att minimera åtgärder 

och kostnader. Den styrande koalitionen röstade dock ner återremissen. Den 

syftade alltså till att klargöra de faktiska förutsättningarna för ett planbesked i 

dialog med fastighetsägarna i området. Det besked som den styrande 

koalitionen nu har beslutat ge är ett icke-besked, endast en allmän hänvisning 

till kommunens planeringsprocesser. Det är oskäligt att ta betalt för detta och 

rimligen inte vad kommunfullmäktige har förutsatt när taxan fastställdes.” 

Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), 

Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 

Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor för Upplands-Bro kommun. Justeringar 

och ändringar gällande taxor ska beredas och beslut fattas i 

kommunfullmäktige. Det är en fråga om rättssäkerhet och likställighet för 

kommunens medlemmar.” 
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Beslutet skickas till: 

 Sökande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Forsberg Malmsten 

Översiktsplanerare 

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Johanna.ForsbergMalmsten@upplands -bro.se 

2022-03-03 KS 22/0090 408-67187-2021 

Samhällsbyggnadsutskottet 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande över remiss avseende vägledning för 
jordbruksmark i den fysiska planeringen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det 

till Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till vägledning för 
jordbruksmark i den fysiska planeringen. Vägledningen är rådgivande och 

syftar till att underlätta för kommunerna i hanteringen av jordbruksmark i den 
fysiska planeringen, bland annat genom att klargöra vilka utredningar och 
bedömningar som krävs för att uppfylla kraven i lagstiftningen.  

Upplands-Bro kommun ser positivt på vägledningen och framför att den 
kommer fungera som ett viktigt underlag för kommunens fysiska planering. 

Kommunen lyfter dock även ett antal förslag till förbättringar och vidare 
arbete.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022  

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över remiss av 

vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen, den 3 mars 

2022  

 Länsstyrelsens remissmissiv, den 20 januari 2022  

 Länsstyrelsens förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska 

planeringen, den 20 januari 2022  

Ärendet 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till vägledning för 

jordbruksmark i den fysiska planeringen. Förslaget är nu ute på remiss.  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-03-03 KS 22/0090 

 
 

Vägledningen är rådgivande och syftar till att underlätta för kommunerna i 

hanteringen av jordbruksmark i den fysiska planeringen. Detta bland annat 

genom att klargöra vad som krävs av de utredningar och bedömningar som 

behöver genomföras vid exploatering av jordbruksmark för att uppfylla kraven 

i lagstiftningen och därmed också klara en juridisk prövning.  

Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen fungerar som en 

vägledning i den lagstiftning och de regionala ställningstaganden och 

förhållningssätt som berör jordbruksmark i den fysiska planeringen, från 

regional till kommunal nivå. Den andra delen är ett kunskapsunderlag som 

beskriver jordbruksmarken och jordbruksmarkens förutsättningar globalt, 

nationellt och regionalt. Till vägledningen hör även två bilagor. Bilaga 1 

innehåller en förteckning över den lagstiftning som berör jordbruksmark och 

som är användbar i kommunal planering. Bilaga 2 är en förteckning över 

befintliga planeringsunderlag som kan fungera som stöd vid värdering av 

jordbruksmarker.  

Jordbruksmarken minskar  

Tillgången till jordbruksmark minskar, samtidigt som befolkningen växer och 

behoven ökar. I en allt mer föränderlig värld kan vi inte helt förlita oss på 

import, utan den jordbruksmark som finns måste i någon mån kunna bära vår 

inhemska livsmedelsförsörjning. 

I Sverige försvinner en stor del av jordbruksmarken på grund av exploatering i 

form av bebyggelse eller asfaltering. Exploaterad jordbruksmark går aldrig att 

återställa. Det är därför av vikt att jordbruksmarken förvaltas väl och att de 

beslut som fattas är baserade på kunskap och har stöd i den lagstiftning som 

berör jordbruksmarken.  

Hushållning med jordbruksmarken  

De grundläggande bestämmelserna för hushållning med landets mark- och 

vattenområden, inklusive jordbruksmarken, finns i miljöbalkens tredje kapitel.  

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får jordbruksmark endast tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen, och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Enligt 

lagstiftningen måste således följande frågor besvaras i planeringsprocessen:  

 Är marken brukningsvärd jordbruksmark?  

 Är det ett väsentligt samhällsintresse som tillgodoses genom 

exploateringen?  

 Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från 

allmän synpunkt genom att annan mark används?  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-03-03 KS 22/0090 

 
 

Sammanfattning av del 1 Jordbruksmarken i den fysiska planeringen  

Länsstyrelsen visar genom exempel, hänvisning till lagstiftning och relaterade 

rättsfall vad som avses med begrepp såsom ”brukningsvärd jordbruksmark”, 

”väsentligt samhällsintresse och ”alternativ lokalisering”. Detta ger även en 

bakgrund till de underlag som krävs för att välgrundade beslut, som kan klara 

en eventuell rättsprövning, ska kunna fattas.  

I vägledningen presenteras även den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionens (RUFS 2050) ställningstaganden och förhållningssätt till 

jordbruksmark, lantbruk och livsmedelsförsörjning.  

Vägledningen belyser vidare hur jordbruksmark kan hanteras i 

översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, och ger här konkreta tips och 

råd på hur kommunerna bör arbeta för att ta fram det underlag som 

lagstiftningen kräver.  

Avslutningsvis presenteras även hur jordbruksmark tas ur produktion.  

Barnperspektiv 

Jordbruksmarken har betydelse för den inhemska livsmedelsproduktionen, 

både nu och i framtiden. Inhemsk livsmedelsproduktion minskar sårbarheten 

vid eventuella kriser och störningar och är av vikt för alla invånare, däribland 

barn.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel  

 Avdelningschef  

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 3 mars 2022 

2. Länsstyrelsens remissmissiv  

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen Stockholm, Landsbygdsavdelningen 

stockholm@lansstyrelsen.se (märk svaret med diarienummer 408-
67187-2021) 
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-12-20 KS 21/0656 

 
 

 

på Länsstyrelsens hemsida vid lansering, för att underlätta för de som till 
exempel önskar gå in och söka efter specifika ord i vägledningen.  

 

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun 
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MISSIV 
  

1 (3) 
  
Datum 
2021-01-12 
  

Beteckning 
408-67187-2021 
  

 
Landsbygdsavdelningen 
 
 

Enligt sändlista  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

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

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

 

 
Remiss av vägledning för jordbruksmark i den fysiska 
planeringen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Stockholms län remitterar härmed ett förslag till vägledning för 
hur jordbruksmark ska hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen har tagits 
fram i nära samarbete med Region Stockholm som deltagit i såväl arbetsgrupp 
som styrgrupp. 
Med vägledningen vill vi klargöra vad som krävs av de utredningar och 
bedömningar som genomförs inom den fysiska planeringen för att de ska uppfylla 
kraven i lagstiftningen och därmed också klara en eventuell juridisk prövning. 
Vägledningen ska vara ett praktiskt stöd och underlätta hantering, utredning och 
bedömning av jordbruksmark i framförallt översikts- och detaljplanering.  
Vägledningen ska även främja tydligare och mer transparanta avvägningar mellan 
jordbruksmark och bebyggelseutveckling utifrån RUFS 2050 och med hänsyn till 
de kommunala och lokala förutsättningarna i länet. Med vägledningen vill vi även 
öka kunskapen om jordbruksmarkens värden och lantbrukets förutsättningar.  
Vägledningen är uppdelad i två delar. I den första delen ligger fokus på 
hanteringen av jordbruksmark i den fysiska planeringens olika skeden, från 
regional till kommunal nivå och på hur den lagstiftning som berör jordbruksmark 
kan uppfyllas i de olika skedena. Den andra delen av vägledningen är ett 
kunskapsunderlag för jordbruksmark och jordbruket i länet. 
Utöver vägledningsdokumentet finns även en digital sammanställning över 
kartunderlag som kan vara intressanta att titta på vid en värdering av 
jordbruksmarken. Det digitala kart- och informationsunderlaget är under 
uppbyggnad och tanken är att det även ska kompletteras med den information som 
finns i vägledningsdokumentet och sammanställas i en heltäckande digital 
webbapplikation. 
Digitalt informations- och kartunderlag: https://arcg.is/10uPCrJordbruksmark i 
Stockholms län - Kart- och informationsunderlag 

Synpunkter på förslaget 
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till vägledning för 
jordbruksmark i Stockholms län.  
Remissyttrande ska skickas in digitalt, och behöver komma in till Länsstyrelsen 
Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se, senast den 15 april 2022. Märk svaret 
med diarienummer: 408-67187-2021 
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Datum 
2021-01-12 
  

Beteckning 
408-408-67187-2021 
  

 
Ekerö kommun  
Haninge kommun 
Huddinge kommun  
Järfälla kommun  
Lidingö stad 
Nacka kommun  
Norrtälje kommun  
Nykvarns kommun  
Nynäshamns kommun  
Salems kommun  
Sigtuna kommun  
Sollentuna kommun  
Solna stad  
Stockholm stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun  
Tyresö kommun  
Täby kommun  
Upplands Väsby kommun  
Upplands-Bro kommun  
Vallentuna kommun  
Vaxholms stad 
Värmdö kommun  
Österåkers kommun 

För kännedom 
Jordbruksverket 
LRF Mälardalen 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Johanna Forsberg Malmsten 
Översiktsplanerare 
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  
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Samhällsbyggnadsutskottet 
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Yttrande i samråd avseende ny 130 kV 
kraftledning mellan Överby och Kungsängen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det 
till Vattenfall.   

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintlig 70 kilovolt 
(kV) kraftledning mellan transformatorstationerna i Överby, Sollentuna 
kommun och Kungsängen, Upplands-Bro kommun till 130 kV. Åtgärden kan 
genomföras genom ombyggnation av befintlig 70 kV ledning (alternativ A) 
eller genom att anlägga en ny 130 kV ledning med en ny sträckning (alternativ 
B). Vattenfall förordar alternativ A.  

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag på yttrande  

Kommunen delar Vattenfalls bedömning angående valet av förordat stråk, och 
förordar alternativ A. En ledningsdragning enligt alternativ B skulle få 
betydande konsekvenser för invånare i Brunna och kraftigt begränsa utveckling 
på norra Stäksön och i Rankhus-området, där det finns pågående planprocesser. 
Om alternativ B blir aktuell så förordar kommunen en markförlagd ledning vid 
Brunna.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 1 mars 2022  

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 1 mars 2022  

 Vattenfall Eldistributions samrådsunderlag, den 24 februari 2022  
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Ärendet 

Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att 
trygga elförsörjningen  

Stockholmsregionen växer och antalet invånare ökar. En effekt av regionens 
tillväxt är att behovet av kapaciteten i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället 
idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta 
kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall 
Eldistribution AB att konvertera regionnätet från 70 kilovolt (kV) till 130 kV.  

Vattenfall Eldistribution planerar att spänningshöja befintlig 70 kV 
kraftledning mellan transformatorstationerna i Överby, Sollentuna kommun 
och Kungsängen, Upplands-Bro kommun till 130 kV. Åtgärden kan 
genomföras genom ombyggnation av befintlig 70 kV ledning eller genom att 
anlägga en ny 130 kV ledning med en ny sträckning.  

Med anledning av den föreslagna åtgärden bjuder Vattenfall Eldistribution in 
till samråd, enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet omfattar berörda myndigheter 
och markägare, samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.  

Två alternativa sträckningar  

Samrådet omfattar två alternativa stråkförslag för den framtida 130 kV 
ledningen. Alternativ A utgör det förordade huvudalternativet och innebär i 
huvudsak en ombyggnation av befintlig 70 kV ledning till 130 kV i samma 
sträckning som idag.  
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Alternativ B innebär att den framtida 130 kV ledningen byggs i en ny 
sträckning. Vid ett genomförande enligt alternativ B kommer den befintliga 70 
kV ledningen att rivas när den nya 130 kV ledningen tagits i drift.  

Konsekvenser av förslaget  

Samrådsunderlaget presenterar de konsekvenser som förslaget väntas medföra. 
Nedan följer en sammanfattning av dessa, med fokus på konsekvenserna för 
Upplands-Bro kommun.  

Markanvändning 

Alternativ A bedöms ge små konsekvenser sett till markanvändningen, då nya 
ledningsstolpar kommer att placeras i eller i nära anslutning till befintlig 
ledningsgata.  

Alternativ B innebär att ny mark tas i anspråk, vilket kan innebära negativa 
konsekvenser för berörda fastighetsägare i form av förändrad möjlighet att 
nyttja fastigheten. Alternativ B bedöms ge måttliga-stora konsekvenser.  

Totalförsvaret  

Alternativ A berör riksintresseområde för totalförsvaret. Åtgärden bedöms 
dock inte innebära någon betydande förändring av nuvarande förhållanden då 
befintlig ledningsgata nyttjas. Alternativ B är lokaliserat utanför 
riksintresseområdet.  

Miljökvalitetsnormer för vatten  

Konsekvenserna för miljökvalitetsnormer för vatten bedöms som små i båda 
alternativen.  

Vattenskyddsområde Östra Mälaren  

Konsekvenserna för vattenskyddsområde bedöms som små i båda alternativen.  

Förorenad mark   

Utifrån vad som är känt finns ingen uppenbar risk att alternativ A riskerar att 
påverka potentiellt förorenad mark. Konsekvenserna av alternativ A bedöms 
som små.  

Alternativ B berör ett ej riskklassat objekt i form av en tidigare industrideponi 
vid Brunna. Stolpplacering kan komma att krävas inom det potentiellt 
förorenade området. I alternativ B bedöms konsekvenserna som små-måttliga.  

Infrastruk tur  

Båda alternativen berör befintliga master och flera vägar. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna som små-måttliga i båda alternativen.  

Detaljplaner  

Området runt transformatorstationen Kungsängen och den första etappen (cirka 
600 meter) av båda alternativen ligger inom stadsplan 7206, Brunna 
industriområde. Båda alternativen kommer att anläggas på mark som i 
detaljplanen pekas ut för annan användning. 
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Konsekvenserna för alternativ A bedömd som små-måttliga.  

Alternativ B berör område för framtida bostäder. I pågående planprogram för 
Norra Stäksön pekas det berörda området ut för bostäder och strandpark. I det 
godkända planprogrammet för Rankhus berörs område för framtida bostäder, 
naturmark och grönområde. Konsekvenserna för alternativ B bedöms därför 
som måttliga-stora.  

Naturmiljö  

Alternativ A ligger i anslutning till ett område som omfattas av ängs- och 
betesmarkinventeringen samt ett område med särskilt värdefull trädmiljö. Då 
alternativ A innebär ett nyttjande av befintlig kraftledningsgata finns inget 
uppenbart avverkningsbehov, och konsekvenserna för naturmiljö bedöms 
därför som små.  

Alternativ B berör en nyckelbiotop och ett område med särskilt värdefulla 
trädmiljöer, båda på Norra Stäksön. Alternativ B bedöms ge måttliga 
konsekvenser för naturmiljön.  

Resultatet av kommande naturvärdesbedömning, alternativt 
naturvärdesinventering, kan komma att förändra bedömningen. Detta kommer 
följas upp i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Kulturmiljö 

Båda alternativen berör en stor mängd kända kulturhistoriska lämningar. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna av båda alternativens påverkan på 
kulturmiljön som små.  

Friluftsliv  

Båda alternativen berör riksintresseområde för det rörliga friluftslivet Mälaren 
med öar och strandområden och korsar vandringsleden Upplandsleden. 
Alternativ A bedöms innebära små konsekvenser för friluftslivet. Alternativ B 
bedöms innebära måttliga konsekvenser.  

Landskapsbild  

Alternativ A innebär en ledningssträcka som inte avviker nämnvärt från 
befintlig ledning. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms därför vara 
små. 

För alternativ B bedöms motsvarande konsekvenser som stora.  

Boendemiljö 

Inom 100 meter från alternativ A återfinns 19 byggnader för stadigvarande 
vistelse såsom bostadshus. Motsvarande siffra för alternativ B är ett 70-talet, 
varav de flesta är bostadshus i Brunna. För alternativ A bedöms 
konsekvenserna för boendemiljön som små, medan motsvarande konsekvenser 
för alternativ B bedöms som måttliga-stor.  
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Alternativ A innebär minst negativ påverkan  

Vattenfall Eldistribution förordar en ledningssträcka enligt alternativ A, och 
anser att alternativ A inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta 
då ledningen lokaliseras i anslutning till befintlig ledningsgata där naturmiljö, 
kulturmiljö och landskapsbild sedan tidigare är påverkad.  

En sträckning enligt alternativ B innebär en ny ledningsgata i tidigare obruten 
terräng med negativa konsekvenser för till exempel markanvändning, pågående 
planer och boendemiljö.  

Barnperspektiv 
Den planerade åtgärden är ett led i att stärka kapaciteten i både det regionala 
och lokala elnätet. En kapacitetsstark och driftsäker elförsörjning är till gagn 
för alla kommunens medborgare och verksamhetsområden, inklusive barnen. 
En god elinfrastruktur är även en viktig förutsättning för att klara 
omställningen till en mer hållbar energikonsumtion och är därför en viktig 
åtgärd för att framtidssäkra infrastrukturen.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 
myndighetsavdelningen 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende ny 130 
kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen, den 1 mars 2022  

2. Vattenfall Eldistributions underlag för undersöknings- och 
avgränsningssamråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och 
Kungsängen i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Upplands-Bro 
kommuner, Stockholms län, den 24 februari 2022  

3. Vattenfall Eldistributions samrådsbrev, den 24 februari 2022  

Beslut sänds till 

 Sweco Sverige AB: overbykungsangen@sweco.se 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-03-01   

 
 

Upplands-Bro kommun önskar även framföra att kommunen arbetar med att ta 
fram en fördjupad översiktsplan för Kungsängen. Ett första förslag var ute på 
samråd under 2020. I samrådsförslaget pekas såväl Rankhus som Norra 
Stäksön ut som pågående detaljplaner inom tätort. Kommunen önskar att detta 
läggs till i avsnitt 4.4 Översiktsplaner.  

Upplands-Bro kommun har tidigare i flera yttranden och senast under 
församrådet i oktober 2021 framfört vikten av att förtydliga beroenden, 
samband och samordning mellan pågående ledningsprojekt på sträckan mellan 
transformatorstationen Hamra i Enköpings kommun, och Överby i Sollentuna 
kommun. Kommunen ser därför mycket positivt på avsnitt 1.1.7 Pågående 
ledningsprojekt i området och 3.3 Alternativa stråk där vi ser att våra 
synpunkter har beaktats.  

Under församrådet framförde kommunen att möjligheten att markförlägga 
ledningar på vissa sträckor borde undersökas och redovisas. Vi noterar att våra 
synpunkter från församrådet delvis besvarats i avsnitt 3.2.3 Tekniska 
svårigheter med markförlagda regionnätsledningar.  

Kommunen önskar dock framföra att om en ledning enligt alternativ B blir 
aktuell så förordar kommunen en markförlagd ledning vid Brunna som 
samordnas med Svenska Kraftnäts planerade markförlagda ledning vid den så 
kallade Brunnapassagen.  Kommunen ställer sig inte bakom en ny luftledning i 
detta stråk.  

 

 

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun 
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Samrådshandling undersöknings- och avgränsningssamråd - nybyggnation av 130 kV kraftledning
Överby-Kungsängen

1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för

byggnation av ny 130 kV1 kraftledning mellan transformatorstation (station) Överby och station

Kungsängen. Ny ledning avser att ersätta befintlig 70 kV kraftledning mellan stationerna. Projektet

berör Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby samt Upplands-Bro kommuner.

Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd. Underlaget har dock anpassats för att

motsvara kraven på ett avgränsningssamråd för att även kunna fylla detta syfte2. Samrådet syftar

bland annat till att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket är av

betydelse för utformningen av den fortsatta tillståndsprocessen (se avsnitt 2).

Detta samråd omfattar projektets lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter/

konsekvenser som verksamheten kan antas medföra samt innehållet i den miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) som i ett senare skede planeras att upprättas för verksamheten.

I Bilaga 1 redovisas kartfigurer i större format.

 Bakgrund, syfte och behov

1.1.1 Elnätets uppbyggnad

Elnätet är ett sammanhållet system som behöver fungera som en helhet. För att få en bättre förståelse

för elnätet och varför olika tekniker används vid olika tillfällen, är det bra att förstå hur elsystemet som

helhet är uppbyggt. Elsystemet delas in i transmissionsnät, regionnät och lokalnät, se Figur 1.

Figur 1. Skiss över elnätets uppbyggnad i form av transmissionsnät, regionnät och lokalnät.

1 Vanligtvis benämns ledningar på den aktuella spänningsnivån 130 kV ledning. Ledningens nominella spänning är

egentligen något högre än detta värde, 132 kV. Ledningens konstruktionsspänning, dvs. den högsta spänningen för vilken
anläggningen är konstruerad, är 145 kV. Planerad ny ledning kommer i detta samrådsunderlag att benämnas som 130 kV
ledning.

2 Undersökningssamråd genomförs för att undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (6 kap. 23§ Miljöbalken). Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det
avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning (6 kap. 24§ Miljöbalken)
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Transmissionsnätet (220-400 kV) kallas även stamnätet och ägs av Svenska kraftnät.

Transmissionsnätet kan jämföras med Sveriges motorvägar och transporterar el genom hela landet

vidare till regionnätet. Regionnätet (30 kV-150 kV), fungerar som de större riksvägarna i landet och

fördelar elen vidare ut till stora företag, viktiga samhällsfunktioner och lokala elnätsbolag. Slutligen

levereras elen via lokalnätet (0,4-20 kV), småvägarna, till hushåll, småföretag och resten av

samhället.

1.1.2 Vattenfall Eldistribution AB

Sökanden bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 kunder. Företagets elnät

är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Företaget har cirka 900 anställda, i

huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Sökanden investerar årligen cirka 3 miljarder kronor i att

bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniseras

genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också

anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv

industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande

innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar.

1.1.3 Kapacitetshöjning av elnätet i Stockholmsområdet

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående

samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya mark-

områden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet

av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning.

För att möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan

som bland annat omfattar regionnätet i Stockholm.

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande

matning från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet

genom att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelnings-

stationer. Det innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och

stationer) inom regionnätet. Genom att spänningshöja elnätet kan man föra över mer energi i en och

samma ledning.

I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa

ledningar. I de flesta fall innebär spänningshöjningen dock att nya ledningar behöver byggas för att

ersätta de gamla. Befintlig 70 kV ledning mellan Överby och Kungsängen ingår i ovannämnda strategi

att spänningshöja regionnätet i Stockholm till 130 kV.

Utgångspunkten inför val av ledningsstråk för den nya 130 kV ledningen har varit att i möjligaste mån

nyttja den befintliga 70 kV ledningens sträckning. Befintlig 70 kV ledning har under lång tid funnits i

det berörda området och dess omgivningar har således även anpassats efter ledningen.

Konkurrensen om marken i det aktuella området är stor och möjligheterna att hitta andra stråkförslag,

som sammantaget bedöms innebära ett lednings- och miljömässigt bättre alternativ, är begränsade.

Av denna anledning har Sökanden valt att förorda ett stråkalternativ som utgår från befintlig 70 kV

lednings sträckning som förordat alternativ i detta samråd.



20 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen - KS 21/0533-6 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen : 2. Samrådsunderlag Överby-Kungsängen

7

Samrådshandling undersöknings- och avgränsningssamråd - nybyggnation av 130 kV kraftledning
Överby-Kungsängen

Samrådet omfattar även ett ytterligare luftledningsalternativ längs ett alternativt stråk. Till stora delar

innebär detta alternativ att mark, som idag inte berörs av befintlig luftledning, tas i anspråk.

1.1.4 Befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen

Befintlig 70 kV ledning mellan Överby och Kungsängen, se Figur 2, omfattar cirka 12 km luftledning.

Ursprungligen byggdes ledningen år 1976. Ledningen är i huvudsak uppförd i cirka 15–20 meter höga

portalstolpar av impregnerat trä med horisontellt placerade faslinor. Vid ledningens passage över

inlopp till Mälaren, vid Munkholmen, är ledningen konstruerad i fyra stålstolpar med en totalhöjd på

25–35 meter. Enstaka stålstolpar förekommer även på andra platser.

Figur 2. Översiktskarta över ledningssträckning och utformning av befintlig 70 kV ledning mellan station Överby och station Kungsängen.

1.1.5 Syfte

Det grundläggande syftet med detta undersöknings- och avgränsningssamråd är att ta fram den mest

lämpliga lokaliseringen och utformningen för den planerade 130 kV ledningen. Vidare syftar detta

samrådsunderlag till att beskriva den påverkan på människor och miljö som de olika stråkalternativen

medför. Samrådet omfattar även en allmän beskrivning av hur rivningen av den befintliga 70 kV

ledningen planeras att utföras.

Samrådsunderlaget tar även upp förslag på utformning av den MKB som kommer att upprättas för

verksamheten i ett senare skede av denna tillståndsprocess.
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1.1.6 Församråd

Inför detta samråd har ett församråd genomförts. Församrådet genomfördes under september-

november 2021 och omfattade enbart ombyggnation av befintlig 70 kV ledning i befintlig lednings-

sträckning, i enlighet med detta samråds huvudalternativ (se även avsnitt 3.3). Berörda samråds-

parter i detta församråd utgjordes av Länsstyrelsen i Stockholms län, Upplands-Bro kommun,

Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun samt Försvarsmakten. Eftersom Järfälla kommun inte

berörs av befintlig 70 kV lednings sträckning ingick inte kommunen som samrådspart. Samråds-

underlag till församrådet återfinns i Bilaga 2.

Församrådets syfte var att inhämta synpunkter som eventuellt skulle kunna påverka utformningen av

detta undersöknings- och avgränsningssamråd. I församrådet valde Länsstyrelsen att inte lämna

några kommentarer och invänta aktuellt undersöknings- och avgränsningssamråd. Berörda

kommuner inkom med tjänstemannaskrivelser. I dialog med Sökanden har Försvarsmakten meddelat

att de inkommer med sitt yttrande inom ramen för aktuellt undersöknings- och avgränsningssamråd.

1.1.7 Pågående ledningsprojekt i området,

Svenska kraftnät (Svk) projekterar en cirka 50 km lång 400 kV kraftledning mellan stationerna Hamra

och Överby. Denna ledning berör delvis samma område som detta undersöknings- och avgränsnings-

samråd avser och framför allt alternativ B. Svk driver samråd för sin ledning separat från detta

undersöknings- och avgränsningssamråd. Sökanden och Svk avser att, i möjligaste mån, samordna

ledningsprojekten för att minimera påverkan på människor och miljö i berört område. I avsnitt 3.3.2.1

redovisas mer information om detta.

Mellan Bro och Kungsängen ska spänningshöjning ske av en annan av Sökandens 70 kV ledningar.

Denna planeras att ersättas av en ny 130 kV ledning. På en sträcka av cirka 800 meter norrut från

station Kungsängen kan aktuell ny 130 kV ledning behöva sambyggas med ledningen Bro-

Kungsängen. I avsnitt 3.3.3. samt 3.5.1 redovisas mer information om detta avsnitt.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att få bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen

(1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om

nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills

vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande

miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommuner och

enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en

samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

behöver bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället

ska en liten MKB tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning

av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en

specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsnings-

samråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan antas bli berörda samt övriga statliga

myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets

syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra

beslutsunderlag.

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter

remisstiden beslutar Ei om koncession ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och

miljödomstolen frågan. Se Figur 3 för flödesschema över processen.

Figur 3. Tillståndsprocessen för kraftledningar avseende nätkoncession för linje.
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 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren

innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget

erhålls i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknas. För aktuellt projekt kommer nya

markupplåtelseavtal att behöva tecknas och ny ledningsrätt sökas där den nya 130 kV ledningen

planeras.

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken

kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan

lagstiftning. Exempelvis kan verksamheten komma att kräva en dispensansökan avseende strand-

skyddet. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen behöver beaktas.
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING

 Nollalternativ
Nollalternativet innebär en beskrivning av konsekvenserna för det fall den nya 130 kV ledningen inte

anläggs och nuvarande förhållanden i området därmed bibehålls.

”Begränsad klimatpåverkan” är ett av Sveriges miljömål som ska bidra till uppfyllelsen av det globala

målet, enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar, avseende att halten av växthusgaser ska

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Ökad

fossilfri elektrifiering av industri och transportsektor är centrala åtgärder för att kunna minska

utsläppen av växthusgaser. Den ökade elektrifieringen medför ett allt större behov av överförings-

kapacitet i elnätet.

Nollalternativet medför en större svårighet att uppnå miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” vilket i

sin tur reducerar Sveriges bidrag till uppfyllelsen av det globala målet kring klimatförändring. Ur ett

regionalt perspektiv medför också nollalternativet att elförsörjningen i Stockholmsområdet, i takt med

att regionen växer, får lägre kapacitet och att risken för regional kapacitetsbrist ökar. Som nätägare

har Sökanden enligt ellagen en skyldighet att möta det ökade kapacitetsbehovet och att upprätthålla

ett robust elnät. En direkt konsekvens av kapacitetsbristen kan bli att nya anslutningar till elnätet

behöver nekas vilket får en negativ konsekvens för tillväxten.

Sökanden har fattat beslut om att 70 kV-nätet i Stockholmsområdet ska spänningshöjas till 130 kV.

Det ger en ökad överföringsförmåga till lägre kostnader för kundkollektivet (bolagets alla kunder som

finansierar nätinvesteringarna via nättariffen) då nätet kan drivas mer effektivt. En enhetlig spännings-

nivå minskar behovet av olika nätkomponenter som krävs för två olika spänningsnivåer. Med noll-

alternativet uteblir spänningshöjningen och därmed även nämnda fördelar.

Vid anläggande av en ny 130 kV ledning skiljer sig det generella mark- och miljöintrånget endast

marginellt åt jämfört med motsvarande intrång för en 70 kV ledning. Ledningarnas kapacitet är direkt

proportionell mot spänningsnivån vilket innebär att en 130 kV ledning har nästan dubbelt så hög

överföringsförmåga som en 70 kV ledning.

Om rådande förhållanden kvarstår innebär det att nuvarande 70 kV ledning mellan station Överby

och station Kungsängen förblir i befintlig utformning. Ledningen är ålderstigen och kommer utifrån

ledningens status att behöva underhållas kontinuerligt samt förnyas inom en inte alltför avlägsen tids-

horisont. Förnyelse av ledningen innebär att denna byggs om i varande sträckning med stöd av

befintligt tillstånd för ledningen.

Vid en jämförelse av de samlade miljökonsekvenserna, till följd av byggnationen av den nya 130 kV

ledningen jämfört med nollalternativets bibehållande av befintlig 70 kV ledning, måste ovan nämnda

förutsättningar beaktas och ställas i relation till de miljökonsekvenser som uppstår av den nya 130 kV

ledningen.
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 Teknikval luftledning/markkabel

3.2.1 Luftledning i regionnätet, kabel i lokalnätet

För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Inom region-

och stamnätet (se avsnitt 1.1.1. ovan) är den helt dominerande konstruktionen trädsäker luftledning

(se Figur 4 samt Figur 17 nedan) medan markkabel används i stor omfattning inom lokalnätet

(0,4-20 kV). I Vattenfall Eldistribution AB:s nät är andelen markkabel på 130 kV-nivån 1,8 % medan

motsvarande siffra för lokalnätet är 70 %. Den stora skillnaden mellan andelen markförlagda

regionnätsledningar och lokalnätsledningar förklaras av vitt skilda tekniska och ekonomiska

förutsättningar beträffande teknikvalet kabel/luftledning inom lokalnät respektive regionnät.

När en ny kraftledning planeras inom regionnätet så domineras samrådet ofta av krav på att den ska

byggas som markförlagd kabel. Det är naturligt att så är fallet då en markförlagd regionnätsledning

tar mindre mark i anspråk och inte medför någon visuell påverkan jämfört med en trädsäker luftledning

i en cirka 40 meter bred skogsgata. Eftersom markförläggning av befintliga luftledningar pågår i stor

omfattning för lokalnätsledningar, med lägre spänningsnivå, är det fullt förståeligt att det finns en

uppfattning att markförläggning av större regionnätsledningar kan ske i samma omfattning. Så är inte

fallet utan de tekniska utmaningarna med markförläggning av kraftledningar ökar med stigande

spänningsnivå.

Figur 4. 130 kV luftledning i regionnätet, trädsäker. Figur 5. 20 kV luftledning i lokalnätet, ej

trädsäker.

3.2.2 Driftsäkerhet

Driftsäkerheten är en central faktor till varför markkabel måste begränsas i regionnätet samtidigt som

det är ett bra alternativ till lokalnätets luftledningar som inte är trädsäkra och därför slås ut vid träd-

påfall, se Figur 5 ovan. Eftersom lokalnätet är många gånger längre än regionnätet (Sveriges hela

lokalnät är cirka 53 000 mil medan regionnätet endast är cirka 3200 mil3), samt i större utsträckning

3 Energiföretagen Sverige, 2021: Regionnätets funktion och utformning
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är byggt närmare bostadsbebyggelse är det inte rimligt att hålla lokalnätet trädsäkert. Det skulle då

krävas omfattande avverkning på tomtmark samt även att stora markytor skulle undantas från ett

aktivt skogsbruk. Ur ett driftsäkerhetsperspektiv kan skillnaderna mellan trädsäkra och icke trädsäkra

luftledningar exemplifieras med stormen Alfrida. Inget avbrott uppstod då på Vattenfall Eldistributions

trädsäkra regionnät medan stora delar av det icke trädsäkra lokalnätet slogs ut.

De allra flesta fel som uppstår på en trädsäker luftledning inom regionnätet beror på åsknedslag.

Dessa fel är övergående och kräver ingen reparationsinsats utan ledningen återgår i drift direkt efter

avbrottet. Fel på en markkabel är dock alltid bestående (permanenta) och kräver felsökning och

reparation. Enligt aktuell statistik var det under perioden 2011-2020 tio gånger fler bestående fel på

markförlagda 130 kV ledningar i Sverige jämfört med luftledningar på samma spänningsnivå4. Om en

trädsäker regionnätsledning markförläggs minskar alltså den ledningens driftsäkerhet väsentligt. När

en icke trädsäker lokalnätsledning markförläggs ökar ledningens driftsäkerhet, eftersom den inte

längre riskerar att slås ut när ett träd faller ner på ledningen.

Då ett fel uppstår på en 130 kV markkabel är reparationstiden avsevärt längre jämfört med den

begränsade mängd luftledningsfel som kräver reparation. När ett kabelfel har lokaliserats måste

kabeln friläggas innan reparationen kan påbörjas. Ett område runt kabeln, som ligger på cirka

1,2 meters djup, måste då snabbt grävas upp. Reparationsarbetet är betydligt mer tekniskt

komplicerat och tidskrävande jämfört med reparation av en luftledning som normalt repareras på

kortare tid än 24 timmar. Skarvning av 130 kV kablar är ett avancerat hantverk som måste utföras i

fält i en varm, torr och dammfri miljö. När kabeln har frilagts måste därför ett tält etableras kring skarv-

platsen varpå skarvningen genomförs av specialutbildad personal. Enklare fel på en kabelanläggning

kan ta kortare tid än en vecka att åtgärda, men det kan även ta betydligt längre tid3.

Eftersom det är cirka tio gånger högre risk för fel som kräver reparation på en markförlagd 130 kV

ledning jämfört med en luftledning4 och att reparationstiden på kabelfelen är flera gånger längre, så

är sannolikheten för att en 130 kV luftledning är tillgänglig (i drift) i storleksordningen 50-100 gånger

högre jämfört med motsvarande markförlagda ledning (jämförelsen förutsätter samma lednings-

längd). När regionnätsledningar markförläggs krävs det därför generellt fler ledningar i nätet som

reservmatningar för att minimera riskerna för avbrott till kund. En ökad andel kabel driver därför på

ytterligare utbyggnad av regionnätet. Ju mer kabel som förläggs i regionnätet desto fler kraftledningar

behöver byggas.

3.2.3 Tekniska svårigheter med markförlagda regionnätsledningar

Markkablar har en lägre impedans (elektriskt motstånd) jämfört med luftledningar. Ledningar med

lägre impedans drar åt sig mer effekt (minsta motståndets lag). Detta faktum medför flera tekniska

utmaningar. Det rör sig om oönskade effektflöden i nätet, risk för förhöjda felströmmar samt

elkvalitetsproblem (i form av så kallade resonansfenomen och spänningstransienter)3.

Lokalnät är uppbyggda så att delen närmast kund alltid är radiell (trädstruktur). Vid ett fel innebär

detta att kunden får avbrott tills felet reparerats eller omkoppling (som ofta sker automatiskt) har skett.

Inom regionnätet finns det andra matningsvägar som kan inkopplas snabbt vid ett fel på en ledning i

4 ENTSO-E, 2022: Nordic and Baltic grid disturbance statistics 2020.
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nätet. Ett sådant nät är maskat (en nätstruktur liknande ett spindelnät) med flera möjliga matnings-

vägar till varje station.

När enstaka ledningar eller delar av ledningar markförläggs i det maskade regionnätet, som till största

del består av luftledningar, påverkar det effektflöden i det omkringliggande nätet. Strömmen väljer

den väg i nätet där det är lättast att komma fram. Då kablar har lägre impedans kommer den nya

markförlagda ledningen ta en större del av effektflödet från kringliggande luftledningar. När fel inträffar

på en ledning i det maskade nätet måste ledningens effekt omfördelas till de andra ledningarna i

nätet. Detta medför att när det blir fel på markkabeln kan omkringliggande luftledningar bli

överbelastade och när det blir fel på någon av luftledningarna kan kabeln bli överbelastad. Ofta

behöver man bygga flera elledningar för att kunna hantera omfördelning av flöden vid införande av

markkabelledningar i maskade luftledningsnät.

De tekniska svårigheterna med markförlagda ledningar kopplade till förhöjda felströmmar och

elkvalitetsproblem ökar med ökad spänningsnivå, vilket innebär att kablifiering på regionnätet medför

större risker jämfört med på lokalnätet. Ju större andel kabel i nätet desto större blir denna

problematik. Även det kringliggande ledningsnätet påverkas och inte bara den del som markförläggs.

Om de tekniska svårigheterna blir alltför stora kan nätet behöva byggas på ett annat sätt vilket normalt

innebär att ytterligare ledningar behöver byggas3. Gemensamt för denna problematik är att det är

mycket komplext att beräkna och följa upp de ökande riskerna då nätet hela tiden förändras genom

förändrade driftläggningar och olika ombyggnationer. För att minimera risken att dessa problem

uppstår måste därför andelen kabel i nätet hållas nere.

Studier av effekterna av omfattande markförläggning av kraftledningar på elkvalitet har bland annat

gjorts i Danmark där ett politiskt beslut togs i Folketinget 2008 om en handlingsplan som syftade till

kablifiering av stora delar av elnätet. Erfarenheter från Danmark visar att även relativt korta kablar

kan ha negativ påverkan på elkvaliteten i ett stort geografiskt område. Det har konstaterats att

kablifiering av stora delar av transmissionsnätet kan innebära en betydande risk för både befintliga

och nya anläggningar i Danmark och att en stor mängd kabel i ett visst område begränsar mängden

kabel som kan anslutas på andra platser i nätet5. Även underliggande nät med lägre spänningsnivåer

i Danmark har drabbats av elkvalitetsproblem till följd av markförläggning av transmissionsnäts-

ledningar. Den danska kabelhandlingsplanen reviderades genom ett ändringsbeslut 2016 som

innebar att omfattningen av den planerade markförläggningen av ledningsnätet reducerades

väsentligt.

3.2.4 Elnätet måste vara säkert, tillförlitligt och effektivt

Enligt 3 kap. 1 § i ellagen ansvarar ett företag som bedriver nätverksamhet (nätföretag) för drift och

underhåll och vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, anslutning till andra

ledningsnät. Nätföretaget svarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och

för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Ett relevant mått på nätets

effektivitet är hur många MW som kan överföras eller anslutas till en viss kostnad samtidigt som nätets

tillförlitlighet och säkerhet är så hög som möjligt. Nätföretaget får betalt för sina kostnader via den

avgift som tas ut av nätägare från alla anslutna kunder (tariffen). Det finns dock begränsningar av hur

mycket ett nätföretag kan investera såsom exempelvis nätföretagets skuldsättning, nivån på tariffer

5 Lennerhag, O. 2020: Konsekvenser av kablifiering i stamnätet -Elkvalitet, temporära överspänningar och interaktion. Independent
Insulation Group Sweden AB. Rapport R20-1218-01.
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som samhället accepterar, interna och externa resurser för planering, projektering och byggnation av

ledningar samt möjligheter att ta avbrott i elnätet för att koppla in nya delar (med bibehållen

driftsäkerhet).

Givet att nätföretaget har en viss ram för investeringar behöver samhället få ut så mycket som möjligt

av dessa medel. Totalt sett får samhället ut mycket mer nytta och driftsäkerhet för varje investerad

krona på spänningsnivån 130 kV om luftledning används istället för markkabel då kostnaden för en

markkabel normalt är cirka 4-5 gånger högre än en luftledning3. Nätföretaget kan därmed tillgodose

fler samhällsbehov med luftledning jämfört med markkabel. Ett effektivt elnät är säkert, tillförlitligt, har

låga förluster och erbjuder hög kapacitet vid varje ny investering. Nätägaren behöver beakta alla

dessa aspekter för att leva upp till sin roll. Elnäten är den mest samhällskritiska infrastrukturen vi har

och det är avgörande att det fungerar väl.

Nätföretagen bedriver en monopolverksamhet och regleras därmed. Reglermyndigheten

Energimarknadsinspektionen övervakar nätägare. Det är alltid kunderna som betalar för de

investeringar nätägare gör i sitt nät. Om nyttan av investeringen enbart tillfaller en ny kund är det den

kunden som betalar hela investeringen med en så kallad anslutningsavgift. Om nyttan delvis tillfaller

en ny kund och till resterande del är till nytta för befintliga kunder delas anslutningsavgiften. En del

betalas då av den nya kunden och resten av kostnaden fördelas på nätägarens kundkollektiv via

tariffen. Nyttan av nätförstärkningar och reinvesteringar som inte orsakas av enskilda kunder kommer

kundkollektivet till godo och betalas därför i sin helhet via tariffen.

Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning.

Överföringen av el skall vara av god kvalitet. En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister

i överföringen, i den utsträckning kostnaderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för

elanvändarna som är förknippade med bristerna. Avbrott i överföringen av el till en elanvändare får

inte överstiga tjugofyra timmar.

3.2.5 Helhetsperspektiv vid teknikvalet

Sveriges elnät är ett enda sammankopplat system där alla delar hänger ihop och påverkar varandra.

Många aspekter måste vägas in vid valet av teknik i de olika delarna av elnätet. För att nätägaren ska

uppfylla kraven på ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till en skälig kostnad för elkonsumenten,

behöver alltid den teknik användas som är bäst lämpad både för den aktuella ledningen och för elnätet

som helhet. Därför arbetar Vattenfall Eldistribution efter principen att rätt teknik ska användas på rätt

plats.

Beträffande regionnätet på 130 kV nivån är rätt teknik i princip alltid luftledning. I vissa fall är det dock

inte rätt plats för luftledning helt enkelt därför att det inte finns fysiskt utrymme för den. I tätbebyggd

stadsmiljö är det oftast nödvändigt att markförlägga ledningar även på 130 kV nivån. När befintliga

transformatorstationer ska anslutas med nya ledningar i anslutning till tätbebyggda områden kan det

vara nödvändigt att markförlägga nya regionnätsledningar längs den sista sträckan in till stationerna.

Den situationen kan uppstå när marken successivt har exploaterats runt en transformatorstation så

att fysiskt utrymme för luftledning in till stationen saknas. För att minimera riskerna med 130 kV

ledningar i regionnätet är det då viktigt att den sista kabelsträckan in till stationen blir så kort som

möjligt.
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Den dominerande uppfattningen hos de markägare, närboende samt övriga intressenter som berörs

av en planerad ny kraftledning är att den ska markförläggas. Att det är en allmän uppfattning hos de

närmast berörda är fullt förståeligt då luftledningen medför en visuell påverkan samt även ett visst

hinder i markanvändning till följd av stolpar och ledningsgata. Även en markförlagd ledning medför

ett hinder i markanvändning men det berör ett mindre område och framför allt är den visuella påverkan

betydligt mindre (en cirka 15-20 m bred skogsgata vid byggnationen varav ungefär hälften kan tillåtas

växa igen). En markförläggning av en regionnätsledning medför en mindre påverkan på de närmast

berörda, på bekostnad av samhället i övrigt som får ta konsekvenserna av ökade risker i elnätet, lägre

driftsäkerhet samt den högre kostnaden som markförläggning av regionnätsledningar medför.

Då Vattenfall Eldistribution verkar inom en reglerad monopolverksamhet har bolaget ett samhälls-

ansvar som yttrar sig i att alla kunder, markägare och övriga intressenter måste behandlas lika. Som

konstaterats ovan medför markförläggning av 130 kV ledningar i det maskade regionnätet risker för

kringliggande nät. Riskerna ökar ju större del av nätet som markförläggs samtidigt som mark-

förläggningen i sig driver på ytterligare utbyggnad av nätet för att kompensera för de markförlagda

ledningarnas lägre driftsäkerhet och längre reparationstider. Det går alltid att bygga en enskild ledning

som kabel men det större systemet klarar inte en kablifiering som till följd av omvärldens krav sker i

allt i större skala. Det är för stora tekniska risker som äventyrar leveranssäkerheten för hela systemet,

det vill säga alla anslutna kunder.

Markförläggning av Vattenfall Eldistributions maskade regionnät påverkar andra nätägare inklusive

stamnätet. Ur ett systemperspektiv måste användandet av markkabel på högre spänningsnivåer

begränsas och möjligheten att markförlägga 130 kV ledningar måste sparas till de platser där det

verkligen inte finns fysiskt utrymme att komma fram med en luftledning. Om Vattenfall Eldistribution

skulle välja markkabel i ett enskilt projekt till följd av externa krav måste bolaget, för att leva upp till

likabehandling av markägare och övriga intressenter, alltid välja markkabel i alla projekt med liknande

förutsättningar.

Eftersom den lokala opinionen i princip alltid kräver markförläggning av nya 130 kV ledningar måste

en policy tillämpas för när detta kan accepteras. Det går inte att här endast se till varje kraftlednings-

projekt var för sig, utan konsekvenserna av markförläggning måste betraktas ur ett systemperspektiv,

då varje ny kabelsträckning i det maskade 130 kV nätet medför konsekvenser för kringliggande elnät.

Med anledning av den omfattande utbyggnad av elnätet, som krävs för att klara den pågående energi-

omställningen, har regionnätsföretagen Ellevio, E.ON Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft

Elnät och Vattenfall Eldistribution samt Svk i januari 2021 lämnat förslag till regeringen på åtgärder

för att säkerställa utbyggnaden av elnätet6. Av skrivelsen framgår att de undertecknade regionnäts-

företagen samt Svk generellt förordar luftledning på de högre spänningsnivåerna bland annat därför

att de tekniska problemen med att i stor omfattning använda markkabel på de högre spännings-

nivåerna skulle bli mycket svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. För att säkerställa att

system- och beredskapsperspektivet beaktas vid koncessionsprövning och annan tillståndsprövning

av elnät, föreslås regeringen att tillsätta en utredning om och i så fall vilka lagförändringar som krävs

6 Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB, E.ON Energidistr bution AB, Ellevio AB, Skellefteå Kraft Elnät AB & Jämtkraft
AB. 2021: Förslag till åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av Elnätet. Skrivelse till Regeringen 2021-01-29.
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(ellagen, miljöbalken med mera), för att säkerställa att system- och beredskapsperspektivet beaktas

vid koncessionsprövning och annan tillståndsprövning av elnät.

3.2.6 Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för kraftledningar med

130 kV spänning eller högre

I september 2020 tog Vattenfall Eldistribution ett principbeslut om att generellt förorda luftledning som

teknikval på spänningsnivån 130 kV och uppåt. Beslutet grundar sig i ellagens krav som fastslår att

nätägaren ansvarar för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång

sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. De huvudsakliga skälen till att luftledning förordas är

i korthet:

• Enligt ellagen ska nätägaren ansvara för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och

för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Begreppen i ellagen understöder

ställningstagandet att generellt förorda luftledning som teknisk lösning i 130 kV-nätet.

• De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i 130 kV-nätet skulle bli mycket

svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. Som exempel kan nämnas risk för resonans-

fenomen och spänningstransienter, ökat antal felkällor med långa reparationstider, oönskade effekt-

flöden i nätet och mindre möjligheter till maskad driftläggning med momentan reserv för anslutna

kunder.

• Luftledning är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med markkabel.

Samhället får ut totalt sett mycket mer kundnytta för varje investerad krona i 130 kV-nätet om luft-

ledning används istället för markkabel. Därmed kan fler samhällsbehov tillgodoses med luftledningar

jämfört med markkabel. Detta är i linje med Vattenfall Eldistributions uppdrag om att tillhandahålla ett

effektivt elnät.

• Markkabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor där luftledning

inte är möjligt på grund av brist på fysiskt utrymme, till exempel i radiella stadsnät. Som försiktighets-

princip och för att leva upp till likabehandling av markägare och övriga berörda intressenter, kan

markkabel därför bara accepteras där fysiskt utrymme för luftledning saknas.

Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för spänningsnivåer på 130 kV eller

högre innebär att luftledning generellt ska förordas i ansökningar om nätkoncession för linje. Detta

gäller för alla typer av ärenden: nya ledningar avsedda att ansluta kunder, förstärkningar och

reinvesteringar i befintligt nät, samt flytt av befintliga ledningar som initierats av kunder eller andra

intressenter.
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 Alternativa stråk
Samrådet omfattar två separata stråkförslag som luftledning; alternativ A och B. Alternativ A utgör

Sökandens huvudalternativ.

3.3.1 Alternativ A – Huvudalternativ

Totalt sett omfattar alternativet en cirka 12 km lång sträcka inom Sollentuna, Upplands Väsby och

Upplands-Bro kommuner, se Figur 6.

Figur 6. Karta över stråk avseende förordat alternativ A.

Alternativ A innebär en spänningshöjning av befintlig 70 kV ledning till 130 kV i och i nära anslutning

till den befintliga 70 kV ledningens nuvarande sträckning. I avsnitt 3.3.1.1- 3.3.3. nedan beskrivs vad

denna spänningshöjning innebär mer ingående för olika delsträckor av huvudalternativet.

Från station Överby sträcker sig alternativet inledningsvis åt nordväst genom industrifastigheter samt

jordbruksmark. Strax norr om Rydholm passerar alternativet befintlig bergtäkt och avfallsanläggning

och vidare mot nordväst genom i huvudsak skogsmark med mindre inslag av jordbruksmark och

bostäder. Vid passage över inlopp till Mälaren sträcker sig alternativet till Munkholmen och vidare

västerut mot Skogsborg. Därefter går alternativet söderut genom i huvudsak jordbruksmark. Vid

station Kungsängen sträcker sig alternativet i anslutning till industrifastigheter.
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3.3.1.1 Parallellgående befintliga luftledningar
Huvudalternativet innebär att ledningen behöver anpassas med hänsyn till befintlig 70 kV samt till

övriga befintliga luftledningar som återfinns längs hela ledningssträckan, se Figur 7. Tillsammans med

potentiella motstående intressen/aspekter i området skapar det begränsningar för lokaliseringen av

alternativ A.

Figur 7. Karta över övriga befintliga luftledningar som, utöver befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen, återfinns i närheten av

huvudalternativ A.

Mellan Överby och Rydholm sträcker sig befintlig 70 kV ledning parallellt med Svk:s befintliga 220 kV

ledning KL12 S2. En annan av Svk:s 220 kV ledningar (ledning RL6 S5) sträcker sig parallellt med

befintlig 70 kV ledning på sträckan Rydholm - Skogsborg.

Mellan Skogsborg och Kungsängen är befintlig 70 kV ledning sambyggd med 70 kV ledning Håtuna-

Kungsängen.

3.3.1.2 Förutsättningar

Överby-Skogsborg
För sträckan Överby - Skogsborg utförs spänningshöjning genom att befintlig 70 kV ledning byggs

om i befintlig ledningsgata. Utgångspunkten är att ingen ny mark behöver tas i anspråk längs denna

sträcka utöver nuvarande ledningsgata.
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I viss mån kommer befintliga stolpar att behöva byggas om och ersättas för att ledningen ska kunna

spänningshöjas. Sökanden har genomfört en teknisk bedömning av befintlig 70 kV ledning vilken visar

att 25–30 % av ledningens stolpar kommer att behöva bytas ut. Nya stolpar kommer, som

utgångspunkt, att konstrueras i liknande utförande som befintliga stolpar.

Mindre tekniska åtgärder som exempelvis byte av isolatorkedjor kommer att behöva utföras på

samtliga stolpar. Generellt bedöms ombyggnationsbehovet inte ge upphov till någon betydande

förändring av befintlig 70 kV lednings nuvarande utformning, se Figur 8.

Figur 8. Foto över portalstolpe tillhörande befintlig 70 kV ledning vid Skogsborg. Bakom portalstolpen syns stolpar tillhörande Svk:s

befintliga 220 kV ledningar KL12 S2 samt RL6 S5. Ombyggnation av de stolpar tillhörande befintlig 70 kV ledning kommer som

utgångspunkt att innebära marginellt högre portalstolpar.

Skogsborg-Kungsängen
Längs denna ledningssträcka är befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen sambyggd med 70 kV

ledning Håtuna - Kungsängen, se Figur 9.

Figur 9. Foto över befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen sambyggd i portalstolpar med 70 kV ledning Håtuna-Kungsängen. Ny 130

kV ledning planeras att anläggas parallellt med befintliga ledningar.
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De båda 70 kV ledningarna är byggda i en gemensam konstruktion vilket innebär att en ombyggnation

liknande sträckan Överby-Skogsborg inte kan utföras. Därför planeras den nya 130 kV ledningen att

anläggas parallellt med befintliga 70 kV ledningars ledningsgata.

När den nya 130 kV ledningen har tagits i drift kommer befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen

att rivas på denna sträcka. Även den befintliga 70 kV ledningen mellan Håtuna och Kungsängen

planeras på sikt att rivas och ersättas av en ny 130 kV ledning i en annan sträckning. Således planeras

en ny 130 kV ledning ersätta två befintliga 70 kV ledningar längs stora delar av sträckan mellan

Skogsborg och Kungsängen.

Längs en sträcka motsvarande 800 meter närmast station Kungsängen kan ny 130 kV ledning komma

att sambyggas med en annan planerad ny 130 kV ledning (Bro-Kungsängen), se avsnitt 3.3.3.

3.3.2 Alternativ B

Alternativ B berör Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla samt Upplands-Bro kommun och innebär ett

luftledningsalternativ inom, i Figur 10, angivet stråk. Detta alternativ uppgår till cirka 7,5 km och har

tagits fram med hänsyn till befintlig bebyggelse samt riksintresseområde för totalförsvaret (se även

avsnitt 3.4 samt 4.2.2 nedan).

Figur 10. Karta över alternativ B som omfattas av ett stråk inom vilket alternativet lokaliseras inom. Den yta inom stråket som enbart

alternativ B omfattar motsvarar en ledningsgata om cirka 40 meter.

Från station Överby sträcker sig ledningsstråket västerut i riktning mot Söderby. Vid Kolartorp har

stråket anpassats så att en ledningssträckning är möjlig både norr och söder om bebyggelsen.

Därefter korsar ledningsstråket ett skogsområde i Järfälla kommun. Mellan Uddnäs och Lund korsar
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stråket ett inlopp till Mälaren och fortsätter till Stäksön. Från Stäksön gör stråket en böj åt nordväst

för att på nytt korsa Mälaren och fortsätta in mot ett skogsområde öster om Brunna. Längs de

avslutande cirka 2 km följer stråket strax norr om bebyggelse och söder om gränsen mot riksintresse-

område för totalförsvaret. Avslutande passage in till station Kungsängen berör industriverksamheter.

Inom stråket finns även andra potentiella motstående intressen/aspekter som alternativ B behöver ta

hänsyn till samt anpassas efter. Den faktiska ytan för en ny ledningssträckning inom stråket motsvarar

en ledningsgata om cirka 40 meter. Då stora delar av detta alternativ behöver samordnas med Svk:s

Hamra-Överby projekt kommer den totala ledningsgatan där motsvara upp till 70 meter, se även

avsnitt 3.3.2.1 nedan.

Den nya ledningen planeras på den aktuella sträckan i huvudsak att uppföras med liknande stolp-

utformning som alternativ A. I avsnitt 3.5.1-3.5.2. beskrivs teknisk utformning av detta alternativ mer

ingående.

Då alternativet innebär långa ledningsspann över inlopp till Mälaren medför det ett behov av en annan

och högre stolputformning vid just denna passage. Passagen av Mälaren innebär ett behov av ett

antal stålstolpar med en totalhöjd på upp till 50 meter. I avsnitt 3.5.3 redovisas en översiktlig

bedömning av en möjlig stolputformning för denna sträcka.

3.3.2.1 Svenska kraftnäts ledningsprojekt Hamra-Överby
Svk:s ledningsprojekt Hamra-Överby berör delvis samma område som alternativ B, se Figur 11.

I berört område samråder Svk om att anlägga sin ledning både som luftledning och i markkabel-

utförande. Samordning av ledningsprojekten utförs i möjligaste mån vilket berör inledande cirka 3 km

av stråket från station Överby och västerut (benämns nedan som passage Överby-Lund) samt längs

den cirka 2 km långa passagen norr om Brunna (Brunnaområdet). Samordningen innebär generellt

en anpassning av luftledningar i en gemensam ledningsgata. I jämförelse med att ledningarna skulle

anläggs i separata skogsgator bedöms denna samordning innebära en mindre påverkan på

människor och miljö i berörda områden.
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Figur 11. Karta över alternativ B i förhållande Svk:s ledningsprojekt Hamra-Överby. Grönmarkerade ytor i kartan utgör områden som de

olika ledningsprojekten, i möjligaste mån, kommer att samordnas inom.

Samordning Överby-Lund
Genom detta område planerar Svk anläggande av ny luftledning för Hamra-Överby ledningen. För

Överby-Lund passagen bedöms en gemensam ledningsgata motsvara en bredd om cirka 70 meter.

Närmare Lund övergår respektive ledningsprojekt i separata skogsgator. Från denna punkt motsvarar

anläggande av alternativ B en ledningsgata om cirka 40 meter.

Samordning Brunnaområdet
Brunnaområdet utgör den mest tätbefolkade delen som alternativ B berör. Ledningsstråket har

begränsats med hänsyn till befintlig bebyggelse i söder samt mot gränsen till riksintresse totalförsvaret

i norr.

Genom Brunnaområdet planerar Svk anläggande av ny markkabel för Hamra-Överby ledningen.

Alternativ B innebär att den nya 130 kV luftledningen anläggs parallellt med markkabeln inom

markerat stråk. Ifall alternativ B blir aktuellt kommer förutsättningarna för hur de olika lednings-

projekten ska förläggas inom stråket att utredas närmare i samarbete med Svk.

I denna passage återfinns en befintlig telemast som kommer att behöva flyttas om de båda lednings-

projekten ska kunna anläggas. Om Sökanden väljer att gå vidare med detta alternativ kommer

förutsättningarna för en mastflytt att utredas i dialog med berörd mastägare samt övriga intressenter

i masten.
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3.3.3 Station Kungsängen

Oavsett vilket av de två alternativen som väljs kan den avslutande cirka 800 meter långa delen av

ledningssträckan in till station Kungsängen behöva sambyggas med planerad ny 130 kV ledning

mellan Bro och Kungsängen. I så fall kommer de båda 130 kV ledningarna att anläggas i

gemensamma stolpar och parallellt med befintliga 70 kV ledningar.

I Figur 12 redovisas en karta över detta ledningsavsnitt. I avsnitt 3.5.1 redovisas teknisk utformning

av luftledningarna för denna delsträcka.

Vid station Kungsängen återfinns även en mast tillhörande TeliaSonera. Sökanden kommer att

närmare utreda förutsättningarna för att anlägga ledningarna med hänsyn till mastens lokalisering.

Figur 12. Karta över ledningssträcka in till station Kungsängen. För denna passage kan ny 130 kV ledning behöva sambyggas med

planerad ny 130 kV ledning från Bro.
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 Avfärdade alternativ
Sökanden har förutsättningslöst undersökt ytterligare möjliga luftledningsalternativ i området.

Alternativa ledningsstråk som luftledning, inom riksintresseområde för totalförsvaret, har i ett tidigt

skede avfärdats. Inom ramen för Svk:s Hamra-Överby projekt i området har Försvarsmakten tidigare

nekat en ny ledningssträckning och därför har Sökanden utgått från att myndigheten gör samma

bedömning i aktuellt fall.

Sökanden har även undersökt ett möjligt stråkalternativ längs Europaväg 18 (E18). På grund av plats-

brist längs europavägens vägområde har detta alternativ avfärdats.

 Teknisk utformning
I detta avsnitt redovisas alternativens tekniska utformning. Specifika tekniska utformningar som

enbart avser ett av alternativen redovisas under respektive underrubrik.

3.5.1 Alternativ A och B

Ny 130 kV ledning innebär generellt anläggande av 15–20 meter höga portalstolpar med horisontellt

placerade faslinor, se Figur 13. För enstaka stolpar kan stolphöjden uppgå till 30 meter. Stolpbenen

är antingen gjorda av impregnerat trä eller kompositmaterial.

Enbenta stolpar av stål med vertikalt hängande faslinor är en alternativ utformning som kan komma

att nyttjas för delar av ledningen, se Figur 13. Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna,

uppgår i normalfallet till cirka 100–200 meter. Både stolparnas höjd och spannlängd kan komma att

variera beroende på terräng- och markförhållanden.

Figur 13. Stolpskisser över portalstolpe i trä eller komposit till vänster samt enbent stålstolpe till höger. Portalstolpen utgör
den stolputformning som anläggande av båda ledningsalternativen utgår ifrån.
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Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra stolpkonstruktioner, om förhållanden så

kräver. Vid vinklar kommer det att bli aktuellt med stagade stolpar.

Portalstolpar är normalt sett konstruerade med dubbel topplina. Topplinorna skyddar faslinorna från

åsknedslag. Minst en av topplinorna kommer att vara utrustad med en fiberlina (OPGW) för data-

kommunikation.

Stolpbenen schaktas normalt ner till ett djup av cirka 2–2,5 meter. Vid mark med dåliga

grundläggningsförhållanden kan en så kallad rustbädd användas. I schaktgropens botten, för

respektive stolpben, läggs i så fall en platta av impregnerat trä, komposit eller betong. Vid mycket

blöta förhållanden kan så kallade rörfundament användas. Fundamentet utgörs av ett rör av cement-

ringar alternativt ett rör av plast eller galvaniserad plåt. I botten på röret läggs en platta av exempelvis

impregnerat trä, komposit eller betong. Stolpen fixeras på rörets botten och röret fylls med lämpligt

material.

Vid exceptionellt blöta förhållanden kan pålning bli aktuellt för alla aktuella typer av portalstolpar.

Dessa pålar gjuts in i det fundament som sedan blir botten för respektive stolpben.

I vissa fall stagas stolparna med staglinor. Stagförankringar kan vara impregnerade eller

oimpregnerade träsyllar (täckta med polyetenplast) eller betongsyllar. Vid bergförankringar används

inborrade bergöglor.

Stålstolpar anläggs med fundament som grundläggs på ett djup av cirka 2–4 meter. Fundamenten

kan vara så kallad syllfundament, platsgjutna betongfundament eller prefabricerade betong-

fundament. Stolpar på berg har gjutna bergfundament. Syllfundament består av oimpregnerade trä-

syllar täckta med polyetenplast eller av stålsyllar.

Längs ledningssträcka motsvarande cirka 800 meter närmast station Kungsängen kan ny 130 kV

ledning behöva sambyggas med planerad ny luftledning mellan Bro och Kungsängen. Det motsvarar

anläggande av cirka 25-40 meter höga stålstolpar, i Figur 14 återfinns en skiss över aktuella stolptyper

längs detta avsnitt.
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3.5.3 Alternativ B

Vid detta alternativs passage över inlopp till Mälaren och Stäksön kommer fyra-fem högre stålstolpar

att behöva anläggas. Detta skulle kunna innebära en stolpkonstruktion med en totahöjd på upp till 50

meter, se Figur 16. Stråket innebär spannlängder på mellan 500-600 meter i området vilket motiverar

denna typ av stolpkonstruktion.

 Uppförande av luftledning
Innan en kraftledning börjar byggas genomförs en detaljprojektering där ledningssträckningen bland

annat stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. Inför detaljprojekteringen inhämtas ett

medgivande om förundersökning hos berörda markägare. En värdering av den skog som behöver

avverkas och mark som tas i anspråk till förmån för den nya kraftledningsgatan genomförs och träd

aktuella för avverkning stämplas.

När koncession har erhållits och erforderliga markupplåtelseavtal är påskrivna avverkas skogen.

Nästa moment är intransport av material (såsom stolpar och reglar) till kraftledningsgatan.

Under byggskedet uppstår tillfällig lokal påverkan. Det handlar om transportvägar, körvägar i

ledningsgatan, tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning och

röjning kan medföra tillfälliga framkomlighetshinder längs stigar och leder innan avverkningsresterna

tas bort. Buller, vibrationer och luftföroreningar i form av avgaser från arbetsmaskiner som nyttjas

uppstår. Lokal dammspridning kan även uppstå.
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Figur 16. Exempelskiss över stolputformningen av ledningsalternativ B vid passage över inlopp till Mälaren samt över Stäksön.
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Under byggskedet kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, diken, på stängsel eller på vägar

i samband med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. Uppkomna skador

ska återställas efter genomförd byggnation.

 Markbehov luftledning
Befintlig 70 kV kraftledning är uppförd som en trädsäker ledning, vilket innebär att inga träd får bli så

höga att dessa riskerar att växa in i eller falla på kraftledningen. Samma utgångspunkt gäller för

anläggandet av den nya 130 kV ledningen. Ledningsgatans bredd uppgår i normalfallet till cirka

40 meter, se Figur 17. Utöver den avverkning som sker inom skogsgatan måste enstaka så kallade

kantträd avverkas i sidoområdena. Detta gäller träd som är så högväxande att de riskerar att falla på

och skada ledningarna.

Figur 17. Principskiss över en ledningsgata för portalstolpe.

3.7.1 Alternativ A

För stora delar av alternativ A (sträckan Rydholm-Skogsborg) planeras ny 130 kV ledning att anläggas

i befintlig skogsgata, vilket innebär att skogsgatans nuvarande utformning i stort sett bibehålls, se

Figur 18.
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Figur 18. Skiss över befintlig ledningsgata för del av alternativ A, mellan Rydholm och Skogsborg, som är lokaliserad mellan befintliga

220 kV ledningar. I huvudsak kommer anläggande av alternativ A innebära en ombyggnation av befintliga portalstolpar som ersätts av

marginellt högre portalstolpar. Totalt sett bedöms alternativ A inte innebära någon betydande förändring av ledningsgatans nuvarande

utformning

För sträckan Skogsborg – Kungsängen, som inte berörs av sambyggnationen närmast station

Kungsängen, kommer som utgångspunkt anläggande av ny 130 kV ledning ersätta befintliga och

sambyggda ledningar på sträckan. Efter att befintliga 70 kV ledningar har rivits kommer den slutliga

ledningsgatan omfatta cirka 40 meter. Även för den del av ledningssträckan närmast station

Kungsängen som omfattar ny sambyggnation av 130 kV ledningar bedöms ledningsgatans bredd

motsvara cirka 40 meter, efter att befintliga 70 kV ledningar har rivits.

Anläggande av enbenta stålstolpar, i enlighet med alternativ stolputformning, innebär en ledningsgata

motsvarande 35-40 meter, se Figur 19.

Figur 19. Principskiss över en ledningsgata för en enbent stålstolpe.
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3.7.2 Alternativ B

Utgångspunkten är att portalstolpar av trä eller komposit eller, i undantagsfall, enbenta stålstolpar

används vid anläggande av detta alternativ. Detta innebär en ny ledningsgata liknande Figur 17 och

19 ovan.

3.7.2.1 Samordning Överby-Lund
För den del av sträckan som berör passage Överby och Lund (se Figur 11 ovan) samordnas

alternativets luftledning med Svk:s planerade Hamra-Överby luftledning. Totalt sett innebär det en

ledningsgata motsvarande cirka 70 meter, se Figur 20.

3.7.2.2 Samordning Brunnaområdet
Vid Brunnaområdet innebär samordning mellan de båda ledningsprojekten att ny 130 kV luftledning

anläggs parallellt med Svk:s planerade markkabel för Hamra-Överby ledningen. Totalt sett innebär

det en ledningsgata motsvarande cirka 60 meter i området.

Figur 20. Principskiss över den gemensamma ledningsgatan som anläggande av alternativ B innebär parallellt med Svk:s Hamra-Överby

ledning.

 Underhåll
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av luftledningens underhåll. I enlighet med

föreskrifterna besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå

erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter.

Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag,

stolpar och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten

kommer att genomföras för den nya 130 kV ledningen. Det skogliga underhållet omfattar underhålls-

röjning av skogsgatan (det engångsinlösta området) samt avverkning av farliga kantträd i lednings-

gatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens driftsäkerhet och personsäkerheten.

Underhållsröjningen av ledningsgatan sker vanligtvis med 6–7 års intervall medan syn och avverkning

av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år. Intervallens längd beror på tillväxt-

förmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras
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vid minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från fas-

linorna innan kommande röjning sker, röjs bort.

Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans sido-

område sker normalt med hjälp av skogsmaskiner. I det fall farliga kantträd står inom sumpskogar/

våtmarker ska särskild hänsyn i möjligaste mån tas för att undvika markskador vid avverkning. Det

säkerställs genom att anpassa tidpunkt, maskinval och metoder till gällande förutsättningar,

exempelvis att det sker motormanuellt.

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. I

strandzoner vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att bibehålla

skuggning i den mån det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet.

Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand

används den befintliga ledningsgatan som transportväg.

Tekniskt ledningsunderhåll, det vill säga reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa

åtgärder kräver ofta tyngre terränggående fordon.

3.8.1 Samråd vid underhåll

Inför röjnings- och underhållsåtgärder kommer samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljö-

balken att utföras innan en åtgärd som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön utförs.

 Avveckling och rivning av befintlig 70 kV ledning
I detta avsnitt redovisas generell information som framför allt är relevant vid anläggande av alternativ

B varpå befintlig 70 kV ledning rivs i sin helhet. Vid anläggande av förordat alternativ A kommer

huvuddelen av befintlig anläggning även fortsättningsvis kunna nyttjas, rivning av befintliga 70 kV

ledningar planeras dock på sträckan Skogsborg-Kungsängen. Totalt sett innebär det en mindre

avvecklingsfas än vad som beskrivs nedan, som framför allt omfattar rivning av enstaka stolp-

konstruktioner.

Inför rivning av befintlig 70 kV luftledning ansöks om återkallelse av koncession och återställnings-

åtgärder enligt gällande föreskrifter.

I ansökan om återkallelse av koncession ingår följande;

· Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt

eventuellt behov av återställningsåtgärder.

· En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att

lämnas kvar på platsen.

· En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av

eventuella kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

· Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika

motstående intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder.

Efter att den nya 130 kV ledningen har tagits i drift kan rivningen av den befintliga 70 kV ledningen

påbörjas. Befintlig 70 kV ledning består i huvudsak av portalstolpar av trä med tre horisontellt
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monterade faslinor. Trästolparna har impregnerats med kreosot, alternativt salt. Under åren har vissa

av stolparna bytts ut i samband med underhållsarbeten. Vinkelstolpar är stagförankrade i jord eller

berg. Generellt består jordförankringen av nedgrävning av stolpbenen utan ytterligare

fundamentering. Stagförankringar förekommer med slipers av impregnerat trä. Enstaka stålstolpar

förekommer längs befintlig ledning, framför allt vid ledningens passage över Mälaren.

En rivning inleds vanligtvis med att faslinorna avisoleras. Detta innebär att faslinorna tas loss från

isolatorkedjorna och läggs i en linvagn som hängs i isolatorkedjorna. Arbetet utförs med hjälp av

arbetsmaskin försedd med arbetskorg. Faslinorna dras därefter in på raseringstrummor.

I nästa arbetsmoment monteras regeln och isolatorkedjor ned och slutligen även stolpbenen med

hjälp av terränggående grävlastare eller grävmaskin. En ”gripklo” håller fast stolpbenet medan

marken närmast stolpen grävs upp. De impregnerade stolpbenen dras upp i sin helhet. Gropen

återfylls ordentligt med liknande jordmassor som finns i området för att undvika eftersjunkning. Berg-

förankrade stolpben lyfts bort och förankringar i form av bergdubb sågas av intill bergytan.

Alla stagförankringar i berg tas bort. Eventuellt kreosotimpregnerade stagförankringar i mark grävs

upp. På enskilda platser kan det finnas tydliga motstående platsspecifika intressen som överväger

nyttan med att gräva upp stagförankringar. I det aktuella området genomförs de åtgärder som ger

minst påverkan på miljön i samråd med tillsynsmyndighet och markägare. Bergöglor och förankrings-

järn i berg kapas i nivå med bergytan. Marken vid stolpplatser återställs normalt med befintliga massor

och omgivande vegetation tillåts växa in över ytan.

Allt material som rivs eller tas upp ur mark i samband med rivningen sorteras och skickas antingen

för återvinning eller för destruktion till behörig mottagare. Material som hanteras vid rivningen utgörs

av metaller (koppar, varmförzinkat stål och aluminium), impregnerat trä, glas, porslin samt små

mängder plaster. Inga anläggningsdelar som kan medföra påverkan på den lokala miljön kommer att

kvarlämnas vid rivningen. Faslinor, stålreglar och annat material som inte kan återvinnas

transporteras till deponianläggning. Trästolpar transporteras antingen till återvinningsanläggning eller

tillbaka till tillverkaren för destruktion.

Vid slutbesiktning som sker efter arbetets färdigställande besiktas rivningsarbetet. Eventuella mark-

skador dokumenteras och rapporteras till entreprenör för åtgärd.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR, PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar, i form av exempelvis känsliga miljöer och pågående

markanvändning. Avsnittet omfattar även en bedömning av den påverkan som anläggande av ny

130 kV ledning bedöms medföra på omgivningen samt bedömda konsekvenser.

I bilaga 3 redovisas en tabell över potentiella motstående intressen/aspekter längs alternativen.

Förkortningar som anges i kartfigurer och text nedan hänvisar till bilaga 3.

 Metod
Analys av berörda intressen i området har utförts via följande informationstjänster, kombinerat med

fältbesök i området:

- Riksantikvarieämbetets Fornsök
- Skogsstyrelsens Skogens pärlor
- Länsstyrelsens webbgis
- Länsstyrelsens EBH-karta
- Vattenmyndighetens Vattenkarta
- Planunderlag från berörda kommuner

- Trafikverkets karttjänst Sveriges vägar

Som utgångspunkt redovisas potentiella motstående intressen/aspekter inom 2 km från berörda

stråkalternativ. För de aspekter som har motiverat ett kortare avstånd än 2 km redovisas detta

specifikt under respektive ämnesområde.

För respektive aspekt beskrivs inledningsvis berört områdes nuvarande förutsättningar, det vill säga

kända förhållanden idag. Därefter redovisas den planerade verksamhetens påverkan, vilket även

omfattar den förändring som uppkommer/kan uppkomma i omgivningen vid anläggandet av den nya

130 kV ledningen. I de fall där verksamheten bedömts kräva riktade hänsynsåtgärder redovisas dessa

för respektive aspekt. Slutligen redovisas en bedömning av konsekvensen av åtgärden, det vill säga

den betydelse som anläggandet av den nya 130 kV ledningen medför på respektive aspekt mot

bakgrund av de hänsynsåtgärder som kommer att genomföras. Bedömningen av verksamhetens

miljöpåverkan har utgått från en skala motsvarande obetydliga-små-måttliga-stora konsekvenser.

I avsnitt 4.15 redovisas en samlad bedömning av konsekvenserna.

Potentiella motstående intressen/aspekter som är gemensamma för bägge alternativen redovisas

nedan under gemensam underrubrik (Alternativ A och B). Aspekter som främst rör ett av alternativen

redovisas under separat underrubrik.
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 Markanvändning

4.2.1 Förutsättningar

I detta avsnitt beskrivs nuvarande markanvändningen inom 100 meter från respektive alternativ, se

Figur 21.

4.2.1.1 Alternativ A
Då alternativ A, till stor del, utgår från att nyttja den markyta som befintlig 70 kV ledning upptar utgörs

nuvarande markanvändning av kraftledningsgata för befintliga stam- och regionnätsledningar.

I övrigt är markanvändningen längs alternativets närområde omväxlande men domineras av skogs-

bruk. I anslutning till station Överby och station Kungsängen återfinns i huvudsak de jordbruks- och

ängsmarker samt befintliga industriverksamheter som berörs av alternativet. Alternativet innebär en

sträckning genom befintlig bergtäkt och avfallsanläggning (B/A) samt två kortare passager över inlopp

till Mälaren. Cirka 6 km av alternativet berör riksintresseområde avseende totalförsvaret för Kungs-

ängens övnings- och skjutfält (RI TF 1). Samlad bebyggelse i anslutning till alternativet är

förhållandevis sparsam och utgörs av mindre bostadsområden vid Kolartorp, Törndal, Roparudden,

V Ryd och Skogsborg.

4.2.1.2 Alternativ B
I jämförelse med alternativ A berör alternativ B en något större andel skogsmark samt innebär två

längre passager över inlopp till Mälaren. Mellan Lund och Uddnäs berör alternativet hästverksamhet

kopplad till Stockholms Poloklubb (Poloklubb). Alternativet sträcker sig i nära anslutning till befintligt

bostadsområde vid Brunna. Utöver Brunna återfinns samlad bebyggelse vid Söderby, Lund och

Uddnäs.

Figur 21. Karta över nuvarande markanvändning i alternativens närområde.
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4.2.2 Påverkan

Generellt medför anläggande av den nya 130 kV ledningen att stolpar samt tillhörande ledningsgata

kommer att påverka befintlig markanvändning i området. För skogsbruksmarken innebär den nya

130 kV ledningen en ledningsgata motsvarande cirka 40 meter, se Figur 17 ovan. Tillkommer gör

avverkande av höga kantträd som riskerar att falla på ledningen. Generellt motsvarar ny ledningsgata

det markanspråk som befintlig 70 kV ledning idag upptar.

För jordbruksmarken innebär anläggande av ny 130 kV ledning en mindre arealförlust för den mark

som stolpen upptar. Samtidigt återgår mark till berörda fastighetsägare efter att befintlig 70 kV ledning

har rivits. Hänsyn till den nya 130 kV ledningen behöver visas när fordon och maskiner framförs i

närheten av ledningens stolpar vilket kan medföra en lokal påverkan på nyttjandet av jordbruks-

marken.

Alternativ A innebär att nya ledningsstolpar kommer att placeras i eller i nära anslutning till befintlig

ledningsgata. Totalt sett bedöms detta innebära en marginell påverkan på nuvarande mark-

användning. Alternativ B innebär att mark som idag inte berörs av någon luftledning behöver tas i

anspråk, vilket även medför ett behov av att avverka en ny ledningsgata motsvarande cirka 40 meter.

För delavsnitt av alternativ B tillkommer även kumulativ påverkan från Svk:s planerade Hamra-Överby

ledning. För det område där båda projekten samordnas i luftledningsutförande medför detta en

ledningsgata motsvarande cirka 70 meter. Även vid Brunnapassagen medför anläggande av

alternativ B en kumulativ påverkan från Hamra-Överby projektets planerade markkabel.

Åtgärder som Försvarsmakten bedömt kan orsaka en påtaglig skada på riksintresseområde för

totalförsvarets värden utgörs bland annat av uppförande av höga objekt inom område med särskilt

behov av hinderfrihet, tillkommande infrastruktur, införande av begränsande åtgärder kring nyttjandet

av området eller förändringar av infrastruktur i närområdet som påverkar möjligheterna för transport i

området7. För alternativ A bedöms planerade åtgärder sammantaget inte innebära någon betydande

förändring av nuvarande förhållanden i området. Alternativ B är lokaliserat i anslutning till men utanför

riksintresseområde för totalförsvaret.

4.2.3 Konsekvenser

För de fastighetsägare som berörs av ledningsprojektet kan verksamheten komma att innebära en

lokalt betydande konsekvens i form av förändrade möjligheter till nyttjandet av fastigheten. Denna

bedömning gäller framför allt alternativ B och fastighetsägare som idag inte berörs av befintlig 70 kV

ledning. På fastigheter som idag berörs av befintlig 70 kV ledning innebär anläggande av ny 130 kV

ledning samt efterföljande rivning av befintlig ledning en i sammanhanget oförändrad konsekvens

jämfört med nuvarande förhållanden.

Sammantaget bedöms konsekvenserna av alternativ A som små. Motsvarande bedömning för

alternativ B är måttliga till stora.

7 Försvarsmakten, R ksintressen för Totalförsvarets militära del i stockholms län, 2019, Bilaga 14 Stockholm 2019-.pdf
(forsvarsmakten.se)
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 Detaljplaner/Områdesbestämmelser
I detta avsnitt redovisas information om gällande eller pågående detaljplaner eller områden som

omfattas av områdesbestämmelser som alternativen direkt berör eller angränsar till, se Figur 22.

4.3.1 Förutsättningar

4.3.1.1 Alternativ A och B
Vid både station Överby och station Kungsängen återfinns detaljplaner i närheten av båda

alternativen.

Figur 22. Karta över detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser i närheten av alternativen.

I Sollentuna kommun korsar och angränsar avslutande del av båda alternativen in till station Överby

till detaljplaner för Kappetorp Industriområde (Kappetorp).

I Upplands-Bro kommun är station Kungsängen samt inledande cirka 600 meter av båda alternativen

lokaliserade inom stadsplan 7206 avseende industri och handel.
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4.3.1.2 Alternativ A
I Upplands Väsbys kommun angränsar alternativet till äldre detaljplan (byggnadsplan) Törndal samt

områdesbestämmelse avseende Roparudden.

4.3.1.3 Alternativ B
I Upplands Väsby kommun angränsar ledningsstråket till gällande detaljplaner avseende fastigheter

Vällsta 1:5 samt Vällsta 1:40. Detaljplanerna avser kvartersmark respektive upplagsytor.

I Järfälla kommun berör alternativet gällande detaljplan avseende Stäkets Marina. Det finns även en

pågående detaljplan avseende en ökad byggrätt inom marinans fastighet8.

I Upplands-Bro kommun berör en stor del av alternativ B pågående planprocesser. På Stäksön finns

ett planprogram för Norra Stäksön avseende möjligheten att planlägga området för ny bebyggelse9.

Utifrån det detaljplaneprogram som kommunen tagit fram för Norra Stäksön berör ledningsstråket

bland annat planerade bostadsområden samt strandpark10. Sedan hösten 2020 har planarbetet varit

vilande.

Väster om Stäksön återfinns ett planprogram för Rankhus-området (Rankhus). Enligt plan-

programmet berör alternativets ledningsstråk planerad bostadsbebyggelse, naturmark och planerade

grönområden11. Utgångspunkten är att utveckla området i etapper, där en planprocess för detaljplan

avseende del av området närmast E18 (Rankhus etapp 1) har inletts.

4.3.2 Påverkan

Anläggande av 130 kV ledningen medför begränsningar kring möjligheten att detaljplanera och nyttja

det markområde som ny ledning, inklusive ledningsgata, upptar.

Oavsett slutligt val av stråkalternativ kommer detaljplan 7206 beröras vid station Kungsängen.

Beroende på vilken sida av befintlig 70 kV ledning som ny ledning kommer att anläggas på berörs

mark som idag har utpekats för annan markanvändning i detaljplanen. Väster om befintlig lednings-

gata återfinns utpekade områden för industriändamål samt ytor avsedda för gata och park. Öster om

befintlig ledningsgata återfinns prickmark samt ytor avsedda för gata och park12.

Då alternativ A till stora delar utgår från befintlig 70 kV lednings sträckning innebär detta alternativ att

mark som idag omfattas av befintlig ledningsgata kommer att tas i anspråk för den nya 130 kV

ledningen. Utöver ovan nämnd detaljplan 7206 bedöms alternativet inte innebära någon påverkan på

detaljplaner och områdesbestämmelser.

Inom Upplands-Bro kommun berör alternativ B mark som, på sikt, planeras att omvandlas för

bostadsändamål. Alternativet bedöms vara förenligt med möjligheten till att bebygga området för

bostadsändamål, däremot begränsas möjligheten att bebygga det område som ledningen upptar

samt medför ett behov av att anpassa eventuell kommande bebyggelse med hänsyn till alternativet.

8 Järfälla kommun, pågående detaljplaner, Stäkets marina - Järfälla kommun (jarfalla.se), Besökt 211208
9 Upplands-Bro kommun, pågående detaljplaner, Norra Stäksön - Upplands-Bro, Besökt 211207
10 Upplands-Bro kommun, Planprogram Norra Stäksön, Planprogram samrådsversion Norra Stäksön.pdf (upplands-bro.se)
11 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram för Rankhusområdet, 2009, Planprogram Rankhus.pdf (upplands-bro.se)
12 Upplands-Bro kommun, gällande detaljplaner, plankarta, 200- 2 (upplands-bro.se)
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4.3.3 Konsekvenser

Sammantaget bedöms konsekvenserna av anläggandet av alternativ A som små till måttliga.

Konsekvenserna av anläggandet av alternativ B bedöms som måttliga till stora.

 Översiktsplaner
I berörda kommuners översiktsplaner redovisas inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den

fysiska miljön i respektive kommun. I detta avsnitt redovisas delar av berörda kommuners översikts-

planer som har bedömts relevanta för verksamheten. Områden som omfattats har eftersökts inom

100 meter från stråkalternativen.

4.4.1 Förutsättningar

4.4.1.1 Alternativ A och B
I Sollentuna kommun håller en ny översiktsplan på att tas fram. Enligt granskningshandling för

Sollentuna 2040 berör alternativen verksamhetsområde Kappetorp inklusive verksamhetsområde för
utökad dagvattenhantering. Kappetorp omfattar industriområde för bland annat betong, metall-

återvinning och upplag. Det finns önskemål om ytterligare etablering av industriverksamheter i

området.

Inom Upplands-Väsby kommun berör alternativen regional grönkil i form av Järvakilen,
Försvarsmaktens influensområde väderradar, statlig väg, regional cykelväg, kommunal mark, vatten-
drag med behov av klimatreglering samt naturvärdesområden av regionalt och kommunalt intresse

(klass 2–3).

Enligt Upplands-Bro kommuns Översiktsplan 2010 berör alternativen tätortsavgränsning samt

befintligt verksamhetsområde. Tätortsavgränsningen utgör gräns för markyta som omfattas av

detaljplanekrav.

4.4.1.2 Alternativ A
Inom Upplands Väsby kommun berör alternativet Försvarsmaktens influensområde luftrum,

verksamhetsområde samt upplagsområde.

Inom Upplands-Bro kommun berör alternativet totalförsvarets påverkansområde inklusive Livgardets
övnings- och skjutfält. Kommunen har även en fördjupad översiktsplan för landsbygden inom vilken

alternativen berör totalförsvarets influens- och samrådsområde samt kulturmiljöer av lokalt intresse i

form av områden Sandboda-Lerberga-Stigtomten samt Kyrkbyn i Västra Ryd och Sundby13.

13 Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan 2016, Landsbygdsplan FÖP2016.pdf (upplands-bro.se)
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4.4.1.3 Alternativ B
Inom Upplands Väsby kommun och i höjd med Söderby tangerar ledningsstråket område utpekat

som småskalig stadsbygd eller verksamheter. Nära kommungränsen mot Järfälla berör lednings-

stråket utpekat arbetsområde.

Inom Järfälla kommun berör alternativet följande områden:

· Järvakilen och Görvälnkilen

· Småbåtshamn

· Rekreationsstråk

· Område för småskalig struktur

· Kulturlandskap (Horsgärdet – Uddnäs)

· Vattentäkt

· Jordbruks- och våtmarker

· Vattendrag

· Motionsspår/vandringsled

· Nyckelbiotoper

· Nedlagd verksamhet med risk för förorening

Område för småskalig struktur omfattar i huvudsak bostäder. Vid Lund och Uddnäs ska ny bebyggelse

planeras samlat, utvecklingen för Lund utgår från förtätning med enstaka tomter och avser villa-

bebyggelse.

Enligt Upplands-Bro kommun berör alternativet områden för planerad bostadsbebyggelse,

utredningsområde samt område som berörs av förslag till ny vägförbindelse. Enligt kommunens

landsbygdsplan berör alternativet stråk med grön koppling samt större bebyggelsegrupper i form av
Rankhus och Brunna Gård.

4.4.2 Påverkan

Alternativ A bedöms inte innebära någon betydande påverkan på objekt som finns utpekade i berörda

kommuners översiktsplaner.

Generellt sett bedöms anläggande av alternativ B inte stå i konflikt med berörda översiktsplaner.

Däremot innebär alternativet begränsningar av exempelvis möjligheten till ny bostadsbebyggelse i

ledningens närområde. En indirekt påverkan till följd av förändrad landskapsbild kan även uppstå

samt ett behov av att anpassa alternativet i förhållande till de objekt som framför allt återfinns i Järfälla

kommun.

4.4.3 Konsekvenser

Sammantaget bedöms konsekvenserna av båda alternativens påverkan på områden utpekade i

översiktsplaner som små till måttliga.
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 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 1999. Enligt

5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som

människor, miljön eller naturen kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse. Det finns olika

typer av miljökvalitetsnormer med olika rättsverkan. En miljökvalitetsnorm kan till exempel avse

högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Idag finns det miljökvalitetsnormer för

föroreningar i utomhusluften, vattenmiljökvalitet i grund- och ytvatten, vattenmiljökvalitet i fisk- och

musselvatten och omgivningsbuller. Av dessa bedöms endast miljökvalitetsnormer för vatten vara

relevanta att behandla i denna miljökonsekvensbeskrivning.

4.5.1 Förutsättningar

4.5.1.1 Alternativ A och B
Båda alternativen korsar Mälaren-Skarven (MKN 1) som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten

avseende kemisk och ekologisk status, se Figur 23. Objektets ekologiska status har bedömts som

måttlig medan Mälaren-Skarven ej uppnår god kemisk status.

Figur 23. Karta över områden som omfattas av miljökvalitetsnormer samt vattenskyddsområde i alternativens närområde.

4.5.2 Påverkan

Anläggande av ny 130 kV luftledning innebär ingen stolpplacering i vattenförekomst som omfattas av

miljökvalitetsnormer. Anläggningsfasen bedöms heller inte riskera att påverka vattenkvaliteten i

Mälaren-Skarven.
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Det finns en potentiell risk för påverkan på områden som omfattas av miljökvalitetsnormer vid

underhållsåtgärder på ledningen som kräver maskiner. Det bör dock noteras att för att påverka en

vattenförekomst så pass mycket att dess kemiska eller ekologiska status påverkas krävs relativt

omfattande och oftast långvarig påverkan på vattenförekomsten i sin helhet. I sammanhanget får det

därför som en oerhört liten risk för att en entreprenad knuten till en kraftledning ska riskera att medföra

en sådan typ av påverkan. Den påverkan som kan uppstå av en kraftledning är lokal och tillfällig,

begränsad till den specifika plats där ledningen korsar vattenförekomsten samt till anläggningsskedet

och eventuella underhållsåtgärder.

Under byggtiden kan störningar i form av buller från maskiner förekomma likvärdigt med buller från

en vanlig skogsavverkning. Under drifttiden kan underhåll behöva utföras på ledningarna. På samma

sätt sker utsläpp av avgaser från ovan nämnda maskiner vid byggnation och underhåll. Störningarna

är dock övergående och tidsbegränsade och bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för buller

eller luft överskrids.

4.5.3 Hänsynsåtgärd

Inför en åtgärd som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön genomförs samråd med tillsyns-

myndigheten i enlighet med 12 kap. 6§ miljöbalken.

4.5.4 Konsekvenser

Sammantaget bedöms konsekvenserna av verksamhetens påverkan på områden, som omfattas av

miljökvalitetsnormer för vatten, som små.

 Vattenskyddsområde
I detta avsnitt redovisas vattenskyddsområden inom 1 km från alternativen.

4.6.1 Förutsättningar

4.6.1.1 Alternativ B
Alternativ B tangerar gränsen för vattenskyddsområde Östra Mälaren (VSO 1), se Figur 23 ovan, för

vilken vattenförekomster samt 50 meter av strandlinjen avser primär skyddszon och övrigt land-

område sekundär skyddszon14. Enligt vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter får nyanläggning av

elledningar utföras under förutsättning att verksamheten inte strider mot bestämmelserna i gällande

miljölagstiftning. Allmänt får inte hantering av till exempel kemikalier ske om det kan medföra risk för

vattenförorening. Lagring av hälso- och miljöfarliga ämnen får endast ske på tät, invallad yta försedd

med tak. I den primära skyddszonen får inte industriell verksamhet som kan medföra risk för

vattenförorening etableras.

4.6.2 Påverkan

Generellt bedöms anläggande av alternativ B inte ge upphov till någon betydande påverkan på

vattenskyddsområdet. Verksamheten bedöms inte innebära något uppenbart behov av dispens från

vattenskyddsområdets föreskrifter. Skulle verksamheten ändå motivera ett dispensförfarande

kommer ett sådant att genomföras.

14 Länsstyrelsen i Stockholms län, skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Östra Mälaren,
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4.6.3 Hänsynsåtgärder

Saneringsutrustning ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen för att ta hand om eventuellt spill eller

utsläpp i samband med anläggnings- och rivningsarbeten. Bränslepåfyllning av maskiner och arbets-

fordon kommer att utföras med hänsyn till vattenskyddsområdets föreskrifter.

4.6.4 Konsekvenser

Sammantaget bedöms konsekvenserna av verksamhetens påverkan på berört vattenskyddsområde

som små.

 Strandskydd

4.7.1 Förutsättningar

4.7.1.1 Alternativ A och B
Båda alternativen berör mark som omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens kommer att sökas

för verksamheten och hanteras i separat prövning.

 Förorenad mark
Potentiellt eller konstaterat förorenade markområden har eftersökts inom 100 meter från alternativen.

4.8.1 Förutsättningar

4.8.1.1 Alternativ A och B
Station Överby (FM 1) utgör ett potentiellt förorenat markområde, se Figur 24. Objektet saknar risk-

klassning.

Figur 24. Karta över potentiellt förorenade markområden i alternativens närområde.
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4.8.1.2 Alternativ A
Den befintliga avfallsdeponi (FM 2) som alternativ A berör utgör ett klass 4 objekt (liten risk).

Vid Skogsborg återfinns en verkstadsindustri (FM 3) som saknar riskklassning.

4.8.1.3 Alternativ B
I anslutning till marinan inom Järfälla kommun återfinns ett klass 1 objekt (mycket stor risk) avseende

övrig oorganisk kemisk industri (FM 4).

Vid Brunna återfinns ett ej riskklassat objekt i form av en tidigare industrideponi (FM 5).

4.8.2 Påverkan

Anläggande av ny 130 kV luftledning samt rivning av befintlig 70 kV ledning innebär en potentiell risk

för att verksamheten berör förorenade områden. Markarbeten kan innebära att förorenade jordmassor

berörs vilket ökar risken för en lokal spridning av föroreningar i berört område. Utifrån vad som är känt

kring området finns det ingen uppenbar risk för att alternativ A riskerar att påverka mark som är

potentiellt förorenad.

Alternativ B berör en tidigare industrideponi inom vilken stolpplacering kan komma att krävas.

Alternativet sträcker sig även i närhet av klass 1 objekt vid marinan. I kommande MKB kommer

industrideponins samt tidigare verksamheter vid marinans möjliga påverkan på alternativet att

studeras närmare, förutsatt att Sökanden väljer att gå vidare med detta alternativ.

4.8.3 Hänsynsåtgärder

Om det skulle bli aktuellt med schaktning i närheten av de båda identifierade områdena med

potentiella föroreningar kommer aktuell kommuns miljöenhet att kontaktas för att erhålla mer

information gällande föroreningarnas utbredning och karaktär. Eventuella schaktarbetet intill

områdena kommer att utföras i samråd med kommunen för att säkerställa att arbeten utförs på

lämpligt sätt och att eventuella föroreningar hanteras. Om förorenade massor skulle upptäckas i

samband med utförande av åtgärder kommer arbetet att avbrytas och tillsynsmyndigheten att

kontaktas.

Om det under byggnationsarbeten skulle påträffas hittills ej känd misstänkt förorening kommer arbetet

på den aktuella platsen avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. I samråd med tillsyns-

myndigheten vidtas därefter erforderliga åtgärder för att undvika spridning till omkringliggande mark

och vatten.

4.8.4 Konsekvenser

För alternativ A bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på förorenad mark

som små.

För alternativ B bedöms motsvarande konsekvenser som små-måttliga.
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 Infrastruktur
I detta avsnitt redovisas infrastruktur som alternativen korsar.

4.9.1 Förutsättningar

4.9.1.1 Alternativ A och B
Vid station Kungsängen berör båda alternativen mast tillhörande Telia Sonera (Mast 1), se Figur 25.

Båda alternativen korsar även lokal stadsgata (Symmetrivägen) strax norr om transformator-

stationen.

Alternativen berör även länsvägar (Väg 850, Väg 907) samt enskilda och kommunala vägar.

Vattenpassagen mellan Mälaren och Skarven är även klassad som riksintresse avseende yrkesfisket

(RI YRF 1). Riksintresset omfattar användningen av mark- och vattenområden för att säkerställa fiske-

sektorns tillgång till fångstområden i både havet och inlandsvatten15. Där ingår även att möjliggöra för

nödvändig infrastruktur till hamnar och service för fiskefartygen.

Figur 25. Karta över befintlig infrastruktur i alternativens närområde.

15 Havs och vattenmyndigheten. Riksintresse för yrkesfisket. https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmi joer/atgarder-skydd-och-
rapportering/skyddade-omraden/r ksintressen/r ksintresse-yrkesfisket.html Besökt 2021-12-09
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4.9.1.2 Alternativ B
Alternativet innebär en korsning med befintlig 220 kV ledning RL6 S5. Norr om Brunna berör

alternativet mast (Mast 2) tillhörande 3GIS.

4.9.2 Påverkan

Påverkan på befintliga vägar till följd av verksamheten utgörs av att 130 kV ledningen korsar dessa

vilket kräver tillstånd enligt väglagen.

Korsning av befintlig 220 kV luftledning förutsätter att den nya 130 kV ledningen anpassas efter den

befintliga ledningens utformning.

Befintliga master kan behöva flyttas för att anlägga ny 130 kV ledning.

Verksamheten bedöms inte påverka riksintresse för yrkesfisket.

4.9.3 Hänsynsåtgärder

Korsning av statliga vägar kommer att ske i enlighet med gällande lagstiftning. Om arbeten behöver

utföras inom Trafikverkets vägområden eller fastigheter kommer kontakt tas med myndigheten.

Berörda mastägare kommer att omfattas i kommande samrådsutskick. Behovet av att eventuellt flytta

berörda master kommer att utredas i dialog mellan Sökanden, mastägarna samt övriga berörda

intressenter.

4.9.4 Konsekvenser

Sammantaget bedöms konsekvenserna av båda alternativens påverkan på infrastruktur som

måttliga.

  Naturmiljö
I detta avsnitt redovisas kända naturvärden längs alternativen.

Utsök av naturvärdesobjekt som riksintressen för naturvården, naturreservat och Natura 2000-

områden redovisas inom 2 km från alternativen. Naturvärdesobjekt som nyckelbiotoper, biotopskydd,

sumpskogar, naturvärden, skyddsvärda trädmiljöer samt objekt som omfattas av ängs- och

betesmarksinventeringen redovisas inom 50 meter från alternativ A samt inom ledningsstråket för

alternativ B.

I kommande MKB kommer en närmare naturvärdesbedömning alternativt naturvärdesinventering att

utföras för det alternativ som i slutändan väljs. I MKB:n kommer även en bedömning av om

verksamheten är förenlig med artskyddsförordningen att redovisas.

4.10.1 Förutsättningar

4.10.1.1 Alternativ A och B
Cirka 300 meter söder om station Överby återfinns Östra Järvafältets naturreservat (NR 1), se

Figur 26. Reservatet syftar till att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer knutna till kulturhistoria och

odlingslandskap, samt att tillgodose behov för friluftsliv16.

16 Länsstyrelsen i Stockholms län, Östra Järvafältet, Östra Järvafältet | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se), Besökt 220119
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Strax nordväst om station Överby återfinns ett objekt med ekar som även omfattas av ängs- och

betesmarksinventeringen (Träd 1 / ÄoB 1).

4.10.1.2 Alternativ A
Cirka 1 km norr om alternativets passage över Munkholmen återfinns naturreservatet Sättra gård
(NR 2). Reservatet omfattar ett kulturlandskap runt Sättra gård med bland annat badplats och goda

möjligheter till vandring och cykling17.

Alternativet korsar samt tangerar tre nyckelbiotoper (NyBi 1–3), tre områden som omfattas av ängs-

och betesmarksinventeringen (ÄoB 2-4) samt ett område med särskilt värdefull trädmiljö (Träd 5).

Figur 26. Karta över kända naturvärden i alternativens närområde.

4.10.1.3 Alternativ B
Cirka 1,5 km söder om alternativ B återfinns Stäketskogens naturreservat (NR 3). Reservatet utgör

ett naturskogsområde med gammal barrblandskog som har fått utvecklas fritt. I området återfinns

även insektsarter och vedsvampar18. På grund av omfattande angrepp av granbarkborre i reservatet

finns för närvarande en avrådan från att vistas i området.

Alternativ B berör nyckelbiotoper (NyBi 4–6), sumpskogar (SU 1–2) samt tre områden med särskilt

värdefulla trädmiljöer (Träd 2-4).

17 Länsstyrelsen i Stockholms län, Sättra Gård, Sättra Gård | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se), Besökt 211209
18 Upplands-Bro kommun, Stäketskogens naturreservat, Besökt 220127, Stäketskogens naturreservat - Upplands-Bro
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4.10.2 Påverkan

Påverkan på naturmiljön från anläggandet av en ny kraftledning i skogsmark utgörs främst av att en

ny ledningsgata tas upp utmed ledningen, vilket leder till att naturtypen förändras lokalt till följd av

ökad ljusinstrålning och ändrade fuktighetsförhållanden. Ledningsgatan vidmakthålls genom

regelbunden röjning av vegetation. Dessutom avverkas kantträd, utanför den egentliga gatan, som är

så högväxande att de riskerar att falla på och skada ledningen. När skog avverkas för att ge plats åt

en luftledning förändras livsbetingelserna för djur och växter lokalt. Vissa tidigare etablerade arter

försvinner och nya arter tillkommer. I en i övrigt sluten skogsmark kan ledningsgatan verka som

reträttmöjlighet för ljuskrävande arter som har sin naturliga hemvist i ängs- och hagmarker eller skogs-

gläntor och bryn. Även störningståliga, hävdgynnade arter som tidigare var vanliga i odlings-

landskapet kan finna en lämplig livsmiljö i ledningsgatan till följd av den återkommande röjningen.

Alternativ A utgår från möjligheten att anlägga ny 130 kV ledning inom och i anslutning till befintlig

ledningsgata. Alternativ B innebär anläggande av en ny ledningsgata. De båda alternativen skiljer sig

därmed med avseende på påverkan på naturmiljön i området. Alternativ A medför nyttjande av en

naturmiljö som redan är påverkad och anpassad efter de förhållanden som råder i en ledningsgata.

Det finns heller inget uppenbart avverkningsbehov knutet till förordat alternativ A.

Naturvärden som riskerar att påverkas utgörs framför allt av nyckelbiotoper och sumpskogar.

Alternativ B behöver anpassas med hänsyn till dessa naturvärden, Sökanden bedömer att det finns

goda förutsättningar för att kunna undvika de flesta av dessa områden. Alternativ B kommer att korsa

objekt NyBi 5. Objektet är lokaliserat väster om och i sluttningen mellan Mälaren och höjdens topp

och bedöms beröras i mindre omfattning av alternativet.

4.10.3 Hänsynsåtgärder

Verksamheten medför ett behov av riktade hänsynsåtgärder. Förslag på lämpliga åtgärder kopplat till

anläggande av ny samt rivning av befintlig luftledning kommer att redovisas närmare i kommande

MKB.

Stolpplaceringar omfattas ej i detta samråd utan hanteras i kommande detaljprojektering. Generellt

utgår Sökanden från att eftersträva en placering av stolpplatser utanför berörda våtmarksområden.

Inom ramen för anläggningsfasen planeras körvägar och uppställningsplatser för att undvika

påverkan på naturvärdesområden. Om körning inom naturvärdesområden behöver utföras ska kör-

skador återställas till ursprungligt förhållande. Ingen körning får ske i korsande vattendrag, vid

passage över vattendrag ska tillfälliga eller permanenta broar nyttjas. Träd och buskar lämnas i den

mån det är möjligt i vattendragens strandzon.

För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid underhåll och eventuell framtida

reparation av ledningen utförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan en

åtgärd som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön påbörjas. Vid detta samråd föreslås lämpliga

hänsynsåtgärder för att undvika att skada uppstår.
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4.10.4 Konsekvenser

Sammantaget bedömer Sökanden att anläggande av alternativ A innebär små konsekvenser för

områdets naturmiljö. För anläggande av alternativ B bedöms verksamhetens konsekvenser som

måttliga.

Resultatet av kommande naturvärdesbedömning, alternativt naturvärdesinventering, kan komma att

förändra bedömningarna, vilket följs upp i kommande MKB.

4.10.5 Fåglar

4.10.5.1 Påverkan
Kraftledningar kan medföra risker för fåglar genom kollisioner men även genom överslag. Risken för

att fåglar som rör sig i luftrummet kan kollidera med ledningar ökar där ledningar korsar öppna

områden såsom öppna fält eller vattendrag. Överslag kan orsakas när fåglarna sätter sig på

ledningarna. För att ett överslag ska uppstå måste en fågel nå två faser samtidigt med sina vingar.

Detta gäller speciellt rovfåglar och ugglor. Vald stolptyp har en storlek och utformning som innebär

att risk för strömgenomföring för fåglar som sätter sig på stolparna är försumbar då faserna är

placerade långt ifrån varandra. En annan risk för ugglor, bland annat berguv, är oisolerade

transformatorer på vilka dessa fåglar gärna vilar. Sökt ledning kommer inte att vara utrustad med

sådana transformatorer. Därav bedöms risken vara låg för rovfåglar och berguv som eventuellt häckar

i omgivande landskap.

Risken för kollision gäller framför allt större fåglar med dålig manövreringsförmåga, till exempel

svanar. Dessutom innebär byggandet av elledningar att habitatet i området ändras vilket kan vara

negativt för vissa fågelarter. Vissa arter kan dock även gynnas av kraftledningar och i inventerings-

området var det tydligt att exempelvis gulsparv hade revir i anslutning till ledningsgatan.

Fasavståndet mellan faslinorna på den nya 130 kV ledningen kommer att uppgå till cirka 4,5 meter,

vilket i praktiken innebär att det inte föreligger någon risk för strömgenomgång eftersom fåglar med

större vingspann än cirka 2,5 meter inte häckar i Sverige.

Till kommande MKB kommer en fågelinventering att utföras vilken kommer att ligga till grund för

bedömningen av verksamhetens påverkan på fågellivet. I MKB:n kommer även en närmare

bedömning göras om verksamheten är förenlig med artskyddsförordningen, vilket även omfattar

andra djur än fåglar.

4.10.5.2 Hänsynsåtgärder
Behov av eventuella hänsynsåtgärder kommer att redovisas i kommande MKB.

4.10.5.3 Konsekvenser
I kommande MKB kommer bedömningen av verksamhetens konsekvenser för fågellivet i området

att redovisas.
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 Kulturmiljö
I detta avsnitt redovisas kända kulturvärden i form av riksintresseområden samt kulturhistoriska

lämningar såsom exempelvis fornlämningar.

4.11.1 Förutsättningar

4.11.1.1 Alternativ A
Antuna (RI KM 1) utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården som återfinns cirka 2 km öster

om alternativet, se Figur 27. Området utgörs av en herrgårdsmiljö som speglar 1800-talets storgods-

bildningar i Stockholmsområdet19. Riksintressets värde är främst knutet till en herrgårdsbyggnad från

år 1881 tillsammans med anläggningens visuella koppling till den allé som finns längs infartsvägen

samt den torpliknande grindstugan.

Figur 27. Karta över kända kulturmiljövärden i alternativens närområde.

Norr om Munkholmen ligger riksintresseområde Runsa (RI KM 2). Även detta riksintresseområde

omfattar en herrgårdsmiljö från järnåldern med ett strategiskt viktigt läge vid vattenled till Uppsala.

Områdets uttryck bottnar i den farledsanknutna fornborgen tillsammans med omgivande stenvallar

och husgrundsterrasser. I området återfinns även gravfält, bland annat "kungshögen" och skepps-

sättningen, en stenkrets med den spetsovala formen av ett skepp.

19 Riksantikvarieämbetet, Riksintresseområden Stockholms län, Stockholm-AB riksintressen.pdf (raa.se)
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4.11.1.2 Alternativ B
Cirka 1,5 km söder om alternativet återfinns Görväln som utgör ett riksintresseområde för kulturmiljö-

vården (RI KM 3). Riksintresset omfattar ett herrgårdslandskap samt farleds- och kommunikations-

miljö som visar på Mälarens signifikans som farled mot Sigtuna och Uppsala samt som vattenväg till

Stockholm. Riksintressets uttryck grundar sig framför allt i områdets herrgårdsmiljö och den påverkan

som dessa har på landskapsbilden tillsammans med tillhörande åkermarker, alléer och äldre

vägsträckningar.

4.11.2 Kulturhistoriska lämningar

Kulturhistoriska lämningar såsom fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar har eftersökts inom 100 meter från alternativ A samt inom ledningsstråk för alternativ B.

Även lämningar som saknar antikvarisk bedömning har eftersökts. Dessa redovisas i Figur 27 ovan

samt i Bilaga 3.

4.11.2.1 Alternativ A
Totalt har 18 kända lämningar identifierats, varav tio utgör fornlämningar, två möjliga fornlämningar

samt sex övriga kulturhistoriska lämningar.

4.11.2.2 Alternativ B
Totalt har 26 kända lämningar identifierats i området, varav nio fornlämningar, två möjliga forn-

lämningar, 14 övriga kulturhistoriska lämningar samt en lämning som saknar klassning.

4.11.3 Påverkan

Anläggande av kraftledningar kan leda till direkt fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar genom

att maskinkörning sker över dem eller att upplag placeras på lämningar. Även vid framtida underhåll

eller eventuell reparation av ledningen kan fysisk påverkan på lämningarna uppstå.

Riksintressen för kulturmiljövården återfinns i båda alternativens närområde. Inget av alternativen

berör utpekade riksintressen direkt och ingen av alternativen bedöms innebära någon indirekt

påverkan på dessa.

Längs båda alternativen förekommer kända kulturhistoriska lämningar som, potentiellt sett, riskeras

att påverkas av verksamheten. Inom ramen för detta samråd ansvarar Länsstyrelsen för

bedömningen av verksamhetens påverkan på kulturhistoriska lämningar i området och behov av

eventuella ytterligare kulturhistoriska utredningar.

4.11.4 Hänsynsåtgärder

Skulle krav på ytterligare utredningar, av berört område, ställas kommer nödvändiga utredningar att

genomföras.

Vid detaljprojektering av ledningen kommer stolpplacering att, så långt möjligt, undvikas i anslutning

till kända lämningar. För att undvika fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar som är lokaliserade

i eller i anslutning till ny ledningsgata, kommer de lämningar som riskerar att påverkas märkas ut i fält

innan anläggningsarbeten påbörjas. Utgångspunkten är att ingen körning kommer att ske över eller i

direkt anslutning till fornlämningarna. Inga upplag kommer heller att placeras på lämningarna. Vid ett

eventuellt intrång i fornlämningar krävs tillstånd för ingrepp i fornlämningen. En ansökan om tillstånd
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till ingrepp i eller i anslutning till fornlämning ska då göras till Länsstyrelsen. Om tillstånd ges kan detta

komma att villkoras med arkeologiska åtgärder.

Om lämningar som kan antas vara fornlämningar skulle påträffas vid anläggande av ny ledning skall

den del av arbetet som berör lämningen omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen

enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §.

4.11.5 Konsekvenser

Sammantaget bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på områden med

kända kulturmiljövärden är att betrakta som små.

 Friluftsliv

4.12.1 Förutsättningar

I detta avsnitt redovisas områden som bedömts betydelsefulla för det lokala friluftslivet inom 200

meter från de båda alternativen.

4.12.1.1 Alternativ A och B
Båda alternativen berör Mälaren med öar och strandområden (RI RÖR FRI 1) som utgör riksintresse-

område avseende rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1–2 §§ miljöbalken, se Figur 28. Riksintresset omfattar

natur- och friluftslivsvärden kring Mälaren med öar och strandområden. Enligt miljöbalken skall

turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen

av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i detta område.

Båda alternativen korsar vandringsleden Upplandsleden.

4.12.1.2 Alternativ A
Utöver ovan nämnda riksintresse och vandringsled bedöms alternativ A inte beröra några intressen

av betydelse för friluftslivet.

4.12.1.3 Alternativ B
Då alternativ B berör sammanhängande grönområden i närhet av bebyggelse är det troligt att dessa

områden används för lokal rekreation av boende i området.

Söder om Ängsjö återfinns Ängsjö motionsspår (Ängsjö motionsspår). Det finns fyra motionsspår i

området varav två omfattar elljusspår.20 Avsnitt av alternativ B berör hästsportsanläggning tillhörande

Stockholms Poloklubb (Poloklubb).

Alternativet passerar även strax norr om en Småbåtshamn.

20 Järfälla kommun, motionsspår, Motionsspår - Järfälla kommun (jarfalla.se)
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Figur 28. Karta över kända intressen för friluftslivet i alternativens närområde.

4.12.2 Påverkan

Verksamheten bedöms inte innebära någon påverkan på riksintresset.

Anläggnings- och rivningsarbeten kan komma att innebära tillfälliga störningar för nyttjandet av

vandringsleden samt motionsspåret. Avsnitt av vandringsleden kan tillfälligt behöva stängas av/dras

om.

En slutlig ledningssträckning enligt alternativ B behöver anpassas med hänsyn till pågående häst-

verksamhet.

4.12.3 Konsekvenser

Sammantaget bedömer Sökanden att anläggande av alternativ A innebär små konsekvenser med

avseende på friluftslivet. För anläggande av alternativ B bedöms konsekvenserna som måttliga.
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 Landskapsbild

4.13.1 Förutsättningar

4.13.1.1 Alternativ A och B
Öster om Mälaren berör alternativen Järvakilen som är en av Stockholms läns tio så kallade gröna

kilar. Järvakilen omfattar ett sammanhängande grönområde mellan kommunikationsstråket med

norra stambanan/E4 och E18 samt de bostads- och industriområden som vuxit fram i anslutning till

detta område.21 Generellt har inte området exploaterats i någon större skala.

Järvakilen omfattar i sin tur separata delområden, där båda alternativen berör Harva-Ängsjö området.
Området präglas med skogslandskap med friluftskaraktär med inslag av hagmarker.

4.13.1.2 Alternativ A
Alternativ A berör ett förhållandevis flackt men omväxlande landskap. Landskapet präglas av

omgivande markanvändning från jordbruk, skogsbruk samt täktverksamhet.

4.13.1.3 Alternativ B
Till stora delar berör alternativ B flack skogsmark. Undantagen utgörs av passagen över Mälaren

samt de verksamhetsområden som återfinns i anslutning till de båda stationerna.

4.13.2 Påverkan

En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina stolpar samt tillhörande ledningsgata. Där luft-

ledningen berör skogsmark exponeras ledningen generellt sett mindre för omgivningen än där den

går över öppen mark.

Alternativ A innebär en ledningssträckning som inte avviker nämnvärt från befintlig 70 kV lednings

sträckning. Alternativet berör få bostäder och innebär en ny ledning i eller i anslutning till befintlig

ledningssträckning i en liknande stolputformning som idag.

Alternativ B medför en ny ledningsgata i ett område som idag saknar befintliga luftledningar. Ny

ledningsgata berör i huvudsak skogsmark och skapar en ny riktning i landskapet genom anläggande

av stolpar och ny ledningsgata. Vid passage över inlopp till Mälaren finns ett behov av anläggande

av upp till 50 meter höga stolpar, vilket innebär att detta alternativ medför en påtaglig visuell påverkan

på området. Eftersom alternativet sträcker sig närmare samlad bebyggelse och E18 kommer detta

ledningsstråk att visuellt beröra betydligt fler betraktare än alternativ A.

4.13.3 Konsekvenser

För alternativ A bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på områdets

landskapsbild som små.

För alternativ B bedöms motsvarande konsekvens som stora.

21 Ekologigruppen, Järvakilen – En pilotstudie, 2010, 2010 jarvakilen prioritering av regionala varden 2010 05 04.pdf (rufs.se)
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 Boendemiljö

4.14.1 Förutsättningar

4.14.1.1 Alternativ A
Bebyggelsen i alternativets närhet är förhållandevis gles. Mindre samlad bebyggelse förekommer vid

Vällsta, Söderby, Törndal, Roparudden och V Ryd.

Inom 100 meter från alternativet återfinns 19 byggnader för stadigvarande vistelse (såsom bostads-

hus).

4.14.1.2 Alternativ B
Samlad bebyggelse återfinns vid Kolartorp, Söderby, Lund, Uddnäs samt Brunna. Inom 100 meter

från alternativets stråk återfinns ett 70-tal byggnader för stadigvarande vistelse varav de flesta

återfinns i Brunnaområdet.

4.14.2 Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.

Dessa fält uppkommer till exempel vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns

överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bland annat från kraft-

ledningar och elapparater.

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det

elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m).

Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet

avskärmas lätt av till exempel växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt

fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte

vara relevant att redovisa.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och

varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek

även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med

kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. Mot

bakgrund av detta är magnetfälten ofta högre i hus nära kraftledningar än vad som är normalt i övrigt.

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält det vill säga det

varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för

växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet

påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält

svaga elektriska strömmar i kroppen.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras

hemsida finns bland annat allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för EMF,

www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om

växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha

någon betydande miljöeffekt.
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Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt för att man ska kunna sätta ett gräns-

värde. Dock ska försiktighetsprincipen i miljöbalken följas. Därför har Sökanden som målsättning att:

· Utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering

för magnetfält begränsas.

· Begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor

respektive aktuella arbetsmiljöer (avser befintliga ledningar).

4.14.3 Påverkan

Alternativ i detta samråd har utformats utifrån en grov bedömning av magnetfältsexponeringen från

ny 130 kV ledning på byggnader för stadigvarande vistelse i närområdet.

I kommande MKB kommer magnetfältsberäkningar avseende ny 130 kV ledning att redovisas samt

en bedömning av verksamhetens påverkan på byggnader för stadigvarande vistelse. Till dessa

magnetfältsberäkningar kommer även den kumulativa påverkan från parallellgående ledningar att

omfattas.

4.14.4 Hänsynsåtgärder

Den slutliga ledningssträckningen kommer att anpassas i enlighet med försiktighetsprincipen vilket

följs upp närmare i kommande MKB.

4.14.5 Konsekvenser

För alternativ A bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på boendemiljön

som små.

För alternativ B bedöms motsvarande konsekvenser som måttliga-stora.
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  Samlad bedömning
Det aktuella projektet bidrar till samhällsnytta genom att Sökanden kan möta det ökande kapacitets-

behovet samtidigt som en säker elförsörjning kan bibehållas i regionen.

Sammanfattningen av verksamhetens bedömda konsekvenser sammanfattas i tabell 1 nedan.

Bedömningen har gjorts för respektive alternativ och miljöpåverkan har värderats enligt skalan

obetydliga-små-måttliga-stora konsekvenser.

Aspekt Planer omfattar en samlad bedömning av avsnitt 4.3-4.4.

Tabell 1. Sammanfattning av respektive alternativs bedömda konsekvenser.

Bedömd aspekt Bedömning av verksamhetens konsekvens

Alternativ A Alternativ B

Markanvändning Små Måttliga-Stora

Miljökvalitetsnormer Små Små

Vattenskyddsområde Små Små

Förorenad mark Små Små-Måttliga

Infrastruktur Måttliga Måttliga

Planer Små-Måttlig Måttliga-Stora

Naturmiljö* Små Måttliga

Kulturmiljö** Små Små

Friluftsliv Små Måttliga

Landskapsbild Små Stora

Boendemiljö Små Måttliga-Stora

*Resultatet av kommande naturvärdesbedömning/naturvärdesinventering, fågelinventering samt artskydds-

bedömning kan komma att påverka denna bedömning.

**Resultat av eventuell kulturmiljöinventering kan komma att påverka denna bedömning.

Sökanden bedömer att en ledningssträckning i enlighet med förordat alternativ A inte kan antas

medföra betydande miljöpåverkan. Detta då ledningen lokaliseras i anslutning till befintlig lednings-

gata där naturmiljön, kulturmiljön och landskapsbilden sedan tidigare är påverkad av befintlig

verksamhet.

Totalt sett bedömer Sökanden att anläggande av ny 130 kV ledning mellan Överby och Kungsängen

kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ifall det slutgiltiga sträckningsvalet avviker väsentligt

från befintlig 70 kV ledningssträckning i likhet med alternativ B. En sådan sträckning tillför en ny

ledningsgata i tidigare obruten terräng med vissa negativa effekter för framför allt pågående mark-

användning och boendemiljö.
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5 FORTSATT ARBETE
Efter avslutat samråd kommer Sökanden att sammanställa alla inkomna yttranden, samt bemötande

av dessa i en samrådsredogörelse. Eventuellt görs sträckningsjusteringar och/eller vidare utredningar

utifrån synpunkter som inkommit under samrådet. En ansökan om beslut om betydande miljö-

påverkan lämnas därefter in till länsstyrelsen som beslutar om utformningen samt omfattningen av

tillståndsprocessen.

Om ledningsåtgärderna inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kommer Sökanden att

upprätta en liten MKB.

Om ledningsåtgärderna bedöms medföra betydande miljöpåverkan kommer Sökanden att genomföra

en specifik miljöbedömning. I och med att detta undersökningssamråd även utformats som ett

avgränsningssamråd kommer arbetet med en fullskalig MKB att inledas.
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6 PRELIMINÄRT INNEHÅLL MKB
Inför bedömningen av om verksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller inte redovisas nedan

det preliminära innehållet i kommande MKB:

· Inledning

- Bakgrund och behov

· Tillståndsprocessen

- Annan lagstiftning

- Genomförda samråd

- Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

· Alternativutredning

- Avfärdade alternativ

- Val av sträckningsalternativ

· Utformning och teknisk beskrivning

- Teknisk utformning

- Sträckningsbeskrivning

- Byggnation

- Markbehov

- Drift och underhåll

- Rivning av befintlig ledning

· Nuläge

- Strömförsörjning och redundans

- Markanvändning, bebyggelse, planer

- Resurshushållning

- Miljömål

- Miljökvalitetsnormer

- Naturmiljö/Skyddade arter

- Kulturmiljö

- Landskapsbild

- Friluftsliv

- Boende, hälsa och säkerhet

- Infrastruktur

· Påverkan, hänsynsåtgärder och konsekvens

· Samlad bedömning

· Referenser
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Samrådsinbjudan Överby-Kungsängen

1 (2)

Samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och

Kungsängen

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintlig 70 kV kraftledning, mellan
transformatorstationerna i Överby och Kungsängen, till 130 kV. Åtgärden kan genomföras genom
ombyggnation av befintlig 70 kV luftledning alternativt nybyggnation av en 130 kV luftledning.
Projektet berör Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Upplands-Bro kommuner i Stockholms län.
För dessa åtgärder genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet

av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att

möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera

regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har idag en 70 kV luftledning mellan stationerna Överby och Kungsängen. Planerad

åtgärd innebär att 70 kV ledningen ska spänningshöjas till 130 kV.

För att planerade åtgärder ska kunna genomföras avser Vattenfall Eldistribution att ansöka om nytt tillstånd

för ledningen (nätkoncession för linje). Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd, inom vilket ni som berörd

part har möjlighet att yttra er kring lämpligt stråkval samt ge förslag på frågor som behöver belysas i

kommande miljökonsekvensbeskrivning för projektet.

Samrådet omfattar två alternativa stråkförslag inom vilka ledningen kan lokaliseras. Alternativ A utgör förordat

huvudalternativ och innebär i huvudsak en ombyggnation av befintlig 70 kV ledning till 130 kV i samma

sträckning som idag. Alternativ B innebär att 130 kV luftledningen byggs i en ny sträckning inom ett nytt

stråkförslag. Vid ett genomförande av Alternativ B kommer den befintliga 70 kV ledningen att rivas när den

nya 130 kV ledningen har tagits i drift.

I bilaga 1 till detta samrådsbrev återfinns samrådsunderlag för projektet. Samrådsunderlaget finns även

tillgängligt på följande webbadress:

www.vattenfalleldistribution.se/overby-kungsangen

I bilaga 2 återfinns sändlista över berörda myndigheter och organisationer.

Samråd
Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter,

organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Samrådet sker som ett skriftligt samråd kombinerat med två samrådsmöten (öppet hus).

Välkommen till samrådsmöten (öppet hus) kl. 16-20:

Onsdag 16 mars: Kulturhuset Kungsängen, Stora scenen, Furuhällsplan 1, Kungsängen

Torsdag 17 mars: Ulvsättra bygdegård, Ulvsättravägen 6, Järfälla

Vid frågor gällande projektet, samt för beställning av samrådsmaterial, kontakta ansvariga konsulter Frida

Tiger (076-854 78 10) eller Erik Sundqvist (072-450 50 46).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2022-04-08 till:
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Yttrande i samråd avseende ny 130 kV 
luftledning mellan Bro och Kungsängen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det 

till Vattenfall. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att trygga 

elförsörjningen lokalt. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130 kV 

kraftledning mellan Bro och Kungsängen. Med anledning av detta bjuder 

Vattenfall in till undersökningssamråd. I samrådsförslaget presenteras tre 

alternativa sträckningar där två går utmed E18 efter att ha förlagts i markkabel 

mellan västra delen av Brunna och befintlig nätstation i östra delen av Brunna. 

En alternativ dragning av denna del dras norr om Brunna och genom Lejondals 

naturreservat. Från trafikplats Kockbacka föreslås två dragningar, på norra och 

södra sidan av E18. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på 
undersökningssamrådet 

Vattenfall förordar det alternativ som går luftvägen, norr om Brunna, vidare 

genom Lejondals naturreservat och förbi trafikplats Kockbacka, längs E18 till 

den nya nätstationen i Bro. 

Det finns många frågetecken i det samrådsunderlag som Vattenfall har sänt ut 

men det är ändå tydligt att det alternativ som är bäst ur kommunalt perspektiv 

är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den 

dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som 

möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås 

ledningarna med ett väldigt litet avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Ur 

det perspektivet är stråk 1A att föredra.  
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars, 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende 

planerad ny kraftledning mellan Bro och Kungsängen, den 21 mars, 

2022 

 Vattenfall Eldistributions underlag för utredningssamråd avseende 

kraftledningar Bro-Kungsängen 2 mars, 2022 

Ärendet 

Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att 
trygga elförsörjningen lokalt. 

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av 

tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. För att möta 

kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall 

Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kilovolt (kV) till 130 kV. 

Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga 

anläggningar (ledningar och stationer) dels genom nybyggnation av 

anläggningar inom regionnätet. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130 

kV luftledning mellan Bro och Kungsängen. Denna ledning är den mellersta 

delen av en dragning som i sin helhet går från Bålsta i Håbo till Överby i 

Sollentuna. 

Kommunen har tidigare yttrat sig över sträckorna Bålsta till Bro och 

Kungsängen till Överby. Dessutom planerar Svenska kraftnät för 

uppgraderingar av det nationella nätet i delvis samma sträcka. 

Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av 

Stockholmsregionens elnät så är den planerade 130 kV ledningen nödvändig 

för att möta det ökade lokala behovet av elkraft i Bro och Kungsängen. 

Vattenfall bjuder in till undersökningssamråd med anledning av den nya 
ledningen mellan Bro och Kungsängen 

Med anledning av den nya ledningen bjuder Vattenfall in till 

undersökningssamråd, enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet omfattar berörda 

myndigheter och markägare samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda 

av verksamheten. 

Samrådet omfattar förslag till alternativa stråk inom vilka en 

ledningssträckning är möjlig, utformning för planerad ny ledning, de 

miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 
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I samrådsförslaget presenteras tre alternativa sträckningar där olika 

delsträckor kan kombineras på olika sätt 

De punkter som den nya ledningen är tänkt att gå mellan är den befintliga 

stationen i Brunna i Kungsängen och den nya nätstation som planeras vid 

trafikplats Bro. I samrådsmaterialet presenterar Vattenfall tre alternativa 

dragningar där alternativ tre endast sträcker sig från Brunna till området vid 

trafikplats Kockbacka. De två övriga alternativen går längs E18. I Vattenfalls 

samrådsunderlag förutsätts att en mindre sträcka markförläggs för dessa två 

alternativ. 

Studerade alternativa stråk samt Svenska kraftnäts alternativa stråk (markerade i rött). 

Från området vid trafikplats Kockbacka är det bara två alternativ som 

föreslås. 

Konsekvenser av förslaget 

Vattenfall går i sitt samrådsförslag igenom de konsekvenser som förslaget 

förväntas kunna medföra. Nedan följer en sammanfattning av dessa. 

Samhällsnytta, markanvändning och planer 

Vattenfall redovisar i en tabell vilken påverkan de olika alternativa sträckorna 

skulle få på befintliga och planerade detaljplaner. De skriver ”Berörda 

detaljplaner, både gällande och de under pågående arbete, reglerar bland annat 

bostäder, blandad bebyggelse samt industri och handel. Den planerade 

ledningen bedöms vara förenlig med gällande detaljplaner och är en 

förutsättning för att klara den framtida elförsörjningen för bostäder och 

verksamheter i Bro och Kungsängen.  
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Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge positiva effekter på 

samhällsnytta, markanvändning och planer då en tryggad elförsörjning är en 

förutsättning för planernas genomförande.” 

Upplands-Bro Kommuns kommentar 

Den slutsats Vattenfall kommer fram till om att ledningen bedöms ha positiva 

effekter på samhällsnytta, markanvändning och planer är alldeles för svepande 

för att den kommunen ska kunna instämma. Samtliga sträckningar dras förbi 

befintlig bostadsbebyggelse. Detta nämns knappt i samrådsunderlaget och det 

utreds inte på en sådan detaljnivå att det går att sluta sig till att det inte får 

någon negativ inverkan på denna bebyggelse. I inledningen av detta stycke 

skriver också Vattenfall att: ” En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan 

eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller 

bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras.” Alternativ 3 

föreslås gå över Kungsängens golfklubb. Det framgår inte om ledningen kan gå 

över området på ett sätt som tillåter verksamheten att fortsätta. 

Totalförsvaret 

Inom hela landet, utanför tätorter, ska objekt högre än 20 meter samrådas med 

försvaret. Här finns också ett influensområde för Uppsala flygplats där höga 

objekt ska samrådas. Det föreslagna Alternativ 3 ligger också intill 

Riksintresset för försvaret och inom Försvarets påverkansområde. Enligt 

Vattenfall är ”en första sammantagen bedömning att den planerade ledningen 

bedöms ge en obetydlig effekt på totalförsvarets intressen.” 

Naturmiljö 

Vattenfall skriver: ”De alternativa luftledningsstråken är lokaliserade inom 

eller i närheten av två naturreservat, ett skogligt biotopskyddsområde, ett 

naturvårdsavtal, en nyckelbiotop, 11 objekt med naturvärde, område med 

förbud mot markavvattning och ett vattenskyddsområde”. 
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Naturmiljöintressen i de områden som föreslås för ledningsdragning 

De redovisar sedan i en tabell vilka objekt som berörs av respektive alternativ. 

Påverkan beskrivs på detta sätt: ”Påverkan på naturmiljön består främst i att en 
ledningsgata kommer att dras fram. I skogsmark behöver träd fällas där den 

nya ledningsgatan ska gå fram vilket medför en kraftigt ändrad biotop. 
Ledningsgatan röjs och underhålls av nätägaren med jämna mellanrum.” 
Vattenfall ”bedömer att den planerade ledningen ger måttligt negativa effekter 

på naturmiljön.” 

Upplands-Bro Kommuns kommentar 

Även i slutsatsen avseende påverkan på naturmiljöer går det inte att instämma i 

Vattenfalls bedömning. Visserligen är de naturvärden som finns i området 

redovisade men någon bedömning om vilken påverkan en ledningsdragning 

skulle innebära saknas.  

I inledningen av samrådsmaterialet beskriv hur tillståndsprocessen går till. Där 

står: ”Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som 

berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt 

andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat 

område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.” Med andra ord är 

Vattenfall medvetna om att detta är något som behöver lösas innan det kan vara 

aktuellt med en ledningsdragning. Både alternativ 1 och 3 går in i området för 

Naturreservat, men det står inget om hur detta är tänkt att hanteras. Sannolikt 

måste reservatet upphävas för att ledningen ska kunna dras i de föreslagna 

lägena. 
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Kulturmiljö 

De alternativa ledningsstråken berör direkt eller är lokaliserade i närheten av 

tre lokala intressen för kulturmiljö, 11 fornlämningar, fyra möjliga 

fornlämningar, 12 övrig kulturhistorisk lämning och 15 lämningar med ingen 

antikvarisk bedömning. Två objekt klassas som ej kulturhistorisk lämning. 

Ledningsstråken går inte inom eller i närheten av något område av riksintresse 

för kulturmiljö. Tre lokala intressen för kulturmiljö finns inom 

utredningsområdet; Lejondal, Sandboda – Lerberga – Stigtomten och 

Granhammar. 

 

Upplands-Bro Kommuns kommentar 

Avseende kulturmiljön instämmer kommunen i att kulturmiljön kommer att 

påverkas negativt. Omfattningen av denna påverkan är i detta skede svårt att 

bilda sig en uppfattning om. Det är angeläget i det fortsatta arbetet att ta fram 

tydliga illustrationer av de kommande ledningarna. 

Landskapsbild och friluftsliv 

Inom utredningsområdet finns både skog och öppen mark, friluftsområden med 

sjöar, bostäder och verksamhetsområden. E18 är en tydlig barriär i området. De 

alternativa ledningsstråken går inte inom eller i närheten av något område som 

omfattas av landskapsbildskydd. I friluftsområdet Lejondals naturreservat finns 

det möjlighet att ta del av olika naturupplevelser. Hällkana friluftsgård ligger 

vid Lejondalssjön. Vid friluftsgården finns det badplats med bryggor, grillplats 

och ytor för bollspel och lek. Vintertid plogas en skridskoslinga på sjön och det 

finns skidspår i motionsspåret. Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett 

välbesökt område med skogar, friluftsbad och motionsspår. Det finns rikligt 

med bär och svamp att plocka i skogarna. Vandringsleden Upplands-Broleden 

går från Bro, via bland annat Hällkana friluftsområde, till Kungsängen. 

Kungsängen Golf Club, belägen norr om Brunna verksamhetsområde, har 

funnits sedan 1980-talet och erbjuder två 18-hålsbanor. 
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Den visuella påverkan i skogslandskapet bedöms av Vattenfall bli lokal och 

begränsad då ledningen kommer att döljas av träd. Ledningen blir mer 

framträdande där den passerar över öppen mark och kan ge en mer negativ 

påverkan på landskapsbilden jämfört med skogsmarken. Stråk 1A, 1B, 2A och 

2B är förlagda längs med väg E18 som är ett befintligt infrastrukturstråk. 

Landskapet inom dessa stråk är redan utsatt för en större förändring och 

därmed mindre känslig för ytterligare ingrepp. Stråk 3 går genom 

naturreservatet Lejondal, golfbanan och öppen mark. Detta stråk döljs delvis i 

skogslandskapet, men blir mer framträdande i de öppna partierna. Stråk 1A, 

1B, 2A och 2B bedöms medföra en mindre negativ påverkan på landskapsbild 

och friluftsliv än stråk 3. Under anläggningsskedet kan störningar för 

friluftslivet förekomma. 

Vattenfalls sammantagna bedömning är att den planerade ledningen ger små-

måttligt negativa effekter på landskapsbild och friluftsliv. 

Upplands-Bro Kommuns kommentar 

Avseende påverkan på landskapsbilden riskerar den att få stor påverkan på det 

visuella intrycket att de friluftsområden som berörs. Kommunen delar 

bedömningen att det är positivt att försöka samförlägga de nya ledningarna 

med E18 i så hög utsträckning som möjligt. Det behöver framgå hur 

golfbanans verksamhet är tänkt att fortsätta. 

Boendemiljö och elek tromagnetiska fält 

Vattenfall skriver: ”Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen 

kommer magnetfältsberäkningar att göras för det förordade ledningsstråket när 

ett sådant är beslutat. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka 

kommer att infogas i kommande MKB. Eftersom ledningssträckningen inom 

stråken kan anpassas så att avståndet till närmaste bostadshus överstiger 50 m 

kommer boendemiljön inte att påverkas negativt av ledningen. Sammantaget 

bedöms den planerade ledningen ge obetydliga effekter på boendemiljö och 

elektromagnetiska fält.” 

Upplands-Bro Kommuns kommentar 

Det är förstås positivt att frågan om elektromagnetiska fält studeras vidare i 

fortsatt arbete men redan nu borde en redovisning av hur ledningarna ska dras 

för att klara av att hålla sig 50 meter från befintliga bostadshus för att det ska 

vara möjligt att göra en bedömning av hur denna påverkan blir. 

Risk och säkerhet och hänsynsåtgärder 

För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera 

riskerna för allmänheten. 



 nde i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen - KS 22/0198-5 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen : Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2022-03-11 KS 22/0198 

 
 

Utifrån samrådsunderlaget förordar kommunen att ledningen 

markförläggs genom Brunna och sedan dras vid E18. 

Det finns många frågetecken i det samrådsunderlag som Vattenfall har sänt ut 

men det är ändå tydligt att det alternativ som är bäst ur kommunalt perspektiv 

är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den 

dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som 

möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås 

ledningarna med ett väldigt litet avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Ur 

det perspektivet är stråk 1A att föredra. 

Samhällsbyggnadskontoret har också ett pågående uppdrag att verka för en 

vägkoppling mellan Brunna och trafikplats Kockbacka. Möjligheten att utvinna 

synergieffekter mellan dessa har inte undersökts.  

Vattenfall skriver att den planerade ledningen kommer ge positiva effekter på 

samhällsnytta, markanvändning och planer då en tryggad elförsörjning är en 

förutsättning för planernas genomförande. Kommunen är också positivt inställd 

till att förstärka elkapaciteten, både regionalt och lokalt men det måste ske med 

stor försiktighet då denna etapp går i mycket känsliga områden och i tätorterna. 

I ett fortsatt arbete räknar kommunen med att kunna påverka utformningen av 

ledningssträckningen. 

Barnperspektiv 

Den planerade nya ledningen är ett led i att stärka kapaciteten i både det 

regionala och lokala elnätet. Ett starkt elnät är en viktig förutsättning för att 

klara av en omställning till en mer hållbar energikonsumtion och det därför en 

viktig åtgärd för att framtidssäkra infrastrukturen. En kraftledning är en typ av 

byggnadsverk som kan ha stor påverkan på landskapsbilden och kan innebära 

negativa konsekvenser både under utbyggnads- och driftskedet. I det förslag 

Vattenfall har sänt ut på samråd är förslaget inte väl beskrivet vilket 

kommunen påpekar. I en åtgärd som får så stora konsekvenser för framtiden 

måste större ansträngningar göras för att få fram det bästa möjliga perspektivet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Projekt- och myndighetschef  
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Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende 

planerad ny kraftledning mellan Bro och Kungsängen, den 21 mars, 

2022 

2. Vattenfall Eldistributions underlag för utredningssamråd avseende 

kraftledningar Bro-Kungsängen 2 mars, 2022 

Beslut sänds till 

 samrad@rejlers.se 
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Studerade alternativa stråk samt Svenska kraftnäts alternativa stråk (markerade i rött). 

Samhällsnytta, markanvändning och planer 

Den slutsats Vattenfall kommer fram till om att ledningen bedöms ha positiva 
effekter på samhällsnytta, markanvändning och planer är alldeles för svepande 
för att den kommunen ska kunna instämma. Samtliga sträckningar dras förbi 
befintlig bostadsbebyggelse. Detta nämns knappt i samrådsunderlaget och det 
utreds inte på en sådan detaljnivå att det går att sluta sig till att det inte får 
någon negativ inverkan på denna bebyggelse. I inledningen av detta stycke 
skriver också Vattenfall att: ” En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan 

eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras.” Alternativ 3 
föreslås gå över Kungsängens golfklubb. Det framgår inte om ledningen kan gå 
över området på ett sätt som tillåter verksamheten att fortsätta. 

Naturmiljö 

Även i slutsatsen avseende påverkan på naturmiljöer går det inte att instämma i 
Vattenfalls bedömning. Visserligen är de naturvärden som finns i området 
redovisade men någon bedömning om vilken påverkan en ledningsdragning 
skulle innebära saknas.  

I inledningen av samrådsmaterialet beskriv hur tillståndsprocessen går till. Där 
står: ”Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som 
berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt 
andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla 
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat 
område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.” Med andra ord är 
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Vattenfall medvetna om att detta är något som behöver lösas innan det kan vara 
aktuellt med en ledningsdragning. Både alternativ 1 och 3 går in i området för 
Naturreservat, men det står inget om hur detta är tänkt att hanteras. Sannolikt 
måste reservatet upphävas för att ledningen ska kunna dras i de föreslagna 
lägena. 

Kulturmiljö 

Avseende kulturmiljön instämmer kommunen i att kulturmiljön kommer att 
påverkas negativt. Omfattningen av denna påverkan är i detta skede svårt att 
bilda sig en uppfattning om. Det är angeläget i det fortsatta arbetet att ta fram 
tydliga illustrationer av de kommande ledningarna. 

Landskapsbild och friluftsliv 

Avseende påverkan på landskapsbilden riskerar den att få stor påverkan på det 
visuella intrycket att de friluftsområden som berörs. Kommunen delar 
bedömningen att det är positivt att försöka samförlägga de nya ledningarna 
med E18 i så hög utsträckning som möjligt. Det behöver framgå hur 
golfbanans verksamhet är tänkt att fortsätta. 

Boendemiljö och elek tromagnetiska fält 

Det är förstås positivt att frågan om elektromagnetiska fält studeras vidare i 
fortsatt arbete men redan nu borde en redovisning av hur ledningarna ska dras 
för att klara av att hålla sig 50 meter från befintliga bostadshus för att det ska 
vara möjligt att göra en bedömning av hur denna påverkan blir. 

Utifrån samrådsunderlaget förordar kommunen att ledningen 
markförläggs genom Brunna och sedan dras vid E18. 

Det finns många frågetecken i det samrådsunderlag som Vattenfall har sänt ut 
men det är ändå tydligt att det alternativ som är bäst ur kommunalt perspektiv 
är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den 
dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som 
möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås 
ledningarna med ett väldigt litet avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Ur 
det perspektivet är stråk 1A att föredra. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bro (antagen 16 februari 2022) pekar ut en 
strategisk koppling för ny väg mellan Bro och Brunna verksamhetsområde som 
delvis följer sträckningen för alternativ A. Samhällsbyggnadskontoret har 
också ett pågående uppdrag att verka för denna vägkoppling. Möjligheten att 
utvinna synergieffekter mellan dessa har projekt har inte undersökts.   

Utredningskorridoren tangerar Görvälnkilen som är utpekad som en grön kil i 
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). 
Området runt Lejondalssjön är i RUFS 2050 utpekad som grön värdekärna. 
Upplands-Bro kommun saknar en beskrivning av hur förslaget förhåller sig till 
RUFS 2050.  
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Vattenfall skriver att den planerade ledningen kommer ge positiva effekter på 
samhällsnytta, markanvändning och planer då en tryggad elförsörjning är en 
förutsättning för planernas genomförande. Kommunen är också positivt inställd 
till att förstärka elkapaciteten, både regionalt och lokalt men det måste ske med 
stor försiktighet då denna etapp går i mycket känsliga områden och i tätorterna. 
I ett fortsatt arbete räknar kommunen med att kunna påverka utformningen av 
ledningssträckningen. 

 

 

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Forsberg Malmsten 
Översiktsplanerare 
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  
   
Johanna.ForsbergMalmsten@upplands -bro.se 

2022-03-11 KS 19/0506 Svk 2019/68  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Yttrande på samråd avseende ny 
utredningskorridor mellan Markeby och Överby 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta  

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och 
överlämna det till Svenska Kraftnät. 

2. att paragrafen justeras omedelbart. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-elförbindelse mellan stationerna 
Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen 
kommer att ersätta den befintliga 220 kV-förbindelsen som idag sträcker sig 
mellan de båda stationerna. Förslaget var ute på samråd under våren 2020 och 
på kompletterande samråd för delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp 
under hösten 2020. Upplands-Bro kommun har yttrat sig vid dessa tidigare 
tillfällen.  

Med anledning av synpunkter som inkommit under samrådsprocessen 
genomför Svenska kraftnät ett kompletterande samråd för en alternativ 
utredningskorridor för delsträckan mellan Markeby i Upplands-Bro kommun 
och Överby i Sollentuna kommun.  

Upplands-Bro kommun lyfter i yttrandet synpunkter kopplade till bebyggelse 
och boendemiljö, naturreservatet Lejondal, naturvärden, kulturmiljöer och 
landskapsbild, planförhållanden samt önskemål om markförläggning.  

Efter avslutat samråd kommer synpunkterna att sammanställas och en 
sammanvägd bedömning göras för att uppdatera utbyggnadsförslaget. Detta 
förslag kommer ligga till grund för den fortsatta tillståndsansökan.  
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Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 11 mars 2022  

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 17 mars 2022  

 Svenska kraftnäts samrådsunderlag, februari 2022 

 Kommunstyrelsens yttrande, §126, den 28 oktober 2020  

 Svenska kraftnäts samrådsunderlag kompletterande samrådsunderlag 
för delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp, september 2020 

 Kommunstyrelsens yttrande, §69, den 27 maj 2020  

 Svenska kraftnäts samrådsunderlag planerad förbindelse och 
ledningsåtgärder mellan Hamra och Överby, april 2020  

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan, ÖP 2010, antagen i december 
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018  

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, antagen i juni 
2017  

 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort, FÖP Bro 2040, antagen i 
februari 2022  

Ärendet 
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-elförbindelse mellan stationerna 
Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen 
kommer att ersätta den befintliga 220 kV-förbindelsen som idag sträcker sig 
mellan de båda stationerna. Ledningsprojektet är en av flera 
förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät genomför för att möta det växande 
behovet av el i Stockholmsregionen. Förbindelsen ska bidra till att öka 
driftsäkerheten i elnätet och bidrar till en tryggare elförsörjning för stora delar 
av Stockholm.  

För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar krävs enligt ellagen 
ett tillstånd, nätkoncession. Vid prövning av frågor om nätkoncession ska en 
specifik miljöbedömning genomföras, information lämnas och samordning ske, 
enligt 6 kap. miljöbalken. Då en starkströmsledning med en spänningsnivå på 
220 kV eller högre och med en längd över 15 kilometer ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska samråd ske med en bred krets.  

Svenska kraftnät bjuder nu in till ett kompletterande samråd avseende ny 
utredningskorridor mellan Markeby i Upplands-Bro kommun och Överby i 
Sollentuna kommun. Synpunkter ska lämnas senast den 1 april 2022, 
Upplands-Bro kommun har dock fått förlängd svarstid till och med den 15 april 
2022.  
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Efter avslutat samråd kommer synpunkterna att sammanställas och en 
sammanvägd bedömning göras för att uppdatera utbyggnadsförslaget. Detta 
förslag kommer ligga till grund för den fortsatta tillståndsansökan.  

Bakgrund till det kompletterande samrådet  

Ett första avgränsningssamråd för Hamra-Överby genomfördes under april till 
juni 2020. Med anledning av att Försvarsmakten under samrådet hävdade 
påtaglig skada på riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält utredde 
Svenska kraftnät ett alternativt sträckningsförslag för delsträckan Kolsta-
Björkudden-Skråmstatorp. Ett kompletterande samråd för denna delsträcka 
hölls under hösten 2020.  

Vid det kompletterande samrådet framförde Försvarsmakten att de motsätter 
sig att den planerade ledningen uppförs över deras riksintresse. Med anledning 
av detta har Svenska kraftnät nu tagit fram en ny sträckning för delsträckan 
Markeby-Överby station, som det kompletterade samrådet gäller.  

Det kompletterande samrådets nya utredningskorridorer  

Den valda utredningskorridoren som detta samråd avser löper från Markeby, i 
befintliga ledningsgator, söderut fram till Norränge där den viker av söderut. 
Söder om Näshagen i höjd med Lejondalssjön delar sig korridoren i två 
alternativa sträckningar, alternativ A och B. 

I alternativ A viker ledningen av söderut och följer Lejondalssjön västra sida 
och rundar sjön parallellt med E18 för att strax innan Brunna samhälle vika av 
österut genom Lejondals naturreservat.  

I alternativ B passerar ledningen österut över Lejondalssjön och passerar på 
östra sidan genom naturreservatet Lejondal.  
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Båda alternativen korsar Kungsängens Golfklubbs golfbana. I höjd med 
Brunna föreslås ledningen att grävas ned. Markförlagd ledning kommer att 
anläggas österut genom Mälaren för att öster om Mälaren återigen bli luftburen 
och ansluta till station Överby.  

Konsekvenser av förslaget  

Nedan följer en sammanfattning av Svenska kraftnäts bedömning av 
utredningskorridorens konsekvenser för omgivningen.   

Bebyggelse och boendemiljö – obetydliga konsekvenser  

Områdena kring de planerade ledningssträckningarna bedöms ha måttlig 
känslighet kopplat till boendemiljön. Bedömningen har gjorts utifrån att cirka 
40 bostäder inom 125 meter från den planerade ledningen kan komma att 
beröras och att landskapet är varierat med måttliga inslag av visuella 
avskärningar. 

Ledningen kommer att markförläggas på sträckan förbi Brunna och innebär 
därmed att inga bostäder längs utredningskorridoren beräknas få 
magnetfältsvärden som överstiger 0,4 mikrotesla. Vidare kommer ledningen att 
placeras på ett sådant avstånd från bebyggelse att boendemiljön ej påtagligt 
påverkas visuellt. Sammantaget bedöms påverkan som obetydligt och 
alternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser på bebyggelse och 
boendemiljö.  
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Stads- och landskapsbild – måttligt negativa konsekvenser  

Längs den inledande sträckan, i höjd med Håtuna, kommer ledningen att 
anläggas i befintlig ledningsgata. Landskapets känslighet bedöms här som 
liten.  

På resterande sträcka kommer ny ledningsgata att anläggas. Den första delen av 
den nya ledningsgatan går igenom ett skogslandskap som bedöms ha ett litet 
värde för landskapsbilden. Detta innebär en liten negativ påverkan på 
landskapsbilden.  

Områdena kring naturreservatet Lejondal bedöms ha högt värde och känslighet. 
Då utredningskorridorerna planeras att korsa naturreservatet bedöms påverkan 
på landskapsbilden som måttligt negativ.  

Genom Brunna samhälle och Mälaren planeras ledningen markförläggas. Detta 
innebär en liten negativ påverkan på stads- och landskapsbilden.  

Sammantaget bedömer Svenska kraftnät risken för negativ påverkan som 
måttlig då ledningen sträcker sig igenom områden med naturreservat och 
utblickar som har friluftsmässig betydelse.  

Naturmiljö – små-måttligt negativa konsekvenser  

Båda alternativen passerar områden med registrerade naturvärden och 
nyckelbiotoper vilka bedöms ha höga till mycket höga värden. Anpassningar 
har gjorts efter naturvärdesinventering för att minska påverkan För sträckan 
som passerar naturreservatet bedöms inte naturreservatets ekologiska samband 
att försvagas. Därmed bedöms påverkan under driftskedet för naturmiljön som 
liten, under förutsättningar att planerade anpassningar fullföljs och 
försiktighetsåtgärder i samband med arbetets utförande vidtas. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna på naturmiljön som små-måttliga.  

Kulturmiljö - små negativa konsekvenser  

Framtida stolpplacering kommer att ske med hänsyn till identifierade forn- och 
kulturhistoriska lämningar. Riksintresset för kulturmiljövården (Håtuna-Håbo-
Tibble) har hög känslighet. Då en del av ledningssträckan passerar inom 
riksintresset medför det en liten negativ påverkan på kulturmiljön.  

Bedömningen gäller för de värden som idag är kända och under förutsättning 
att försiktighetsåtgärder i samband med arbetets utförande vidtas. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna på kulturmiljön som små.  

Rekreation och friluftsliv – måttligt negativa konsekvenser   

Utredningskorridoren passerar naturreservatet Lejondal, en golfbana samt 
område av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Mälaren med öar och 
strandområden). Områdena har höga värden för friluftslivet. Inom 
naturreservatet och golfbanan kommer tillgängligheten att försämras. 
Upplevelsevärdet kan komma att försämras påtagligt varför detta innebär en 
måttligt negativ påverkan på friluftslivet.  
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Ledningen som passerar Mälaren kommer att markförläggas vilket inte 
påverkar tillgängligheten för det rörliga friluftslivet. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för rekreation och friluftsliv som måttliga.  

Mark och vatten – obetydliga konsekvenser  

Den påverkan på mark och vatten som projektet riskerar att medföra bedöms 
som liten utifrån kända och identifierade föroreningar. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna som obetydliga.  

Naturresurshushållning – små negativa konsekvenser  

Risken för negativ påverkan på naturresurser bedöms bli liten, och 
konsekvenserna för naturresurshushållning bedöms därför som små.  

Infrastruk tur, markanvändningsplanering och planförhållanden – obetydliga 
konsekvenser  

Aktuell utredningskorridor berör pågående detaljplaner för  

 Tång 2:5  

 Örnäs 1:9  

 Rankhus  

 Trumpetartorp  

Utifrån känd information bedöms planerad ledningssträcka på merparten av 
förekommande planområden inte motverka planernas syfte. Påverkan på 
berörda vägar bedöms kunna undvikas genom anpassad stolpplacering. Den 
sammantagna påverkan på infrastruktur och planförhållanden bedöms därför 
som obetydliga.   

Totalförsvaret – obetydliga konsekvenser  

Då Försvarsmaktens område så långt det går kommer att undvikas bedöms 
påverkan som liten, och de sammantagna konsekvenserna för totalförsvarets 
militära del som obetydliga.  

Klimatpåverkan – små negativa konsekvenser  

Byggandet av ledningen bedöms ha en liten negativ påverkan på klimatet.  

Samordning med närliggande planerade ledningar 

Vattenfall Eldistribution AB planerar att etablera två 130 kV-ledningar på 
sträckorna Bro-Kungsängen samt Kungsängen-Överby. Dessa kan komma att 
beröra Svenska kraftnäts planerade ledning mellan Hamra och Överby. För att 
säkerställa framkomlighet för både Svenska kraftnäts och Vattenfalls planerade 
ledningar kan det bli aktuellt med sambyggnation.  

Nedan redogörs för hur samordning och sambyggnation kan komma att ske, 
utifrån Vattenfalls förslag till sträckning för ny 130 kV-ledning.  
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Bro-Kungsängen  

Inom östra delen av Stråk 1A avses 130 KV-ledningen i första hand byggas 
parallellt med 400 KV-ledningen. Längs en delsträcka söder om Lejondalssjön 
kan sambyggnation i gemensamma stolpar bli aktuellt. Inom huvuddelen av 
stråk 3 avses 130 KV-ledningen byggas parallellt med 400 KV-ledningen fram 
till den plats där 130 KV-ledningen viker av söderut mot Kungsängens station. 

Kungsängen-Överby  
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Inom den östra delen av stråket byggs 130 KV-ledningen, enligt stråkalternativ 
B, så långt som möjligt parallellt med 400 KV-ledningen fram till den plats där 
bostadsområdet Brunna har passerats. Östra om Brunna viker 130 KV-
ledningen av mot sydost och Norra Stäksön.  

Barnperspektiv 
Den planerade åtgärden är ett led i att stärka kapaciteten i Stockholmsregionen. 
En kapacitetsstark och driftsäker elförsörjning är till gagn för alla kommunens 
medborgare, inklusive barn. En god elinfrastruktur är även en viktig 
förutsättning för att klara omställningen till en mer hållbar energikonsumtion 
och är därför en viktig åtgärd för att framtidssäkra infrastrukturen.   

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 chef Projekt- och 
myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 17 mars 2022  
2. Samrådsunderlag från Svenska kraftnät, februari 2022  

Beslut sänds till 

 Svenska kraftnät: registrator@svk.se  
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Svenska kraftnät bedömer konsekvenserna för bebyggelse och boendemiljö 
som obetydliga. Upplands-Bro kommun håller inte med om att konsekvenserna 
kan anses som obetydliga då det saknas resonemang om hur fastighetsägare 
längs med den nya ledningsgatan kan komma att påverkas med exempelvis en 
värdeminskning av fastigheten.  

Vidare saknas bedömning av i vilken omfattning som bostäder utmed den 
befintliga 220 kV-ledningar i Håbo-Tibble kan få förbättringar. Upplands-Bro 
kommun har i tidigare yttranden framfört att detta behöver förtydligas men vi 
ser inte att våra synpunkter har tillgodosetts.  

Naturreservatet Lejondal  

Det kommunala naturreservatet Lejondal bildades för att ”med hänsyn till 

kulturlandskap och områdets växt- och djurvärld, säkra och iordningsställa ett 
naturskönt område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv”.   

Svenska kraftnät beskriver i samrådsunderlaget att upplevelsevärdet i 
naturreservatet kan komma att försämras påtagligt, och att detta innebär en 
måttlig negativ påverkan på friluftslivet. Vidare beskrivs områdena runt 
naturreservatet bedöm ha ett högt värde och hög känslighet ur ett 
landskapsbildsperspektiv. Den föreslagna åtgärdens påverkan på 
landskapsbilden bedöms här som måttligt negativ. Upplands-Bro kommun 
delar inte uppfattningen om att konsekvenserna för friluftsliv och 
landskapsbilden bedöms som måttligt negativa.  

Kommunen önskar även se ett förtydligande av hur en ledningsdragning i 
naturreservatet ska hanteras. Sannolikt måste delar av reservatet upphävas. För 
att upphäva ett naturreservat krävs synnerliga skäl. Alternativt måste en ny 
skötselplan tas fram för att ledningen ska kunna dras enligt alternativ A. 
Gällande skötselplan anger röjning av befintliga ledningsgator, det vill säga de 
som fanns när naturreservatet bildades. Skötsel och röjning av nya 
kraftledningsgator ingår därför inte i skötselplanen.  

Naturvärden  

De naturvärden som Svenska kraftnät studerat vid framtagandet av 
sträckningsförslagen är naturreservat, ängs- och betesinventering, biotopskydd, 
nyckelbiotop, sumpskog och skyddsvärda träd. Upplands-Bro kommun har 
tagit fram en naturvärdesinventering enligt SIS-standard samt en redogörelse 
för naturvårdsarter. Detta underlag visar att det finns flera naturvärdesobjekt 
och naturvårdsarter som kommer att påverkas, framför allt i anslutning till 
Lejondalssjön och naturreservatets östra gräns. Den föreslagna åtgärden har 
inte prövats utifrån dessa värden, och konsekvenserna förblir därför outredda. 
Upplands-Bro kommun håller därför inte med om att konsekvenserna för 
naturmiljön anses vara små.  
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Kulturmiljöer och landskapsbild  

Upplands-Bro kommun har i tidigare yttranden påtalat att konsekvenserna på 
landskapsbilden behöver ges större uppmärksamhet. Riksintresset för 
kulturmiljövården Håtuna-Håbo-Tibble berör till stor del landskapsbilden 
vilket framgår av motiveringen till riksintresseanspråket. Upplands-Bro 
kommun önskar återigen betona vikten av att konsekvenserna för riksintresset 
Håtuna-Håbo-Tibble utvecklas utifrån riksintressets värde. 

Vidare berör förslaget flera områden av lokalt intresse för kulturmiljö enligt 
kommunens Översiktsplan, ÖP 2010. Den inledande sträckningen angränsar till 
”Bebyggelse kring Håtuna kyrka” och ”Norränge”. Alternativ A korsar även 
området ”Lejondal”. Upplands-Bro kommun anser att konsekvenserna för 
dessa värdefulla kulturhistoriska miljöer samt landskapsbilden i dessa områden 
måste beskrivas i underlaget.  

Upplands-Bro kommun håller inte med om att risken för negativ påverkan på 
landskapsbilden är måttlig eller att risken för negativ påverkan på 
kulturmiljövården är små.   

Planförhållanden  

Angående konsekvenserna för planförhållandena ser kommunen positivt på att 
Svenska kraftnät bjudit in till dialog med kommunen rörande de berörda 
detaljplaneprocesserna.  

Av samrådsunderlaget framgår att nya kraftledningar inte får strida mot 
gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, men att mindre avvikelser kan 
göras om planens eller bestämmelsernas syften inte motverkas. Upplands-Bro 
kommun anser att detta bör förtydligas. Utredningskorridoren föreslås gå över 
Kungsängens golfklubb, men det framgår inte om ledningen kan gå över 
området på ett sätt som tillåter verksamheten att fortsätta.  

Avsnitt 3.8 Infrastruktur, markanvändningsplanering och planförhållanden 
behöver kompletteras med en beskrivning av markanvändningen enligt den 
fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016. Den aktuella 
utredningskorridoren berör områden som i FÖP 2016 pekas ut som 
”utvecklingsområde eller utvecklingsstråk bebyggelse”, vilket knyter an mot 

landsbygdskärnorna Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby. Av FÖP 2016 framgår 
att ny bebyggelse på landsbygden i huvudsak ska kopplas till 
landsbygdskärnorna samt att ny bebyggelse kan tillkomma i ett stråk vid 
Killinge. Detta har lyfts i kommunens tidigare yttranden, men vi ser inte att 
våra synpunkter har tillgodosetts.  

Den fördjupade översiktsplanen för Bro (antagen 16 februari 2022) pekar ut en 
strategisk koppling för ny väg mellan Bro och Brunna verksamhetsområde som 
delvis följer sträckningen för alternativ A. Samhällsbyggnadskontoret har 
också ett pågående uppdrag att verka för denna vägkoppling. Upplands-Bro 
kommun ser positivt på att samordna väg- och ledningsdragning vid en 
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eventuell framtida vägdragning i området för att därigenom minska påverkan 
på naturreservatet.    

Utredningskorridoren tangerar Görvälnkilen som är utpekad som en grön kil i 
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). 
Området runt Lejondalssjön är i RUFS 2050 utpekad som grön värdekärna. 
Upplands-Bro kommun saknar en beskrivning av hur förslaget förhåller sig till 
RUFS 2050.  

Jord- och skogsbruk  

Vid dragning i jordbruks-och skogsbruksmark är det önskvärd att anpassa 
stolpplacering i dialog med markägaren. Detta för att fånga upp aspekter som 
kan vara av vikt för det fortsätta brukandet av marken och därigenom minimera 
skadeverkningen. Dialogen bör inledas tidigt i processen.  

Markförläggning 

Kommunen förespråkar förläggning av markkabel för samtliga sträckningar 
nära befintliga bostäder, områden för ny bebyggelse enligt FÖP 2016, 
kulturhistoriska miljöer samt i områden med känslig landskapsbild. Detta gäller 
till exempel området Lejondal, som är av lokalt intresse för kulturmiljövården, 
samt naturreservatet Lejondal.  

Kommunens förordade alternativ  

Under förutsättning att våra synpunkter enligt ovan tillgodoses förordar 
kommunen en dragning enligt alternativ A, och då samlokaliserad med 
Vattenfalls planerade 130 kV-ledning.  

Om markkabel inte är möjlig förordar kommunen att ledningen ska placeras på 
behörigt skyddsavstånd vid befintlig bebyggelse, områden för ny bebyggelse 
enligt FÖP 2016, kulturhistoriska miljöer samt områden med känslig 
landskapsbild. Kommunen önskar då även att Svenska kraftnät ser över 
dragningen genom naturreservatet Lejondal, för att om möjligt ta fram ett 
alternativ som inte skär igenom det värdefulla natur- och friluftsområdet utan i 
stället rundar reservatet i utkanten.   

 

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun 
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SAMMANFATTNING
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan 
Hamra station i Enköpings kommun, Uppsala län och Överby 
station i Sollentuna kommun, Stockholms län. Den planerade 
ledningen ersätter den transmissionsnätsledning för 220 kV 
som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby. 
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som 
Svenska kraftnät gör inom projektet Storstockholm Väst för 
att möta det växande behovet av el i Stockholmsregionen. 
Svenska kraftnät genomförde ett första avgränsningssamråd 
för Hamra-Överby under april-juni 2020. Med anledning av 
inkommet yttrande från Försvarsmakten, om negativ påver-
kan på deras riksintresse, utredde Svenska kraftnät en alter-
nativ sträckning för delsträckan 
Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp. Ett kompletterande sam-
råd avseende den alternativa sträckningen genomfördes 
under september till november 2020. Vid det komplette-
rande samrådet framförde Försvarsmakten att de även mot-
sätter sig att den planerade ledningen uppförs över 
riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält. Med anled-
ning av Försvarsmaktens yttrande om påtaglig skada på riks-
intresset har Svenska kraftnät under 2021 studerat 
ytterligare två alternativa sträckningsförslag inklusive utred-
ningskorridor, varav ett alternativ har avfärdats på grund av 
avsaknad av framkomlighet (se vidare i avsnitt 5.4). 
Den valda utredningskorridoren som detta samråd avser 
löper från Markeby, i befintliga ledningsgator, söderut fram 

till Norränge där den viker av söderut. Söder om samhället 
Näshagen i höjd med Lejondalssjön delar sig korridoren i två 
alternativa sträckningar, alternativ A och B. I alternativ A 
viker ledningen av söderut och följer Lejondalssjöns västra 
sida och rundar sjön parallellt med E18 för att strax innan 
Brunna samhälle vika av österut. I alternativ B passerar led-
ningen österut över Lejondalssjön och passerar på östra 
sidan av sjön genom naturreservatet Lejondal. Båda alterna-
tiven och utredningskorridoren fortsätter sedan österut och 
korsar Kungängens Golfklubb. I höjd med Brunna samhälle 
föreslås ledningen grävas ned. Markförlagd ledning kommer 
sedan att anläggas österut genom sjön Mälaren för att öster 
om Mälaren återigen blir luftburen och ansluta till station 
Överby. 
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd 
enligt 6 kap 28–46 §§ miljöbalken inför koncessionsansökan. 
Samrådsunderlaget beskriver en utredningskorridor med två 
alternativa utbyggnadsförslag för sträckan Markeby – Överby 
med nya elförbindelsen som både luftburen och markförlagd 
ledning. Samrådsunderlaget redogör även för de miljö- och 
samhällsintressen som berörs av projektet och hur männis-
kors boendemiljö bedöms kunna påverkas.
Under avgränsningssamrådet ges i detta fall berörd länssty-
relse, berörda kommuner, berörda fastighetsägare samt 
övriga sakägare möjlighet att yttra sig
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PROJEKTORGANISATION
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Svenska kraftnät
    

    
    

     
    

AFRY
   

    

Sahléns kart- och GIS-konsult AB
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1. INLEDNING

1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för 
elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörj-
ningen. Svenska kraftnäts uppdrag, se Figur 1, kan sam-
manfattas i följande fyra punkter:

> Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av 
el på stamnätet.

> Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
> Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad 

för el..
> Verka för en robust elförsörjning.

Figur 1 Illustration av elens väg och elhandelns aktörer

1.1.1 Transmissionsnätet

Grundstommen i det nordiska elsystemet är de enskilda 
ländernas växelströmsnät. Växelström är en förutsätt-
ning för att elnäten i de olika länderna ska kunna hållas 

sammankopplade synkront, vilket möjliggör en gemen-
sam nordisk balans- och reservhållning som är en förut-
sättning för en gemensam elmarknad.

Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mål ställer 
krav på omfattande förstärkningar av det svenska trans-
missionsnätet för att ny småskalig energiproduktion ska 
kunna anslutas. Stora mängder förnybar elproduktion till-
kommer både på land och till havs. Växelströmsnäten 
måste göras starkare både för att medge anslutning och 
överföring av de stora nya produktionsvolymerna och för 
att klara anslutning av likströmsförbindelser med hög 
kapacitet inom växelströmsnäten och till grannländerna. 
Det svenska transmissionsnätet med utlandsförbindelser 
och transmissionsnätet i de nordiska grannländerna och 
Baltikum visas i Figur 2.
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Figur 2 Transmissionsnätet för el i de nordiska grannländerna och Balti-
kum.

1.2 Behovet av planerad ledning
Stockholm växer och därmed ökar behovet av el. Sedan 
2008 genomför Svenska kraftnät, i samarbete med Vat-
tenfall Eldistribution och Ellevio flera förstärkningar av 
både regionnätet (70-220 kV) och transmissionsnätet 
(220-400 kV) inom projektet Stockholms Ström. Beho-
vet av el i Stockholmsregionen har under de senaste åren 
kraftigt ökat. Det beror dels på befolkningstillväxt, men 
även på avveckling av lokal elproduktion samtidigt som 
det finns ett intresse att etablera stora förburkningscen-
tra, till exempel serverhallar. Utöver detta tillkommer 
utbyggnad av tunnelbanan, elektrifiering av både trans-
porter och industriella processer som ytterligare kan 
komma att öka behovet av el. 

Viktig information för Svenska kraftnäts nätplanering är 
det prognostiserade elbehov som exempelvis kommuner 
och regionnätsbolag ser framför sig. Omfattande analy-
ser utförda under 2013-2014 visar att de planerade 
investeringarna i projekt Stockholms Ström inte ger till-

räcklig kapacitet för att trygga elförsörjningen i Stock-
holmsregionen med hänsyn till de ökande behoven. I 
februari 2016 togs därmed beslut om ytterligare för-
stärkningar i de västra delarna av transmissionsnätet i 
Stockholm, projektet Storstockholm Väst, där bland 
annat den planerade 400 kV elförbindelsen mellan 
Hamra - Överby ingår. Projektet är nödvändigt för att 
kunna tillåta utökade uttagsabonnemang hos regionnäts-
bolagen samt att möjliggöra en fortsatt expansiv utveck-
ling av Stockholmsregionen i framtiden. 

I projektet Storstockholm Väst ingår även att det befint-
liga ledningsstråket Odensala–Överby–Beckomberga–
Bredäng–Kolbotten spänningshöjs från 220 kV till 400 
kV. Ett nytt ställverk kommer även att byggas i anslut-
ning till det befintliga vid station Överby, där de plane-
rade 400 kV-ledningarna kommer att anslutas. Se i Figur 
3 och Figur 4 över Stockholms nuvarande samt planerade 
elnät. 



   mråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : 2. Samrådsunderlag kompletterande samråd avseende delsträckan Markeby-Överby

HAMRA-ÖVERBY   9

UNDERLAG KOMPLETTERANDE SAMRÅD HAMRA-ÖVERBY  – SVENSKA KRAFTNÄT 

Figur 3 Schematisk bild över Stockholms nuvarande elnät. 

Figur 4 Schematisk bild över Stockholms planerade framtida elnät. Program Storstockholm Väst 
innebär att flera 220 kV-ledningar behöver bytas ut till 400 kV-ledningar.

1.3 Syftet med kompletterande 
samråd
För att undvika påtaglig skada på Försvarsmaktens riks-
intresse Kungsängens övnings- och skjutfält har Svenska 
kraftnät utifrån framkomlighet, tekniskt byggbarhet samt 
miljöpåverkan utrett alternativa sträckningar för passage 
förbi Kungsängens övnings- och skjutfält. Delar av den 
kompletterande delsträckan ligger utanför tidigare sam-
rådd utredningskorridor. Svenska kraftnät genomför där-

för ett kompletterande samråd för denna delsträcka 
mellan Markeby och Överby station. 

Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samråd 
med ytterligare ett sträckningsförslag och beskriva 
denna delsträcka mellan Markeby – Överby samt sam-
råda med direkt berörda avseende detta förslag. Under 
samrådet ges berörd länsstyrelse, berörda kommuner 
och fastighetsägare samt övriga sakägare möjlighet att 
yttra sig. 
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Samrådet innefattar verksamhetens lokalisering, omfatt-
ning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten 
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser 
samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning. Se Figur 5 som visar tillståndsprocess för 
ansökan om nätkoncession hos Energimarknadsinspek-
tionen (EI).  

Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd att redo-
göra för inkomna yttranden och bemöta dessa samlat i 
den tidigare publicerade samrådsredogörelsen. Därefter 
görs en sammanvägd bedömning av det som inkommit 
under tidigare samråd och det kompletterande samrådet, 
för att i nästa steg uppdatera utbyggnadsförslaget, om så 
är nödvändigt. 

Figur 5 Svenska kraftnäts tillståndsprocess för ansökan om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (EI). Den 
gröna rutan visar var i processen vi är nu. 

1.3.1 Myndighetsdialog

Som en del i Svenska kraftnäts tidiga process för lokali-
seringsutredning har dialoger och möten genomförts 
med berörda kommuner, länsstyrelser och andra aktörer 
(bland annat ICA). Inom ramen för dessa dialoger har 
flera identifierade potentiella utredningskorridorer 
beskrivits och utarbetats. 

1.3.2 Undersökningssamråd och betydande 
miljöpåverkan

Enligt 6 kapitlet 23 § MB ska verksamhetsutövaren, i 
detta fall Svenska kraftnät, undersöka om verksamheten 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna 
undersökning görs genom ett så kallat undersöknings-

samråd och beslut tas sedan av länsstyrelsen. Vissa 
typer av verksamheter antas dock alltid medföra bety-
dande miljöpåverkan vilket innebär att ett undersök-
ningssamråd inte behöver genomföras. 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) anger att ”en 
anläggning för starkströmsluftledning med en spänning 
på minst 220 kV och en längd av minst 15 kilometer” ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket är fallet 
för den planerade kraftledningen mellan transmissions-
nätsstation Hamra och Överby. Ett undersökningssam-
råd har därmed inte genomförts för projektet. Vid 
betydande miljöpåverkan ställs bland annat krav på mer 
omfattande samrådskrets och miljökonsekvensbeskriv-
ning.
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1.4 Avgränsningar
Samrådsunderlaget har avgränsats till de geografiska 
områden som den nya utredningskorridoren kan komma 
att påverka. En utredningskorridor är ett bredare område 
inom vilken en ledningssträckning kan etableras. Aktuell 
utredningskorridor är cirka 20-25 kilometer lång och 
sträcker sig från området Markeby via Brunna till anslut-
ning vid tidigare presenterat utbyggnadsförslag vid 
Överby och omfattar två sträckningsalternativ (A och B) 
vid Lejondalssjön. Utredningskorridoren är cirka 200 
meter bred och berör Upplands-Bro kommun, Järfälla 
kommun och Sollentuna kommun, därtill berör även en 
kort sträcka Upplands Väsbys kommun i Stockholms län. 

Inom utredningskorridoren presenteras ett sträcknings-
förslag längs större delen av utredningskorridoren, med 
undantag av sträckan vid Lejondalssjön, där två alterna-
tiva sträckningsförslag redovisas. Det bör dock noteras 
att andra sträckningar inom korridoren kan vara möjliga.   

I detta samrådsunderlag beskrivs hela utbyggnadsförsla-
get mellan Hamra och Överby endast kortfattat. Utförli-
gare information om utformning och omfattning finns att 
läsa i samrådsunderlaget från april 2020.  

Underlaget har i sak avgränsats till att behandla de bety-
dande miljöeffekter som ledningen kan väntas medföra 
samt behandlar de miljöaspekter som utredningskorrido-
ren i första hand förväntas påverka. I övrigt hänvisas till 
tidigare samrådsunderlag som publicerades i april 2020. 

1.5 Metod
Vid planering av en ny kraftledning tas stor hänsyn till att 
boendemiljöer ska påverkas så lite som möjligt. Hänsyn 
tas även till övriga aspekter (se avsnitt 3), planförhållan-
den och verksamheter. 

Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har följt föl-
jande steg:

> Genomgång av befintligt underlagsmaterial (bland 
annat framkomlighetsstudie). 

> GIS-underlag från bland annat länsstyrelsen, Riksantik-
varieämbetet och Skogsstyrelsen. 

> Utvärdering och jämförelse med tidigare presenterat 
utbyggnadsförslag. 

> Workshop: möjliga alternativ, kompletterande utred-

ningskorridorer i samverkan mellan MKB-konsult, pro-
jektör och delprojektledare Tillstånd. 

> Översiktlig bedömning enligt Svenska kraftnäts bedöm-
ningsmetodik av den betydande miljöpåverkan samt de 
miljökonsekvenser som den planerade ledningen kan 
antas medföra.

1.6 Tillstånd och markåtkomst 
När en ny kraftledning ska byggas behöver nätägaren, i 
detta fall Svenska kraftnät, ansöka om tillstånd (konces-
sion) hos Energimarknadsinspektionen (EI). Vid prövning 
av en koncessionsansökan ska miljöbalkens lagstiftning 
avseende samråd tillämpas. Samrådsprocessen följer 
lagstiftningen i miljöbalken som reglerar den specifika 
miljöbedömningen, hur processen med att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska gå till och vad en 
MKB ska innehålla. En mycket viktig del av den specifika 
miljöbedömningen är samrådet, där alla intressenter får 
möjlighet att yttra sig om den planerade elförbindelsen 
samt övriga ledningsåtgärder som planeras i samband 
med etableringen. 

Utöver den koncession som ansöks hos EI kommer 
Svenska kraftnät att ansöka om övriga erforderliga till-
stånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbalkens 
bestämmelser samt övrig aktuell lagstiftning. Dessa 
beskrivs mer ingående i samrådsunderlaget från april 
2020. Utöver detta behövs även tillkomst till mark, vilket 
görs genom medgivande om förundersökning och dels 
genom ledningsrätt. I de fall det blir aktuellt med erbju-
dande om förvärv av fastighet, vilket kan vara aktuellt om 
fastigheten omfattas av förhöjda magnetfältsvärden, 
informeras fastighetsägaren särskilt om detta. 

Då en del av sträckan kommer att förläggas med sjöka-
bel i Mälaren kommer även tillståndsansökan om vatten-
verksamhet att sökas enligt 11 kap. miljöbalken. Denna 
process pågår parallellt med aktuell samrådsprocess. 

1.7 Tidplan
Tidsplanen är uppskattad och kan komma att ändras och 
detaljredovisas först i ett senare skede. I dagsläget pla-
nerar Svenska kraftnät att lämna in tillståndsansökan till 
EI i kvartal 3 år 2022. Byggstart sker när nödvändiga till-
stånd erhållits och är i dagsläget beräknad till tidigast år 
2026. 
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2. UTBYGGNADSFÖRSLAGETS LOKALISERING, 
UTFORMNING OCH OMFATTNING

2.1 Ledningens föreslagna 
lokalisering
Det nya sträckningsförslaget går från Markeby till 
Överby station. Kommunerna som berörs av sträck-
ningsförslaget är Upplands-Bro kommun, Järfälla kom-
mun, Upplands Väsby kommun samt Sollentuna 
kommun, Stockholms län. Två alternativa sträckningar, 
alternativ A och B, har tagit fram som skiljer sig åt vid 
Lejondalssjön. Se översiktlig karta i Figur 6 med hela 
sträckningen mellan Hamra-Överby utmarkerad samt i 
Figur 7 med utredningskorridoren och föreslagna alterna-
tiv A och B längs sträckan. Förstorad översiktskarta kan 
ses i Bilaga 1. 

Alternativ A föreslås följa befintliga 220 kV-ledningsga-
tor fram till Norränge, för att där vika söderut, passera 
öster om Björkudden och vidare ner mot Myggdansen 
och Näshagen, därefter runda sjön parallellt med E18 för 
att strax innan Brunna samhälle vika av norrut och pas-
sera Kungsängens Golfklubb. I höjd med Brunna sam-
hälle föreslås ledningen grävas ned och bli markförlagd. 

Här sammanstrålar alternativ A och B och övergår i en 
gemensam sträckning på resterande sträcka fram till 
Överby station. Alternativ B följer samma sträcka som 
alternativ A fram till söder om samhället Näshagen, 
ungefär i mitten på sjön Lejondalssjön, där den viker av 
österut och passerar över sjön för att öster om sjön löpa 
österut och därefter i höjd med Brunna samhälle bli 
markförlagd och sammanstråla med alternativ A. 

Markförlagd ledning föreslås sedan att anläggas österut 
genom sjön Mälaren för att öster om Mälaren återigen 
blir luftburen och ansluta till station Överby. Hela del-
sträckan i alternativ A är cirka 25 kilometer lång och 
löper genom ett skogslandskap med inslag av jordbruks-
landskap. I alternativ B är den totala delsträckan cirka 20 
kilometer lång och löper även här igenom ett skogsland-
skap med inslag av jordbrukslandskap men passerar 
även över sjön Lejondalssjön. Elförbindelsen ersätter den 
befintliga ledningen för 220 kV som idag går mellan 
Hamra och Överby 

.  
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Figur 6 Översiktlig karta med hela föreslagen sträcka mellan Hamra-Överby och aktuell utredningskorridor 
markerad med lila. 

Figur 7 Karta över kompletterande utredningskorridor markerat med lila.  
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Figur 9 Vattenfalls stråkalternativ B för 130 kV-ledningen Kungsängen-Överby. Inom de gröna stråken 
byggs ledningen parallellt med Hamra-Överby. 

2.2 Ledningens utformning och 
omfattning
2.2.1 Stolpar och ledningar

Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av portalstol-
par i stål. I skogsmark används stagade portalstolpar 
eftersom dessa medför mindre markintrång än de bre-
dare ostagade portalstolparna. De ostagade portalstol-
parna används i jordbruksmark, se Figur 10. I punkter där 
luftledningen byter riktning används så kallade vinkelstol-
par, se Figur 10. Svenska kraftnät använder sig emellanåt 
av enbenta stålstolpar med fyra fotkonstruktioner (s.k. 
julgransstolpar). 

Höjden på stolpar varierar beroende på terräng, spann-
längd (det vill säga avståndet mellan stolparna), närhet 
till bebyggelse och andra faktorer. Normalhöjden för de 
stolpar som normalt används för denna typ av ledning är 
ca 35 meter och avståndet mellan stolparna är normalt 

300-350 meter. Vid till exempel sambyggnad med andra 
ledningar och passager över vattenområden kan andra 
typer av stolpar så som korsningstorn komma att använ-
das. Dessa kan bli upp till cirka 60 meter höga beroende 
på topografin vid passagen. Exakt vilken stolptyp och 
höjder på stolparna som kommer att användas fastställs 
först i ett senare skede när slutgiltigt resultat av geotek-
niska undersökningar och detaljprojekteringen är slut-
förda. 

Luftledningar har tre faser. Nya luftledningar utförs vanli-
gen som triplexledare, vilket innebär att varje fas består 
av tre ledare. Jordningen av stolparna sker genom att en 
jordlina grävs ned längs med hela ledningens längd. I 
undantagsfall, om markförhållandena inte medger längs-
gående jordlina, sker punktjordning vid stolpen. I toppen 
av stolparna finns vanligen två topplinor som fungerar 
som åskledare. 
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Figur 10 Exempel på portalstolpar. Stagad A-stolpe (till vänster) och ostagad B-stolpe (till höger).

Figur 11 Exempel på vinkelstolpar, till vänster en stubbe och till höger traditionell vinkelstolpe.

 
Figur 12 Illustration av julgransstolpe i stål bredvid en portalstolpe till höger.
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2.2.2 Fundament

Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av fun-
dament: jordfundament, bergfundament och pålfunda-
ment, se Figur 13. Val av fundamentstyp beror på de 
geotekniska och hydrologiska förutsättningarna vid res-
pektive stolpplats. Varje stolpe och varje stag uppförs 
med separata fundament. Hur stor yta som påverkas vid 
anläggning av ett fundament varierar med vilken stolptyp 
som används. Vid anläggning av ett fundament för por-
talstolpar behövs normalt cirka 15 x 15 meter stora 
schakt kring varje stolpben. Vid anläggning av ett funda-
ment till en sambyggd julgran behövs normalt ett mellan 
cirka 15 x 15 meter till 35 x 35 meter stort schakt bero-
ende på avståndet mellan stolpens basbredd. För ett pål-
fundament till en kompaktstolpe är det cirka 20 x 20 
meter som normalt påverkas vid anläggandet. Den vanli-

gaste fundamentstypen är så kallade jordfundament. 
Jordfundament till stagade stolpar består oftast av prefa-
bricerade betongfundament medan det till alla övriga 
stolpar används platsgjutna betongfundament. Se prin-
cipskiss i Figur 14.  Platsgjutna jordfundament består 
normalt av en gjuten bottenplatta av betong med en eller 
flera plintar. Stolparna fästs i fundamenten och jord-
trycket håller stolparna på plats. Pålfundament används 
främst i jordar med dålig bärighet och bergfundament 
används när avståndet till berg inte är längre än cirka två 
meter från fundamentets övre yta. 

Exakt vilka typer av fundament som kommer att använ-
das fastställs först i ett senare skede när slutgiltigt resul-
tat av geotekniska undersökningar och 
detaljprojekteringen är slutförda.

Figur 13 Foto på olika fundamentstyper. Bild till vänster ett jordfundament med stålbalk och stålslipers. Bild 
till höger ett bergfundament

Figur 14 Principskisser fundament.
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2.2.3 Parallellgång och sambyggnad

Parallella luftledningar utgörs av två eller flera luftled-
ningar som byggs så nära varandra att de systemsäker-
hetsmässigt kan påverka varandra. Parallellbyggnad av 
flera transmissionsnätsledningar ska i största möjliga 
mån undvikas för att inte äventyra driftsäkerheten. 

Beroende på förutsättningarna för en planerad luftled-
ning kan undantag dock göras. I sådana fall ska en sär-
skild studie genomföras och ligga till grund för beslut om 
parallellbyggnad. 

För projekt Hamra-Överby har en sådan analys genom-
förts och studien indikerar att parallellgång av den nya 
400 kV-ledningen kan komma att byggas med parallell-
gång längs sträckor där den följer befintliga ledningar för 
att minimera påverkan för bebyggelsen. 

Inom den aktuella utredningskorridoren för det här sam-
rådet, är avsikten att den planerade ledningen placeras 
parallellt med befintlig 130 kV-ledning och 70 kV-ledning 
på sträckan Markeby-Norränge. 

För delsträckor genom Kungsängen och inom Järfälla 
kommun kan det också bli aktuellt med parallellgång 
med regionnätsledningar som planeras av Vattenfall (se 
avsnitt 2.1.1).

När en och samma stolpe används för två eller flera luft-
ledningar kallas utförandet för sambyggnad. Av natio-

nella driftsäkerhetsskäl får transmissionsnät inte 
sambyggas om det inte föreligger synnerliga skäl. Sam-
byggnad innebär att en svaghet byggs in i elsystemet. En 
enstaka händelse, som t.ex. ett stolphaveri, medför i så 
fall bortfall av båda ledningarna. En transmissionsnäts-
ledning kan sambyggas med en regionnätsledning om 
konsekvensen av ett samtidigt bortfall endast medför 
lokala eller regionala konsekvenser.

I detta projekt kan sambyggnad med Vattenfalls plane-
rade ledningar i gemensamma stolpar (julgran) längs en 
delsträcka rakt söder om Lejondalssjön bli aktuellt. Syftet 
med att använda julgransstolpar för sambyggnad är för 
att minska markintrång då parallella stolpar inte får plats 
mellan Lejondalssjön och E18. Sambyggda julgranar 
medför däremot större påverkan på landskapsbilden då 
de är högre än portalstolpar, varför de inte används för 
tranmissionsnätsledningar annat än i undantagsfall.

2.2.4 Ledningsgata

Området under och intill en luftledning kallas lednings-
gata. Utseendet tillika bredden på ledningsgatan regleras 
i särskilda säkerhetsföreskrifter, främst Elsäkerhetsver-
kets starkströmsföreskrifter. Enligt dessa ska bland annat 
en luftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå 
ovan mark. För att undvika risk för skador på ledningar 
vid bränder i intilliggande byggnader finns dessutom 
bestämmelser om minimiavstånd mellan luftledningar 
och byggnader. Hur stor markyta en luftledning tar i 

Figur 15 Principsskiss över parallellbygd ledningsgata i skogsmark.
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2.2.5 Terminalplats

Vid övergång från luftledning till markkabel krävs en ter-
minalplats där byte mellan teknikslagen sker. Terminal-
platsen utgörs av en större inhägnad markyta och där all 
nödvändig utrustning, som krävs för att luftledningen ska 
kunna kopplas ihop med markkablarna, placeras. Termi-
nalplatsen tar upp en inhägnad yta på cirka 120 x 100 
meter och en anslutande väg behöver anläggas för 
tyngre fordon för att möjliggöra transporter. Se Figur 18 
med foto av en terminalplats i skogsmark. Två lämpliga 
placeringar för terminalplatser längs aktuell utrednings-
korridor har lokaliserats norr om Brunna samhälle precis 
vid övergången från luftledning till markkabel samt öster 
om Mälaren vid övergången från sjökabel (som en kort 
sträcka blir markförlagd) till luftledning.

Figur 19 Principskiss på genomskärning av kabelschakt. 

Figur 18 Foto av en terminalplats. 

2.2.6 Markförlagd kabel

Kabelförläggning innebär att en så kallad ledningsgata 
anläggs i mark och utförs normalt genom att ett schakt 
grävs i aktuellt område. Ledningen planeras att markför-
läggas med fyra kabelförband bestående av tre kablar 
vardera. Varningsnät, markeringsband och kabelskydd 
förläggs ovanför kablarna. Eventuellt förstärks kabel-
skyddet med betongplattor eller liknande. Även jordlinor 
och rör för optokablar placeras i schakten, se utformning 
i Figur 18. Kablarna transporteras på kabeltrummor och 

dras sedan ut i ledningsschakten. Ledningarna består av 
flera ihopskarvade kabellängder. Kabellängden kan vanli-
gen vara upp till ca 700 meter men begränsas ofta av 
olika förutsättningar i sträckningen, t ex lämpliga platser 
för skarvar, hur rak sträckningen är eller markanvänd-
ningen längs schaktet. Vid varje skarvplats behöver 
schaktet göras bredare, i normalfallet uppgår botten-
bredden till ca 20 meter på en sträcka av ca 70 meter. 
Lämpliga skarvplatser identifieras i detaljprojekteringen.
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Kabelkonstruktion 
Exempel på markkabel som används idag är av typen 
enfaskabel, se kabel i genomskärning i Figur 20. Kabeln 
har en ledare (1) som består av antingen aluminium eller 
koppar. Kring ledaren finns ett lager för elektrisk isolation 
(2) som består av tvärbunden polyetenplast (”PEX”). 
Runt isolationen finns vanligtvis ett lager med koppartrå-
dar (3) som en jordande skyddsskärm. Svällband (4) på 
båda sidor om skärmen tätar kabeln för inträngande vat-
ten vid en eventuell skada. En aluminiumfolie (5) förhin-
drar att vatten tränger in i isolationssystemet. Kablarna 
kommer att ha en ytterdiameter på drygt 150 mm. Samt-
liga material i markkablarna kan återvinnas vid avveck-
ling.

Figur 20 Kabel i genomskärning. 1) Ledare, 2) Isolation, 3) koppartråd, 
4) Svällband, 5) aluminiumfolie, 6) polyeten. 

Installation av markkabel 
De markförlagda kablarna förläggs direkt i mark på så 
långa sträckor som möjligt. Vid större korsningar med 
vägar och andra ledningar förläggs kablarna i skyddsrör. 
Vid trängre passager kan det bli aktuellt med förstärkta 
kabelskydd i form av betongingjutning. Det krävs även 
kommunikationskablar i en markkabelförbindelse. Opto-
fiberkablar i skyddsrör för kommunikation och övervak-
ning behöver också finnas med i ledningsschaktet, då det 
bland annat behövs för att överföra mätdata mellan sta-
tionerna och temperaturövervakning på kablarna. I 
kabeldiket kommer även ett antal jordlinor och potential-
linor att förläggas som kommer att säkerställa att elsä-
kerhetskravet uppfylls för anläggningen. 

Generellt sker markförläggning av den här typen av led-
ningar i ett kabelschakt med ett djup av ca 1,5 meter. 
Bredden på kabelschaktet blir ca 18 meter i markytan, 
bredden kan dock variera påtagligt då den beror på mar-
kens beskaffenhet. Kringfyllningen (se Figur 18) runt 
kablarna eller kabelrören i schaktet kommer att bestå av 
finare krossmaterial (stenmjöl). Arbetet med kabelschak-
tet genomförs normalt med konventionell utrustning för 
schaktning och sprängning. Vissa av massorna kan åter-
användas och då läggs de normalt upp inom arbetsområ-
det.

Om sprängning blir nödvändig görs sprängningen med 
lämpligt metodval utifrån platsens förutsättningar. 

Sprängmassor kommer att borttransporteras och åter-
fyllning görs med organiska massor och krossmaterial. 
Återanvändning av vegetationsskiktet kommer att utgöra 
grunden för återställningen av grönytor.

Korsning med större vägar kommer att genomföras med 
schaktfri metod. Metoden innebär att man kan borra 
under marken på kortare avsnitt, utan att påverka mark-
ytan. Exempel på metoder är styrd borrning eller ham-
marborrning, Styrd borrning fordrar markförhållanden 
utan för mycket sten och hårt underlag, huvudsakligen 
lera och sand, medan hammarborrning kan användas 
även vid svårare markförhållanden. I bilderna i Figur 21 
och Figur 22 visas skisser över styrd borrning och ham-
marborrning.

Vid förläggning av ledning med schaktfri metod kommer 
ledningen att rörförläggas. Med rörförläggning menas att 
man först förlägger rör i marken och sedan drar/skjuter i 
kabeln på aktuella sträckor.

På sträckningar där konflikter finns med andra ledningar 
anpassar man sig i första hand efter befintliga ledningars 
positioner. Ledningar som förekommer längs sträckan är 
andra kraftledningar, telekablar, VA-ledningar, gasled-
ningar samt ledningar för fjärrvärme. Där de tillkom-
mande ledningarna inte får plats kan det vara aktuellt att 
förlägga de nya kablarna på ett större djup eller att flytta 
på de befintliga ledningarna, i de fall det är möjligt. 
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Denna typ av anpassningar görs i detaljprojekteringen i 
samråd med berörda ledningsägare.

Vegetation kan behöva tas bort vid markförläggning av 
kabel. I vissa fall kan det vara aktuellt att återplantera 
vegetation. Större träd med djupgående rötter får inte 
etablera sig över kablarna i kabeldiket medan större bus-
kar kan tillåtas.

Figur 21 Principskiss över den schaktfria metoden styrd borrning (skiss från Styrud AB).

Figur 22 Principskiss över schaktfri metod hammarborrning (skiss från Styrud AB). 

Arbetsområdet

Vid anläggning av ledningen kommer ett arbetsområde 
om ca 25–30 meter att behöva tas upp längs med schak-
tet för att kunna ta sig fram med maskiner samt för upp-
ställning av kabeltrummor och upplag av schaktmassor. 
Före detaljprojektering är det inte bestämt exakt hur 
schakt och förläggningsarbetet kommer att utföras och 
således inte hur stort arbetsområdet blir under byggti-
den. Behovet av arbetsvägar för att nå arbetsområdet 
varierar också. Arbetsområdet kommer under hela arbe-
tets utförande att vara stängslat och vid arbete inom 
vägområde kommer barriärer att ställas upp mot for-
donstrafiken. 

2.2.7 Sjökabel

Sjöbotten i området som sjökabeln ska läggas på består 
av lera. Inför nedläggningen av sjökablarna kommer en 
bottenkartering/sjömätning att genomföras av den valda 
sträckningen.

Sjökabeln planeras att förläggas som fyra kabelförband 
med tre ledare i varje förband. Kabelförbanden planeras 
att förläggas med ett inbördes avstånd motsvarande 
cirka 20–30 meter. Förläggning av sjökabel sker normalt 
från fartyg men kan även ske från pråm/flotte eller 
genom att kablarna flottas ut från fartyg, pråm eller land. 
Sjökablarna förläggs direkt på sjöbotten och ansluter till 
nya markkablar vid landfästen på respektive sida, alter-
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nativt dras de upp till där kabelsträckan övergår till luft-
ledning. Inga skarvar planeras för sjökabelsträckan om 
den anläggs enligt föreslaget alternativ. 

Där sjökabeln ansluter till land är utgångspunkten att 
nyttja styrd borrning från land ut till ett vattendjup om 
cirka 3 meter. Metoden utförs från markytan och utgår 
från att borrkronan fjärrstyrs med hjälp av en radiosän-
dare enligt Figur 23.  Siltgardin eller liknande metod kom-
mer att användas för att reducera grumlingspåverkan i 
samband med att arbetet bryter igenom vattenområdet. 
Därigenom kan schaktarbeten i vattenområdet undvikas 
vilket minskar verksamhetens påverkan på strand- och 
vattenmiljön. 

Figur 23 Principskiss över den schaktfria metoden styrd borrning.

Skarvning av sjökabel mot markkabel samt förankring av 
sjökablarna i betongfundament planeras att ske vid de 
två landtagningsplatserna, alternativt dras de upp till där 
kabelsträckan övergår till luftledning. För detta krävs en 
yta med en bredd på ca 50 meter och längd på ca 70 
meter.  Ytan för landtagningsplatserna kommer att ha 
restriktioner för markanvändning i framtiden.

Hur stor påverkan blir på landtagningsplatsen beror på 
om det är mycket träd och berg där kablarna kommer 
upp ur vattnet, som behöver tas bort eller sprängas bort 
vid landtagningen. Se bild i Figur 24 hur en landtagnings-
plats kan se ut. Varningstavlor som anger den nya sjöka-
belns sträckning samt ankringsförbudet längs denna 
kommer att sättas upp. Sjökabelns ungefärliga placering 
anges även i sjökort.

Figur 24 Sjökabel vid landtagning i Sätra för Beckomberga-Bredäng för 
att visa hur en landtagningsplats kan se ut.

2.2.8 Drift och underhåll

Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt 
program och utförs av Svenska kraftnäts anlitade under-
hållsentreprenörer. Underhållsentreprenörerna följer 
Svenska kraftnäts rutiner för underhållsarbeten och blir 
därigenom informerade om de lagkrav som gäller. 
Avverkningen och underhållet utförs på sådant sätt att 
mark- och miljöskador i möjligaste mån minimeras. Detta 
kan till exempel ske genom avverkning på tjälad mark 
och att maskinerna är utrustade med miljöband och 
använder miljöoljor. Vegetation som tas bort tillfaller 
fastighetsägaren, i övrigt utgår ingen ekonomisk eller 
annan ersättning. Vid underhållsåtgärder som medför att 
det kan finnas risk för att natur- och/eller kulturmiljön 

väsentligt kan påverkas genomförs samråd med länssty-
relsen varefter eventuella tillstånd och dispenser söks.

Driftbesiktning av varje luftledning utförs från helikopter 
varje år. Underhållsbesiktning från marken sker vart 
åttonde år. Ett cirka 45 meter brett område vid luftled-
ningen (dvs. cirka 20 meter på vardera sidan om luftled-
ningens mitt) ska hållas fritt från höga träd. Träd och 
buskar som inte riskerar att nå luftledningen tillåts stå 
kvar.

Efter installerad markkabel kommer det även här finnas 
behov av en ledningsgata. Markkabelns ledningsgata 
kommer att behöva inspekteras och röjas regelbundet, 
till en början förslagsvis vart fjärde år. Syftet med att ta 
bort viss vegetation är att hindra träd med större rotsys-
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tem att etablera sig över kabelförläggningen då träd kan 
minska driftsäkerheten för ledningen och påverka över-
föringsförmågan negativt till följd av påverkan på vatten-
innehållet i marken. Dessutom riskerar stora rotsystem 
att skada kabeln. Generellt gäller det att all lågväxande 
vegetation ska sparas. Vid inspektion kontrolleras även 
att inga ändringar i form av schaktning eller massupplägg 
tillkommit i ledningsgatan och att eventuella kabelmar-
keringsskyltar etc. är intakta. I fallet med markkabelför-
läggning kommer alla systemkomponenter förutom 
kabelavsluten i förbindelsens ändar vara gömda i mark 
och därmed inte vara möjliga att inspektera visuellt. Vid 
skarvplatserna kommer det dock att finnas brunnslock 
för access till utrustningen på dessa platser. Ett eventu-
ellt fel på kabeln lokaliseras med hjälp av felsökningsut-
rustning som vanligen inkopplas i en skarvgrop eller inne 
på stationsområdet där kabeln är tillgänglig. Ett kabelfel 
innebär i regel alltid att en skarvgrop för två nya skarvar 
behövs då kabeln repareras. Den tekniska livslängden för 
en kabel är cirka 40 år. 

2.2.9 Rivningsarbeten

Då en nätkoncession upphör att gälla är den som senast 
haft nätkoncessionen skyldig att ta bort ledningen med 
tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för 
återställning, om det behövs från allmän eller enskild 
synpunkt enligt 2 kap. 19 § ellagen. Utgångspunkten för 
den rivning som planeras i projektet är att Svenska kraft-
näts befintliga 220 kV-ledningar rivs mellan stationerna 
Hamra och Överby. Det kompletterande utbyggnadsför-
slaget innebär likt det ursprungliga utbyggnadsförslaget 
att två ledningar rivs mellan Hamra och Överby, även om 
den nya ledningen systemmässigt ersätter ledningarna.

De ledningar som Svenska kraftnät avser att riva är:

> Ledningen för 220 kV RL6 S5 och S6 mellan stationerna 
Hamra och Överby via station Håtuna.

> Ledningen för 220 kV KL12 S2, S3-4 mellan stationerna 
Hamra och Beckomberga via station Håtuna, där sträck-
orna mellan Beckomberga och Villastaden samt Villas-
taden till Rydholm redan är rivna.

Rivning av ledningarna innebär att linor, isolatorer, stol-
par, stag och fundament tas bort. Linorna lossas från sina 
fästen i stolparna och spolas in på trummor med hjälp en 
av lindragningsmaskin som placeras på några utvalda 

platser längs sträckningen. Linorna kan antingen hänga 
kvar i stolparna när detta arbete genomförs eller att de 
tas ned till marken beroende av natur- och kulturmiljö-
värden. Isolatorer som består av porslin eller glas plockas 
ned i samband med raseringen. Materialet sorteras och 
återvinns.

Vinkelstolpar har stagförankringar och dessa består i de 
flesta fall av 2,7 meter långa träslipers som ligger på 
ungefär 2 meters djup. Upptagning av stagfundament 
innebär schakt om 22-36 m3. Mot bakgrund av att områ-
det utgörs av skogs- och åkermark samt exploaterings-
områden avser Svenska kraftnät att avlägsna 
fundamenten. I vissa fall kan det vara motiverat att 
lämna kvar betongfundament med hänsyn till pågående 
och framtida markanvändning. I normalfallet tas stolpar 
bort till ett djup om cirka 0,8 meter under marknivå och 
inom åkermark och vall till ett djup av 1-1,2 meters djup. 
Schaktgroparna fylls sedan igen med rena massor av 
samma fraktion som omgivande mark. 

2.3 Elsäkerhet 
Svenska kraftnät ansvarar för elsäkerheten i transmis-
sionsnätets anläggningsdelar. Vårt mål är att inga olycks-
fall orsakade av el ska ske på eller invid Svenska kraftnäts 
anläggningar. Våra anläggningar byggs, övervakas och 
underhålls för att minimera risken för olyckor. Lagstift-
ningen inom elsäkerhetsområdet återfinns i Elsäkerhets-
lagen, Elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter. Lagstiftningen reglerar bland annat minsta 
avstånd mellan kraftledningar och byggnader.

Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brott-
säkert utförande vilket innebär att de är dimensionerade 
för att klara alla förekommande väderförhållanden. Led-
ningarna är vidare utrustade med åskskydd. 

Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att 
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför 
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyg-
gelse där man kan förvänta sig att många människor 
uppehåller sig.

2.4 Magnetfält och elektriska fält
Elektriska fält och magnetfält uppkommer när el produ-
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ceras, transporteras och förbrukas. Kring en luftledning 
för växelström finns både ett elektriskt fält och ett mag-
netfält. Det är spänningsskillnaden mellan faserna 
(linorna) och marken som ger upphov till det elektriska 
fältet medan strömmen ger upphov till magnetfältet. 
Både det elektriska fältet och magnetfältet avtar med 
avståndet till ledningen.

2.4.1 Magnetfält

Magnetfält anges oftast i enheten mikrotesla (µT) vilket 
är en miljondels tesla. Magnetfält finns nästan överallt i 
vår miljö, kring kraftledningar och elapparater som 
används dagligen i hemmet. Strålsäkerhetsmyndigheten 
bedömer att magnetfält upp till 0,2 µT i årsmedelvärde 
är att betrakta som normala för boendemiljö1, men vid 
enskilda hushållsapparater eller rum kan magnetfältet 
under kortare perioder vara tiotals mikrotesla.

För hälsoeffekter kopplade till magnetfält skiljer man på 
korttids- och långtidsexponering. Korttidsexponering för 
starka kraftfrekventa magnetfält kan vara förenade med 
akuta hälsorisker. I dag råder stor samstämmighet om 
hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till 
omedelbar påverkan, som nerv- och muskelretningar. I 
syfte att skydda allmänheten från sådan exponering har 
Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram allmänna råd om 
begränsning av allmänhetens exponering för elektromag-
netiska fält. I råden anges ett referensvärde för allmänhe-
tens exponering för kraftfrekventa magnetfält om 100 
µT. Referensvärdena bygger på riktlinjer från EU och är 
satta så att hänsyn tas till grupper som kan vara särskilt 
känsliga som barn, äldre och sjuka. Den exponering för 
magnetfält som den aktuella ledningen innebär för all-
mänheten är långt under dessa nivåer. starka magnetfält 
med kända effekter som kan ge en direkt påverkan på 
hälsan och svaga magnetfält som inte har någon känd 
effekt på hälsan. Starka magnetfält uppkommer vanligt-
vis inte i miljöer där allmänheten vistas utan kan upp-
komma på vissa arbetsplatser t.ex. inom industrin. 

När det gäller exponering för magnetfält under referens-
nivån har ett stort antal vetenskapliga studier undersökt 
om exponering över längre perioder kan leda till hälsoef-
fekter. Forskning har pågått på området sedan 1970-
talet. Forskningen har efterhand allt mer entydigt kommit 

fram till att det inte går att påvisa något samband mellan 
långtidsexponering för magnetfält under referensnivån 
och sjukdomsrisk. Som framgår av Folkhälsomyndighe-
tens miljöhälsorapport från 20172 och Världshälsoorgani-
sationens (WHO:s) forskningssammanställning från 
20073 kan det dock inte uteslutas att exponering för för-
höjda magnetfält i bostäder kan öka risken för leukemi 
hos barn. Om magnetfält skulle öka risken är det få fall 
som skulle kunna förklaras av denna riskökning. I miljö-
hälsorapporten framgår att om långvarig exponering för 
kraftfrekventa magnetfält skulle vara en orsak till barn-
leukemi så kan mindre än 0,5 procent av barnleukemifal-
len i Sverige, det vill säga mindre än ett fall per år, 
förklaras av denna exponering4.  WHO uttrycker att både 
de svaga bevisen för ett samband mellan exponering för 
magnetfält och barnleukemi och den begränsade påver-
kan på allmänhetens hälsa, om det skulle finnas ett sam-
band, gör att den hälsomässiga nyttan med att begränsa 
magnetfält är oklar5.

Såväl WHO som flera svenska myndigheter anser på 
grund av den eventuella riskökningen att vissa försiktig-
hetsmått är motiverade. Av WHO:s rekommendationer 
framgår bland annat att åtgärder för att reducera expo-
nering för magnetfält är motiverade om de kan genom-
föras till en väldigt låg kostnad och inte äventyrar 
elförsörjningens hälsomässiga, sociala och ekonomiska 
fördelar6. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att onödig 
exponering för magnetfält bör begränsas om det kan 
göras till rimliga kostnader och konsekvenser.7 Folkhälso-
myndighetens rekommendation är att nivåerna på mag-
netfälten bör hållas så låga som det utifrån miljöbalken är 
rimligt att kräva och nivåerna bör inte avvika kraftigt från 
de nivåer som är normala i vår omgivning. Om åtgärder 
för att minska magnetfälten kan utföras till en rimlig 
kostnad bör man enligt Folkhälsomyndigheten överväga 
att göra detta. Nyttan för hälsan ska alltid vägas mot 
kostnaden för åtgärden.8 Enligt Institutet för miljömedicin 
bör förhöjd exponering undvikas om det kan ske utan 
stora kostnader eller andra olägenheter9. På Folkhälso-
myndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se, 
finns mer information. 

Svenska kraftnät beaktar magnetfält i verksamheten i 
syfte att hantera den vetenskapliga osäkerhet som finns 
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om långtidsexponering för magnetfält kan orsaka en 
ökad risk för barnleukemi. Vid planering av nya ledningar 
innebär det att magnetfält är en av de faktorer som 
påverkar utformning och lokalisering, tillsammans med 
flera andra faktorer som till exempel påverkan på land-
skapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och naturresurshållning. 
Dessutom tas hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, 
personsäkert, driftsäkert och ekonomiskt hållbart. Om 
magnetfälten från en ny ledning – efter dessa samlade 
bedömningar av motstående intressen – beräknas över-
stiga 0,4µT i någon bostad-, grundskole- eller förskole-
byggnad utreder Svenska kraftnät om ytterligare 
åtgärder för att reducera magnetfält är rimliga på den 
platsen.  

2.4.2 Elektriska fält

Elektriska fält anges oftast i enheten kilovolt per meter 
(kV/m). Invid en ledning är fältet i marknivå starkast där 
linorna hänger som lägst och avtar när avståndet till led-
ningen ökar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet 
från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska 
fält uppstår inomhus även om huset är nära en kraftled-
ning.

Under 400 kV-ledningar kan de elektriska fälten ge upp-
hov till gnisturladdningar som upplevs som lätta vibratio-
ner i hårstrån på armen, stick från långt gräs eller stötar 
från elektriskt isolerade metallföremål. Gnisturladdning-
arna kan vara obehagliga, men är inte en farliga eftersom 
strömmen i urladdningen är liten. 

Liksom för magnetfält råder samstämmighet om hur 
starka elektriska fält som krävs för att ge upphov till 
omedelbar påverkan hos människor, som nerv- och mus-
kelretningar. För att säkerställa att elektriska fält inte 
orsakar skadliga effekter planeras därför ledningar i 
enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd 
om begränsning av allmänhetens exponering för elektro-
magnetiska fält. 

2.5 Ljud 
Ljudeffekter från kraftledningar alstras när så kallade 
koronaurladdningar uppstår kring ledarna. Koronaurladd-
ningar sker när det elektriska fältets styrka på ledarytan 
uppnår en viss gräns, varpå elektroner joniserar luften 

kring ledningen. I mörker kan koronaurladdningar ibland 
uppfattas som en svagt blåaktig aura kring ledarytan.

På en ren och torr elektrisk ledning är koronaurladdning-
arna mycket små och det så kallade koronaljudet är då 
normalt inte hörbart. Koronaljudet kan vara ”sprakande” 
till sin karaktär och kan sägas likna ljudet från ett brin-
nande tomtebloss.

Det är främst vid fuktigt väder till exempel i dimma och 
regn som koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållan-
den kan också uppkomma vid snöfall. Ljudeffekter kan 
även uppträda i samband med trasiga eller onormalt 
nedsmutsade isolatorer.

När fasledarna är våta samlas en mängd vattendroppar 
på ledarnas undersida. Dropparna ger upphov till en för-
stärkning av det elektriska fältet på ledarytorna och kan 
då orsaka en ökning av antalet koronaurladdningar. 

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken representerar 
det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn och 
fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400 
kV ledning uppgå till cirka 45 dB(A) cirka 20 meter från 
ledningens mitt vid triplex (trelinor i varje fas) och cirka 
60 meter från ledningens mitt vid duplex (två linor i varje 
fas). Vid nybyggnation är triplex vanligast. Avståndet till 
ledningen, byggnader och andra föremål dämpar ljudet 
som avtar med 3-4 dB(A) för varje dubblering av avstån-
det från kraftledningen.

Ljud från kraftledningar understigande 40-45 dB(A) är 
svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleksord-
ning bör inte ge upphov till några påtagliga störningar. 

2.6 Angränsande projekt
Ledningsprojektet Hamra-Överby är en av flera förstärk-
ningsåtgärder som Svenska kraftnät planerar i Stock-
holmsregionens västra delar. Hamra-Överby behöver 
realiseras tillsammans med projekten Odensala-Överby 
och Överby-Beckomberga. Ledningsprojekten är tre av 
flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät gör 
inom programmet Storstockholm Väst för att möta det 
växande behovet av el i Stockholmsregionen.
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Överby-Beckomberga

Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV 
mellan stationerna Överby i Sollentuna kommun och 
Beckomberga i Stockholms stad. Elförbindelsen ersätter 
en befintlig 220 kV-ledning i Sollentuna kommun och 
Stockholms stad. Efter samråd med berörda myndighe-
ter, kommuner, fastighetsägare och andra aktörer har 
Svenska kraftnät valt en utredningskorridor som inled-
ningsvis planeras som luftledning för att sedan övergå till 
kabel i mark. I dagsläget beräknas byggstart tidigast år 
2025. Tid för byggstart är beroende av om och när kon-
cession (tillstånd) meddelas samt när övriga tillstånd är 
på plats. Mer information om projektet finns på www.
svk.se/overby-beckomberga.

Odensala-Överby

Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV 
mellan station Odensala i Sigtuna kommun och station 
Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen ska ersätta 
den 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan Oden-
sala och Överby. Samråd om ett utbyggnadsförslag hölls 
i slutet av 2019 och i dagsläget beräknas byggstart tidi-
gast år 2025. Tid för byggstart är beroende av om och 
när koncession (tillstånd) meddelas samt när övriga till-
stånd är på plats. Mer information om projektet finns på 
www.svk.se/odensala-overby.

Station Överby

En utbyggnad av stationen Överby föreslås i direkt 
anslutning till befintlig station i Överby. ¨Planerad bygg-
nation av ett gasisolerat ställverk (GIS) kommer att göras 
inom befintlig fastighet. Dialog pågår med Vattenfall för 
samordning av utbyggnadsplanerna inom befintligt sta-
tionsområde. Dialog pågår också med Sollentuna kom-
mun angående en ny detaljplan för området norr om 
stationen som kommunen planerar att skicka ut för 
granskning under 2022.

Station Hamra

En utbyggnad av stationen Hamra föreslås i direkt 
anslutning till befintlig station i Hamra. 
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3. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

I detta kapitel görs en beskrivning av vad i miljön som 
kan antas bli betydligt påverkat och de betydande miljö-
effekterna som verksamheten kan väntas medföra i sig 
eller till följd av yttre händelser. Bedömningarna görs uti-
från Svenska kraftnäts bedömningsmetodik, se Bilaga 2 
Bedömningsmetodik. 

3.1 Bebyggelse och boendemiljö
3.1.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Den huvudsakliga miljöpåverkan på bebyggelse och 
boendemiljö i driftfas utgörs av visuell påverkan på boen-
demiljön samt påverkan från det magnetiska fält som bil-
das kring en ledning. För beskrivning av påverkan på 
stads- och landskapsbilden se avsnitt 3.2. 

Föreslagna alternativ är framtagna för att så långt möjligt 
undvika att passera nära boendemiljöer, särskilt vid 
Brunna. Landskapet består mestadels av varierat skog- 
och jordbrukslandskap. Visuell påverkan uppstår framfö-
rallt från luftburna ledningar som går i öppet landskap 
nära boendemiljöer. Närmsta sammanhängande 
bostadsområde från den föreslagna ledningssträck-
ningen är Brunna samhälle och fastigheterna på norra 
sidan av Torrnålsvägen, Stafflivägen, Duffelvägen och 
Flanellvägen. Längs dessa lokalgator ligger ca 40 bostä-
der. 

För aktuell ledning beräknas magnetfältet utifrån en 
prognostiserad årsmedelströmlast och bedöms under-
skrida 0,4 mikrotesla på ett avstånd om cirka 50-150 
meter från ledningens centrumlinje. Resultatet av 
genomförd magnetfältsberäkning visar att inga bostäder 
längs denna utredningskorridor beräknas få magnetfält-
värden som överstiger 0,4 mikrotesla. 

3.1.2 Bedömning driftfas

Områdena kring de planerade ledningssträckningarna 
bedöms ha måttlig känslighet kopplat till boendemiljön. 
Bedömningen har gjorts utifrån att ca 40 bostäder inom 
125 meter från den planerade ledningen kan komma att 
beröras av etableringen och att landskapet är varierat 
med måttliga inslag av visuella avskärningar. Ledningen 
kommer att markförläggas på sträckan förbi Brunna och 
innebär därmed att inga bostäder längs denna utred-
ningskorridor beräknas få magnetfältvärden som översti-
ger 0,4 mikrotesla. Vidare kommer ledningen att 
placeras på ett sådant avstånd från bebyggelse att boen-
demiljön ej påtagligt påverkas visuellt. Sammantaget 
bedöms påverkan som obetydlig och alternativet bedöms 
innebära obetydliga konsekvenser på bebyggelse och 
boendemiljö. Slutlig påverkan kan bedömas först när en 
vald sträckning för den planerade elförbindelsen har 
beslutats och detaljprojekteringen har utförts. 

3.1.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

Störningar för närboende under byggskedet uppkommer 
främst i form av buller och luftföroreningar, vilket orsakas 
av den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för 
byggnationen samt raseringen av befintliga ledningar. Ett 
visst hinder i framkomlighet längs stigar och leder kan 
också förekomma innan röjningsrester tas bort. Tillfälliga 
skador kan exempelvis uppkomma på diken, stängsel och 
vägar i samband med anläggningsarbetet. Skadorna 
åtgärdas dock och återställning till ursprungligt skick 
sker så långt det är möjligt.

Det går inte att i dagsläget säga exakt vilka etapper som 
kommer att påbörjas först. Arbetet måste planeras så att 
matningen med 220 kV till station Håtuna upprätthålls 
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tills det att regionnätsägarens ledningsåtgärder är klara. 
Det betyder att de befintliga 220 kV-ledningarna förbi 
Håtuna och Håbo-Tibble troligen är de sista som rivs. 
Först när regionnätsägarens ledningsåtgärder är klara 
kan den nya ledningen driftsattas som en 400 kV-led-
ning och arbetet med rivning av den sista etappen av 
befintliga 220 kV-ledningar påbörjas.

3.1.4 Bedömning byggfas

Påverkan för närboende kommer under byggskedet totalt 
sett att pågå under flera år, dock kommer påverkan inte 
att ske längs sträckningen hela tiden, utan kommer 
variera beroende på etapp. Föreslagen sträckning 
bedöms därmed lokalt ha en obetydlig påverkan på 
bebyggelse och boendemiljön under byggskedet och 
innebära obetydliga konsekvenser på boendemiljön 
under byggnation. 

3.2 Stads- och landskapsbild
3.2.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Längs den första sträckan av utredningskorridoren, nord-
väst om Håtuna och förbi Håtuna kommer befintlig led-
ningsgata att nyttjas då befintlig ledning kommer att 
rivas. Längs denna sträcka bedöms inte landskapsbilden 
förändras något markant. Sydöst om Håtuna viker den 
nya ledningen av söderut och anläggs sedan i ny led-
ningsgata genom ett skogslandskap. Ledningen kommer, 
vid Skråmsta, att korsa en befintlig ledningsgata för att i 
höjd med Näshagen löpa längst Lejondalssjöns västra 
sida. 

Alternativ A planeras att runda Lejondalssjöns södra 
ände och här löpa genom ett varierat jordbrukslandskap 
och skogslandskap. På sträckan passerar ledningen 
Lejondalsslott. Slottsområdet bedöms ligga cirka 600 
meter från närmsta stolpe. På sträckan längs E18 plane-
ras en sambyggnad med Vattenfalls planerade ledning. 
För att möjliggöra detta kommer julgransstolpar med en 
höjd om cirka 50-60 meter att anläggas. Ledningen 
kommer här att anläggas längs befintlig väg E18 vilket är 
en väl synlig infrastruktur i landskapet. Alternativ B inne-
bär att ledningen kommer att korsa Lejondalssjön. Inga 
stolpar kommer att placeras i sjön utan ledningsspannet 
kommer uppgå till ca 660 meter över sjön. Detta kom-

mer att innebära höga stolpar på var sida om Lejondals-
sjön. Vid Lejondalssjöns östra sida återfinns en populär 
badplats varvid alternativet kommer att innebära en 
ökad synlighet och påverka det visuella intrycket. Båda 
alternativen innebär att luftledningen kommer att vara 
synliga vid Kungsängens Golfklubb. 

Efter Brunna samhälle och österut kommer ledningen att 
förläggas i marken. På var sida om Mälarens strand, vid 
landtagning, kommer en glugg att skapas då träd och 
vegetation behöver tas bort. Skogsgatan blir synlig, däre-
mot kan det tillåtas att delvis växlighet får växa igen 
senare.

Efter Mälaren och österut till Överby kommer ledningen 
återigen att bli luftburen. Här går ledningen genom ett 
område som utpekats som grön värdekärna och som 
aktivitets- och rekreationscentrum i Järfällas översikts-
plan. 

3.2.2 Bedömning driftfas

En luftledning bidrar vanligtvis till en förändrad och 
påverkad landskapsbild, såväl genom stolparna som 
genom den avverkade delen av ledningsgatan. Hur 
omfattande påverkan anses bli beror på hur väl luftled-
ningen följer landskapsformen, omgivande markanvänd-
ning, närhet till bebyggelse och annan infrastruktur. 

Längs den inledande sträckan, i höjd med Håtuna, kom-
mer ledningen att anläggas i befintlig ledningsgata. Land-
skapets känslighet bedöms här som liten. På resterande 
sträcka kommer ny ledningsgata att anläggas. Däremot 
bedöms skogslandskapet längs den inledande sträckan 
inneha ett litet värde för landskapsbilden då det saknas 
områden som har utblickar, landmärken eller visuella 
stråk. Detta innebär därmed en liten negativ påverkan på 
landskapsbilden. Landskapet är även delvis redan påver-
kat av befintlig infrastruktur på vissa sträckor. 

Områdena kring naturreservatet Lejondal bedöms ha 
högt värde och känslighet. Då utredningskorridorerna 
planeras att korsa naturreservatet bedöms påverkan på 
landskapsbilden som måttligt negativ. Områdenas visu-
ella värden försvagas och ledningen kan bitvis bli domi-
nerande men kan anpassas efter landskapets struktur 
och döljas bitvis, då det går igenom ett skogslandskap 
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där påverkan blir mindre på grund av korta siktlinjer.

Förbi Brunna samhälle och kring sjön Mälaren planeras 
ledningen vara markförlagd. Områdets visuella värden 
kring sjön bedöms ha högt värde och känslighet. Detta 
innebär att områdets visuella värden och karaktär försva-
gas och en liten negativ påverkan på stads- och landskaps-
bilden bedöms uppkomma.

Sammantaget bedöms risken för negativ påverkan som 
måttlig då ledningen sträcker sig genom områden med 
naturreservat och utblickar som har friluftsmässig bety-
delse för landskapsbilden och påverkar landskapet 
påtagligt. Konsekvenserna för stads- och landskapsbil-
den bedöms sammantaget som måttliga.

3.2.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

Störningar för stads-och landskapet under byggskedet 
uppkommer främst i form av tillfälliga intrång på höga 
visuella värden. Vidare innebär byggfasen anläggnings-
trafik med tunga fordon samt raseringen av befintliga 
ledningar. 

3.2.4 Bedömning byggfas

En tillfällig påverkan bedöms uppkomma under byggfa-
sen dock i miljöer som har en möjlighet till återhämtning. 
Byggfasen bedöms därmed innebära liten negativ påver-
kan och konsekvenserna för stads- och landskapsbilden 
under byggnation bedöms som små.

3.3 Naturmiljö
3.3.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Vid framtagande av utredningskorridoren har naturmil-
jöer längs sträckan undersökts. Se registrerade riksin-
tressen och skyddade områden längs 
utredningskorridoren i Figur 25 samt i Bilaga 3 kartserie 
över naturmiljöer längs sträckan.

Alternativ A kommer väster om Lejondalssjön att pas-
sera ett objekt med registrerade naturvärden i form av 
barrsumpskogar. Strax öster om Lejondalssjöns södra 
strand kommer utredningskorridoren att passera ett 
område med nyckelbiotoper och skogliga biotopskydd 
samt ett objekt med naturvärde i form av blandsumpsko-
gar. Här återfinns även ett område med naturvårdsavtal 
enligt Skogsstyrelsen. Området består av kantzon, korri-
dor, bäck och ravin.

Alternativ B kommer på Lejondalssjöns östra sida att 
passera ett område med nyckelbiotoper i form av betad 
skog.

Vidare passerar båda alternativen genom ett område 
utpekat som kommunalt naturreservat, området Lejon-
dal. Strax norr om Brunna samhälle blir kabeln markför-
lagd och passerar sjön Mälaren i en sjökabel.

Vid den planerade sjöpassagen på västra sidan av Mäla-
ren finns ett registrerat naturvärde bestående av en löv-
skogslund/hagmarksskog.
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Figur 25 Översiktlig kartbild med naturreservat och skyddade områden längs utredningskorridoren. 

Sträckorna för de kompletterande utredningskorrido-
rerna har inventerats med avseende på naturmiljön. Cal-
luna AB har under oktober och november 2021 utfört en 
naturvärdesinventering (NVI) inom en korridor mellan 
Råby och Katrinedal i Upplands-bro och Järfälla kommu-
ner i Stockholms län. En NVI syftar till att beskriva och 
värdera naturområden av betydelse för biologisk mång-
fald inom ett avgränsat område. Uppdraget har utförts 
enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n 
utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt 
med tilläggen generellt biotopskydd och detaljerad redo-
visning av artförekomst. 

Vid inventeringen avgränsades totalt 60 naturvärdesob-
jekt (totalt 57,3 ha av inventeringsområdets 381 ha). Av 
objekten klassades ett till högsta naturvärde (naturvär-
desklass 1), sju med högt naturvärde (naturvärdesklass 
2) och 52 med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

Inom inventeringsområdet avgränsades också 27 objekt 
med generellt biotopskydd. Dessa utgörs främst av 
odlingsrösen i jordbruksmark (14 st.) och Småvatten och 
våtmark i jordbruksmark (8 st.). Enstaka åkerholmar (4 
st.) har också avgränsats samt en allé. Vid Callunas 
inventering noterades 48 naturvårdsarter, det vill säga 
arter som indikerar att området har naturvärde, att 
området har förutsättningar att vara artrikt eller att 
själva området har särskild betydelse för biologisk mång-
fald. Genom nedladdade fynduppgifter från Analysporta-
len (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) 
tillkom ytterligare 95 naturvårdsarter. Totalt ger detta 
143 konstaterade naturvårdsarter för inventeringsområ-
det. Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från 
området visar på förekomst av 48 skyddade arter enligt 
artskyddsförordningen (2007:845). Av dessa är 38 
fågelarter prioriterade enligt Naturvårdsverkets rekom-
mendation.
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Området som klassades med högsta naturvärde åter-
finns sydöst om Lejondalssjön och består av en barr-
blandskog med flerskiktat trädskikt, en skoglig 
kontinuitet samt flertalet naturvårdsarter, däribland den 
hotade arten knärot. Vidare har både betesmarker och 
skogsobjekt erhållit klass 2 – högt naturvärde. Klass 1 och 
2 utgörs av objekt som har så höga naturvärden att de 
skulle kunna ingå i naturreservat med syfte att bevara 
biologisk mångfald.

3.3.2 Bedömning driftfas

För båda alternativen kommer utredningskorridoren att 
passera områden med registrerade naturvärden och 
nyckelbiotoper vilka bedöms ha höga till mycket höga 
värden. För Alternativ A som går söder om Lejondalssjön 
kommer utredningskorridoren att passera några fler 
områden utpekade med naturvärde och nyckelbiotoper. 
Båda alternativen föreslår att ledningen kommer löpa 
igenom naturreservatet Lejondal som är ett viktigt 
område främst utifrån friluftsliv och bedöms ha mycket 
hög känslighet. 

Anpassningar har gjorts efter naturvärdesinventeringens 
resultat för att minska påverkan. Anpassningar har gjorts 
i form av justering av sträckan, stolpplacering och höjd. 
För sträckan som passerar naturreservatet bedöms inte 
naturreservatet ekologiska samband att försvagas. Grun-
den för områdets värde påverkas marginellt. Därmed 
bedöms påverkan under driftskedet för naturmiljön som 
liten under förutsättning att planerade anpassningar full-
följs och försiktighetsåtgärder i samband med arbetets 
utförande vidtas. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
på naturmiljön som små-måttliga. 

3.3.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

Påverkan på naturmiljön kopplad till byggnationen är 
främst störningar genom fysiskt intrång, avverkning, bul-
ler och luftföroreningar. Det fysiska intrånget utgörs av 
själva arbetsområdet och schaktning av tillfartsvägar 
samt uppställningsplatser för maskiner och material. 
Återställning av marken sker så långt det är möjligt till 
nära ursprungligt skick. Störningar i form av luftförore-
ningar och buller orsakas av den anläggningstrafik med 
tunga fordon som krävs för byggnationen av den nya 

kraftledningen. För föreslagna skyddsåtgärder under 
byggfas, se samrådsunderlaget från april 2020. 

3.3.4 Bedömning byggfas

En tillfällig påverkan bedöms uppkomma under byggfa-
sen dock i miljöer som har en möjlighet till återhämtning. 
Byggfasen bedöms därmed innebära liten negativ påver-
kan och konsekvenserna för naturmiljö under byggnation 
bedöms som små.

Vid anläggande av sjökabeln genom Mälaren kan grum-
ling under byggtiden uppkomma utan att någon negativ 
påverkan på värdefulla lekbottnar eller livsmiljöer 
bedöms uppkomma. Sammantaget bedöms konsekven-
serna på naturmiljön under byggfas som små-måttliga. 

3.4 Kulturmiljö
3.4.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Sträckan för den kompletterande utredningskorridoren 
har inventerats i fält rörande kulturmiljö, förutom alterna-
tivsträckan B som passerar Lejondalssjön. Om denna 
korridor väljs som huvudalternativ under samrådspro-
cessen kommer kompletterande inventeringar att 
genomföras. 

Större delen av de nya utredningskorridorerna berör ett 
landskapsavsnitt som till stora delar saknar de komplexa 
och rika kulturmiljöer som omger slättbygderna. Inom 
utredningskorridorerna finns ändå de flesta av de ele-
ment som man kan vänta sig i Mälardalens kulturland-
skap; öppet jordbrukslandskap, gods, gårdar, torp, 
skogar, ålderdomliga landsvägar och farleder samt en 
variation av fornlämningar som vittnar om områdets 
långa historia.

Platsen för större delen av de nu aktuella utredningskor-
ridorerna ligger i den sydligaste delen av landskapet 
Uppland, strax norr om Bro och Kungsängen i Upplands-
Bro kommun och norr om Stäket i Järfälla kommun. Kor-
ridorerna löper generellt i nordvästlig—sydöstlig riktning, 
från Näshagen vid nordvästra änden av Lejondalsjön till 
stationen vid Överby. Korridorerna berör sex historiska 
socknar och tre kommuner, men landskapet består i 
huvudsak av stora, sammanhängande partier med kupe-
rad skogs- och hällmark.
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De geologiska förutsättningarna innebär att merparten 
av området under historisk tid karaktäriserats som 
utmark, relativt avlägsen ifrån bebyggelse och jordbruk. 
Området sammanfaller exempelvis med Håbo, Bro och 
Sollentuna häradsallmänningar – större periferära skogs-
allmänningar som haft många delägare.

I västra delen av utredningskorridoren, från Håtuna och 
ner mot Håbo-Tibble, kommer ledningen att delvis pas-
sera inom ett område utpekat som riksintresse för kul-
turmiljövård (området Håtuna - Håbo-Tibble). 
Riksintresset finns mitt i utredningsområdet, mellan 
Håtuna och Håbo-Tibble. Den utpekade kulturmiljön 
omfattar ett cirka 34 kvadratkilometer stort område, 
bestående av slättlandskapet mellan Håtunaviken/Sig-
tunafjärden i nordöst och bergsområdet kring Håbo 
häradsallmänning i sydväst. Det nu aktuella inventerade 
området sammanfaller med den västra och södra delen 
av riksintresseområdet. Detta innebär att den planerade 

exploateringen nu kan hamna ytterligare något närmre 
några av de järnåldersgravfält som nämns som uttryck 
för riksintresset.

I höjd med Björkudden, precis söder om Håtuna där led-
ningen viker av söderut, berör utredningskorridoren ett 
antal objekt med varierad antikvarisk bedömning. Dessa 
omfattas främst av hällristningar, gravfält samt skärv-
stenshög. 

Gällande alternativ A kommer utredningskorridoren att 
beröra ett tiotal objekt med varierad antikvarisk bedöm-
ning. Gällande alternativ B kommer utredningskorridoren 
inte beröra några objekt. I höjd med Brunna samhälle och 
öster ut mot Överby återfinns tre övriga kulturhistoriska 
lämningar inom utredningskorridoren. Se utredningskor-
ridorerna med registrerade kulturmiljöer i Figur 26 samt i 
Bilaga 4 med kartserie över kulturmiljöerna längs 
sträckan.

Figur 26 Registrerade fornlämningar längs utredningskorridoren. 
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3.4.2 Bedömning driftfas

Framtida stolpplacering kommer att ske med hänsyn till 
identifierade forn- och kulturhistoriska lämningar. Om 
påverkan på en fornlämning inte kan undvikas kommer 
vidare utredningar att genomföras och tillstånd att sökas. 

Riksintresset för kulturmiljövård klassificeras ha hög 
känslighet. Då en del av sträckan passerar inom riksin-
tresset bedöms det medför en liten negativ påverkan på 
kulturmiljön. Delar av kulturmiljön påverkas, men ingen 
värdekärna skadas och upplevelsevärdena/pedagogiska 
värden bibehålls i stor utsträckning. 

Bedömningen gäller för de värden som idag är kända och 
under förutsättning att försiktighetsåtgärder i samband 
med arbetets utförande vidtas. Sammantaget bedöms 
konsekvensen på kulturmiljö som små. 

3.4.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

Lokal påverkan på miljöer med värden för kulturmiljön 
kan uppstå under byggskedet. Störningar kan även upp-
komma på landskapsbilden som har ett värde för kultur-
miljön. Den slutgiltiga stolpplaceringen och anläggande 
av körvägar och uppställningsplatser har generellt bety-
delse för i vilken omfattning kulturmiljön kan komma att 
påverkas. Detta kommer att fastställas i den kommande 
projekteringen av ledningen. Om tidigare ej kända forn-
lämningar påträffas i samband med arbetet kommer 
arbetet stoppas och en anmälan göras till länsstyrelsen. 
För övriga föreslagna skyddsåtgärder under byggskedet, 
se samrådsunderlaget från april 2020. 

3.4.4 Bedömning byggfas

Då den planerade verksamheten för delsträckan kommer 
att pågå i etapper under flera år, inom bland annat ett 
område av riksintresse för kulturmiljövård, bedöms en 
liten negativ påverkan på kulturmiljön uppstå. Bedöm-
ningen görs främst mot bakgrund av förutsedd påverkan 
på upplevelsen av kulturmiljövärden i anslutning till 
byggarbetsplatser. I nuläget bedöms inte någon fysisk 
påverkan på kulturlämningar uppstå vid byggnation av 
den nya ledningen. Bedömningen görs utifrån den infor-
mation som finns tillgänglig i dagsläget. Sammantaget 
bedöms konsekvensen på kulturmiljö under byggnation 
som små. 

3.5 Rekreation och friluftsliv
3.5.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Generellt är natur- och kulturvärden i närheten av tätor-
ter av betydelse för friluftslivet ur en allmän synpunkt. 
Möjligheter till rekreation och friluftsliv påverkas främst 
av den visuella inverkan av luftledningen. I skogsmark 
och över öppna strövområden eller landskap kan känslan 
av orördhet påverkas. 

I både alternativ A och B kommer utredningskorridoren 
att passera naturreservatet Lejondal, med syfte att 
bevara friluftslivet. Reservatet har främst bildats för fri-
luftslivet med Hällkana friluftsområde. I reservatets väs-
tra del ligger Lejondalssjön med sina sandstränder och 
klipphällar och vid Hällkana friluftsgård finns det bad-
plats med badbryggor, grillplatser samt stora ytor för 
bollspel och lek. Det finns motionsspår, strövstigar och 
vandringsleder i området samt innehar en mängd objekt 
med naturvärden. Vidare kommer utredningskorridoren 
att passera Kungsängens Golfklubb samt ett område 
utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv kring Mäla-
ren, området Mälaren med öar och strandområden. 
Området beskrivs som samlade natur och kulturvärden 
för Mälaren med öar och strandområden. Ledningen 
kommer att vara markförlagd längs denna sträcka över 
Mälaren. 

På östra sidan av Mälaren går ledningen genom ett 
område som utpekats som grön kil med värdekärna och 
som aktivitets- och rekreationscentrum enligt Järfällas 
översiktsplan. De gröna kilarna omfattar en eller flera 
funktioner som till exempel badplats, skidbacke och 
elljusspår. 

3.5.2 Bedömning driftfas

Då utredningskorridoren passerar naturreservatet Lejon-
dal, som syftar till att skydda friluftslivet, samt korsar en 
golfbana och passerar ett område utpekat som aktivi-
tets- och rekreationscentrum, bedöms dessa områden 
inneha mycket goda förutsättningar för närrekreation 
och friluftsliv. Områdenas känslighet klassificeras som 
höga värden för friluftslivet.   
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Inom naturreservatet, golfbanan samt aktivitets- och 
rekreationscentrumet kommer tillgängligheten till närre-
kreation att försämras, då delar av frilufts-/rekreations-
området eller mindre delar av kärnområdet skadas 
fysiskt. Upplevelsevärdet kan komma att försämras 
påtagligt varför detta innebär en måttlig negativ påver-
kan på friluftslivet. Ledningen som passerar Mälaren 
kommer att markförläggas vilket därmed inte påverkar 
tillgängligheten till det rörliga friluftslivet. Detta bidrar 
enbart till en liten negativ påverkan. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv 
som måttliga. 

3.5.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

Påverkan på friluftslivet är kopplad till byggnationen och 
främst störningar genom fysiskt intrång, avverkning, bul-
ler och luftföroreningar. Det fysiska intrånget utgörs av 
själva arbetsområdet och schaktning av tillfartsvägar 
samt uppställningsplatser för maskiner och material.

3.5.4 Bedömning byggfas

Den påverkan som projektet riskerar att medföra på fri-
luftslivet och rekreationen bedöms som måttlig under 
byggnation. Tillfälliga störningar kommer att uppstå 
inom områdena som är särskilt värdefulla utifrån frilufts-
liv och rörligt friluftsliv. Sammantaget bedöms konse-
kvenserna under byggfasen för rekreation och friluftsliv 
som måttliga. 

3.6 Mark och vatten
3.6.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Det är ett potentiellt förorenat område som identifierats 
inom utredningskorridoren. Området ligger strax norr om 
Brunna, är registrerat som industrideponi men vidare 
utredning om området kommer att genomföras under 
våren 2022. En mer detaljerad planering av kabeln i när-
heten av detta område kommer att göras för att så långt 

möjligt undvika att schakta inom deponin.

För Upplands-Bro kommun generellt gäller att strand-
skyddet är upphävt för mindre vattendrag och sjöar. 
Dock gäller 300 meter både inåt land och ut i vattnet för 
en stor del av Mälarstranden samt Lejondalssjön. För 
byggnation samt schaktning inom dessa områden krävs 
ansökan om strandskyddsdispens. Både Lejondalssjön 
och Mälaren omfattas även av riksintresse för yrkesfiske. 
Hela utredningskorridoren ligger inom ett område med 
förbud för mot markavvattning. 

Enligt utförd NVI passerar utredningskorridoren några 
diken (småvatten och våtmark i jordbruksmark). Vidare 
är Mälaren-Skarven (SE661108-160736) utpekad som 
preliminära vattenförekomst enligt Vattenmyndighetens 
preliminära statusklassning indikerar måttlig ekologisk 
status på grund av övergödning.  Kemisk status bedöms 
ej uppnå god kemisk status med anledning av att PFOS 
(brandbekämpningsmedel mm) har uppmätts i halter 
som överstiger gällande gränsvärde. Även förhöjda halter 
av dioxiner har uppmätts. 

Hela Mälaren är utpekad som nationellt värdefull ur 
naturvårdsperspektiv samt nationellt särskilt värdefull ur 
fisk- och fiskeperspektiv. 

Vidare har även Lejondalssjön (SE660523-160785) sta-
tusklassats enligt Vattenmyndigheten och indikerar 
måttlig ekologisk status på grund av växtplankton. 
Kemisk status bedöms ej uppnå god kemisk status. 

Längst utredningskorridoren finns ett antal markavfatt-
ningsföretag för dike och vall, se Figur 27
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Figur 27 Markavvattningsföretag längst sträckan. Svarta heldragna streck är Dike, blåa sträck är Vall. (Kar-
tan är hämtad från Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands Bro, 2017-06-14)

3.6.2 Bedömning driftfas

Mark- och vattenområden som utredningskorridoren 
passera bedöms inneha liten känslighet då dessa inte 
används som dricksvattentäkt. Den påverkan på mark 
och vatten som projektet riskerar att medföra bedöms 
som liten utifrån de idag kända och identifierade förore-
ningarna. Sammantaget bedöms konsekvenserna som 
obetydliga.  Påverkan på miljökvalitetsnormer för före-
kommande vattenförekomster kommer att utredas och 
bedömas i kommande MKB. Vidare pågår en tillstånds-
process för vattenverksamhet för den del av Hamra-
Överbys sträckning som är lagd med sjökabel genom 
Mälaren. Denna process pågår parallellt med detta sam-
råd. 

3.6.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

Vid markarbeten och arbeten vid nedläggning av jordlina 
finns risk för föroreningsspridning från förorenad mark 

(för miljöpåverkan vid rivning, se avsnitt 2.2.9). Nedgräv-
ning av jordlina bedöms inte ge upphov till några bety-
dande konsekvenser då det är ett förhållandevis litet 
ingrepp. 

Schaktning och i vissa fall gjutning av fundament kom-
mer att ske på plats vid anläggandet av stolparnas funda-
ment. För att förankra så kallade bergfundament kan 
även sprängning och borrning i berg komma att behövas. 
Gällande kabeln genom Mälaren kan arbetena orsaka 
grumling och spridning av sediment. Spridningen kan 
avgränsas så att den endast blir lokal.

3.6.4 Bedömning byggfas

Negativ påverkan bedöms kunna undvikas om byggna-
tion av fundament samt sjökabeln sker så att skada und-
viks och ledningsgatan anläggs i enlighet med givna 
försiktighetsåtgärder. 
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3.7 Naturresurshushållning
3.7.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Den kompletterande utredningskorridoren innebär ett 
nytt intrång i jordbruksmark och skogsmark längs den 
största delen av sträckan. Längs passager där nya led-
ningar går i skogsmark tas ny mark i anspråk, detta inklu-
derar även tillfartsvägar till en ny kraftledning, vilket kan 
minska den befintliga arean produktiv skogsmark. I jord-
bruksmark uppstår också ett intrång, vilket ur ett natur-
resursperspektiv har mindre påverkan än ett intrång i 
skogsmark. Detta på grund av att intrånget begränsas till 
ytorna närmast stolparna, vilket gör att jordbruksverk-
samheten kan fortgå på övriga ytor under kraftledningen.

Söder om Lejondalssjön, längs väg E18 återfinns ett stort 
vattenskyddsområde, Östra Mälaren. Utredningskorrido-
ren anläggs inte inom området, men angränsar till vat-
tenskyddsområdet på sträckan i alternativ A söder om 
Lejondalssjön. 

3.7.2 Bedömning driftfas

De naturresurser som berörs finns till viss del i nya led-
ningsgator där påverkan är högre än för den mark som 
redan berörs av befintliga kraftledningsgator. Nya stolpar 
innebär att nya odlingshinder tillskapas i jordbruksmar-
ken. Områden som har vissa värdefulla naturtillgångar 
och förutsättningar att bruka finns längs sträckan och 
därmed klassificeras till måttligt värde. Risken för negativ 
påverkan på naturresurser bedöms därmed bli liten. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturresurs-
hushållning som små.  

3.7.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

För påverkan och specifika förutsättningar se avsnitt 3.7.1 

3.7.4 Bedömning byggfas

Den påverkan som projektet riskerar att medföra på 
naturresurshållning under byggfas bedöms som små. 
Tillfälliga störningar kommer att uppstå men åtgärderna 
påverkar inte brukande av naturresursen eller dess kvali-
tet.  Sammantaget bedöms konsekvenserna under bygg-
fasen som små. 

3.8 Infrastruktur, 
markanvändningsplanering och 
planförhållanden
3.8.1 Påverkan och specifika förutsättningar 
driftfas

Utredningskorridoren för alternativ A kommer att löpa 
parallellt med E18. I övrigt kommer ingen större väg eller 
järnväg att korsas. 

Nya kraftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida 
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om 
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, 
får dock mindre avvikelser göras. 

Upplands-Bro kommun

Nu gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 
2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. 
Aktuell utredningskorridor berör områden som i kommu-
nens översiktsplan anges som tätortsavgränsning. Se i 
Figur 28 med de detaljplaner som blir direkt berörda av 
den föreslagna sträckningen (från väst till öst):

> Tång 2:5 – Prioritet 1 (del av gällande plan nr 8907 samt 
Örnäs 1:9 1002)

> Örnäs 1:9 1002 – gällande plan
> Del av Tång nr 8907 – gällande plan
> Rankhus – Prioritet 2A
Söder om Lejondalssjön återfinns ett detaljplaneområde som 
angränsar till aktuell utredningskorridor:
> Trumpetartorp (Finnsta 2:5 m.fl.) - Prioritet 2A

Tång 2:5 

Fastigheten Tång 2:5 används idag som golfbana, se 
illustrationsritning i Figur 29. Tång 2:5 är en pågående 
detaljplan som är av prioritet 1 i kommunens planarbete, 
dvs högsta prioritet med möjlighet att utveckla tätor-
terna/näringslivet och offentlig service och genomföras 
under nuvarande mandatperiod. Detaljplanens syfte är 
att möjliggöra utveckling av logistikverksamhet (och till-
hörande verksamheter) inom planområdet och därmed 
utöka befintligt verksamhetsområde i Brunna. För områ-
det som omfattas av detta planförslag gäller idag två 
antagna planer - detaljplan nr 8907 samt Örnäs 1:9 nr 
1002. 
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Figur 28 Planerade (orange) och gällande (lila) detaljplaner kring Brunna inom Upplands-Bro kommun. 

Figur 29 Illustrationsritning för detaljplan Tång 2:5, med lagerlokaler och dagvattendammar, uppställning 
för lastbilar m.m. 
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Örnäs 1:9, nr 1002, är en gällande plan och ligger precis 
söder om ovan beskrivna detaljplan. Örnäs 1:9 är ett 
verksamhetsområde, användningen avser lager, logistik, 
ej störande industri, handel samt kontor (delvis med möj-
lighet till hotell och konferens). Till dess att en ny detalj-
plan antas för området gäller detaljplan 8907-F för del av 
Tång som omfattar golfbana. Då fastigheten förvärvats 
av ICA är det dock troligt att området på något sätt kom-
mer att detaljplaneläggas även om inte nuvarande för-
slag enligt Tång 2:5 antas. I den gällande planen för 
området är markanvändningen golfbana med tillhörande 
anläggningar så som klubbhus, restaurang, dagkonfe-
rensanläggning, parkering m.m. 

Rankhus 

Inom området väster om sjön Mälaren strax söder om 
Försvarsmakternas militära område planeras detaljpla-
nen Rankhus, se planområdet i Figur 30. I kommunens 
översiktsplan är Rankhus utpekat som ett utbyggnads-
område där ca 3000 bostäder samt ett arbetsplatsom-
råde närmast E18 bedöms kunna inrymmas. Planprogram 
för Rankhus godkändes av kommunstyrelsen 2009. Plan-

programmet omfattar hela Rankhusområdet, ca 450 ha 
varav ca 75 ha är vattenområde. Området ska detaljpla-
neläggas och byggas ut i etapper. Hittills har förslag till 
detaljplan för en Etapp 1 tagits fram, vilket var utsänt för 
samråd under våren 2018. Etapp 1 ligger i den södra 
delen av planområdet och omfattar ca 60 ha mark och 
föreslår 2 900 bostäder, 8 förskolor samt ca 3 600 kva-
dratmeter tillkommande ytor för handel. 

För den norra delen av planområdet finns endast plan-
program framtagen. Beroende på i hur många etapper 
kommunen planerar att bygga ut området är det troligt 
att den norra delen är den som tas i anspråk sist i 
utbyggnaden, då den ligger längst från övriga tätorten. 

Aktuell utredningskorridor med markförlagd ledning pla-
neras att korsa den norra delen av planområde. Dialog 
har därför hållits med kommunen. Kabelalternativet 
berör troligen planen i liten omfattning och det finns tro-
ligen möjligheter att anpassa planen till kabelsträck-
ningen. Etapp 1 för planen berörs inte av 
ledningsförslaget. 

Figur 30 Detaljplan Rankhus. Etapp 1 för detaljplanen markerat med blått. Övriga planprogrammets område 
ligger inom streckad blå linje. 
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Trumpetartorp 

Trumpetartorp är en detaljplan under framtagande med 
prioritering 2A, dvs handläggs aktivt, se översiktskarta i 
Figur 31. Syftet är att utreda möjligheten till etablering 
för en drivmedelsstation och en snabbmatsrestaurang på 
platsen. Det planeras även en gång- och cykelväg med 
anslutning till Lejondalsvägen samt en entréplats/

besöksparkering med sittplatser och informationsskylt 
till Lejondals naturreservat. Enligt gällande tidplan skulle 
planen tagits upp för antagande under vintern 2020, så 
verkar dock inte ha skett. Planområdet ligger direkt norr 
om E18 vid den nya trafikplatsen Kockbacka, och är idag 
delvis påverkat av utbyggnationen av nya trafikplatsen. 
Planområdet är ungefär 2 hektar stort och består idag till 
största del av skog och ängsmark. 

Figur 31 Översiktskarta med planområdet Trumpatorp markerat med blått. 

Järfälla kommun 

Den 2 juni beslutade kommunfullmäktige att anta en ny 
översiktsplan för Järfälla kommun, Översiktsplan Järfälla 
– nu till 2030. Området som aktuell utredningskorridor 
passerar på östra sidan av Mälaren anges som Grön vär-
dekärna och som aktivitets- och rekreationscentrum. Det 
finns inga pågående detaljplaner längst aktuell utred-
ningskorridor. 

3.8.2 Bedömning 

Utifrån känd information som presenteras ovan bedöms 
planerad ledningssträckning på merparten av förekom-
mande planområden inte motverka planernas syften. 
Påverkan på planförhållandena kommer dock att utredas 
vidare under framtagandet av MKB.

Hänsyn tas till vilka åtgärder som krävs eller rekommen-
deras för att minimera eller undvika påverkan. Påverkan 
på de vägar som korsas eller berörs bedöms i detta 
skede kunna undvikas genom anpassad stolpplacering, 
varpå risken för negativ påverkan bedöms som obetydlig. 
Den sammantagna påverkan på infrastruktur och plan-
förhållanden bedöms därmed som obetydlig. 

3.8.3 Påverkan och specifika förutsättningar 
byggfas

Exakta hur byggnationen ska utföras och vilka transport-
leder som ska användas kommer att utredas vidare 
under framtagandet av MKB. Korsning med större vägar 
kommer att genomföras med schaktfri metod vilket inne-
bär att man kan borra under marken på kortare avsnitt, 
utan att påverka markytan. 
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Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggan-
det av kraftledningar eftersträvar Svenska kraftnät att 
minimera påverkan på annan infrastruktur, så som vägar, 
järnvägar och andra kraftledningar. 

3.8.4 Bedömning

Trafiken på närliggande allmänna vägar och farleder 
under byggnation kommer att kunna fortlöpa men påver-
kas i liten form av begränsningar under anläggningsarbe-
tena. Hänsyn tas till vilka åtgärder som krävs eller 
rekommenderas för att minimera eller undvika påverkan 
på infrastrukturen och planområdena, varpå risken för 
negativ påverkan bedöms som obetydlig. Den samman-
tagna påverkan på infrastruktur och planförhållanden 
bedöms därmed som obetydlig. 

3.9 Totalförsvarets militära del
3.9.1 Påverkan och specifika förutsättningar 

Norr om Brunna i Kungsängen ligger totalförsvarets 
verksamhet vilket är utpekat som riksintresse för total-
försvaret, riksintresset Kungsängen/Rosersberg (Se 
mörkrosa område i Figur 32). Verksamheten består av ett 
kasernområde och ett av Försvarsmaktens förband Liv-
gardet. Utanför riksintresseområdet finns ett influens-
område, Kungsängens skjut- och övningsfält/Rosersbergs 
övningsfält (rosa område i Figur 32).  Från området är 
påverkan främst genom skottbuller från verksamheten.

Figur 32 Riksintresse för totalförsvaret samt influensområde och väderradarstation med stoppområde. 
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Runt Håtuna återfinns en väderradarstation med ett 
stoppområde för vindkraftverk (se rund cirkel i Figur 32). 
Inom området får vindkraftverk, och i viss mån master 
och höga objekt efter analys inte uppföras, eftersom de 
bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset. 

Runt Ärna flygplats/Uppsala övningsflygplats återfinns 
influensområde (MSA-område) för Uppsala övningsflyg-
plats. MSA-område eller -yta är ett område kring en mili-
tär eller civil flygplats där höga objekt kan påverka 
flygplatsens MSA (Minimum Sector Altitude). Inom 
MSA-området får inga höga fasta installationer som är 
högre än den fastställda MSA-höjden förekomma. Denna 
höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada på 
riksintresset uppstår. Inom de aktuella MSA-sektorerna 
skulle uppförandet av objekt som är högre än 180 res-
pektive 270 meter över havet medföra påtaglig skada på 
riksintresset. Alla plan- och lovärenden rörande höga 
objekt ska remitteras till Försvarsmakten. Inom MSA-
områden eller -ytor görs en bedömning från fall till fall 
om vad som är höga objekt och om lokaliseringen av det 
höga objektet påverkar området.

Efter omfattande justeringar och dialog med Försvars-
makten har aktuell utredningskorridor som omfattas av 
detta samrådsunderlag tagits fram. Flertalet remisser 
samt möten har genomförts för att identifiera en fram-
komlig sträcka för ledningen. Dialogen med Försvars-
makten har resulterat i de sträckningar som redovisas 
samt höjder och stolpplaceringar noggrant anpassats för 
att Försvarsmaktens verksamhet inte ska påverkas. 
Däremot kommer utredningskorridoren att beröra influ-
ensområde/påverkansområdet för buller eller annan risk 
tillhörande riksintresset Kungsängens övnings- och 
skjutfält.

3.9.2 Bedömning 

Försvarsmakten har i yttrande avseende denna utred-
ningskorridor framfört bedömningen att under förutsätt-
ning att ingen del av ledningen uppförs inom riksintresset 
Kungsängens övnings- och skjutfält motsätter sig För-
svarsmakten inte föreslaget. Försvarsmakten framför 
däremot ett antal synpunkter som myndigheten önskar 
att Svenska kraftnät så långt möjligt förhåller sig till:

> Försvarsmakten bedriver inom Kungsängens övnings- 

och skjutfält militär verksamhet med helikopter. En ny 
luftledning i föreslagen sträckning skulle medföra eta-
bleringen av ett nytt flyghinder som Försvarsmaktens 
helikopterverksamhet behöver förhålla sig till. Med hän-
syn till ovan är det därför önskvärt att ledningen begrän-
sas i höjd där så är möjligt och att längre ledningsspann 
mellan ledningsstolpar hindermarkeras. 

> Det vore önskvärt att avverkning av befintlig skog i 
största möjliga mån minimeras i området intill, men i 
synnerhet inom, riksintresset. Skogspartier har en bul-
lerreducerande effekt och bidrar därmed till att minska 
den omgivningspåverkan i form av buller som delar av 
Försvarsmaktens verksamhet inom övnings- och skjut-
fältet ger upphov till. 

Utredningskorridoren har anpassats efter totalförsvarets 
militära område och påverkansområde. Vidare kommer 
utredningskorridoren att löpa genom påverkansområde 
för väderradarn samt MSA-området. 

Försvarsmakten har i tidigare yttrande lämnat bedöm-
ningen att Försvarsmakten inte motsätter sig en led-
ningsdragning under förutsättning att den nya ledningen 
inte överskrider höjden för högsta intilliggande befintliga 
ledning i närbelägen ledningsgata. Ett sådant uppförande 
bedöms inte medföra etablerandet av nya flyghinder 
inom stoppområdet.

Försvarsmaktens område kommer till viss del kan skadas 
av tillkommande infrastruktur. Då Försvarsmaktens 
område så långt det går kommer att undvikas bedöms 
påverkan som liten och därmed de sammantagna konse-
kvenserna för totalförsvarets militära del som obetydliga.  

3.10 Klimatpåverkan
3.10.1 Påverkan och specifika förutsättningar

Genom att bygga nya ledningar eller bygga om befintliga 
bidrar Svenska kraftnät till att möjliggöra den gröna ener-
giomställningen och därmed också till att begränsa kli-
matförändringarna. Nya ledningar möjliggör anslutning 
av förnybar energi till transmissionsnätet och den ökade 
elförbrukning som omställningen till fossilfri energian-
vändning innebär. 

Byggandet av en kraftledning medför dock även en nega-
tiv klimatpåverkan genom de växthusgasutsläpp som 
sker vid bygg- och anläggningsarbetena och vid fram-
ställningen av de byggmaterial som används. Vid bygg- 
och anläggningsarbeten uppstår luftföroreningar i 
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samband med schaktningsarbeten och transporter. När 
det gäller byggmaterial har aluminium, stål och betong 
störst klimatbelastning per byggkilometer. Även avskog-
ning för ledningsgatan bidrar indirekt till negativ klimat-
påverkan. 

Sett till en lednings hela drifttid utgör dock utsläpp till 
följd av transmissionsnätsförluster en större andel av 
ledningens totala negativa klimatpåverkan än de utsläpp 
som sker under byggfasen.

För att bedöma dessa effekter använder sig Svenska 
kraftnät av livscykelanalyser och har ett egenutvecklat 
verktyg för beräkning av miljöpåverkan under ett trans-
missionsnäts investeringslivscykel. Beräkningarna görs 
för en livslängd på 40 år och i de beräkningar som gjorts 
ingår även de stationer som hör till i projektet. 

Investeringen i Storstockholm Väst innebär materialåt-
gång om totalt 24 000 ton varav metaller utgör 5000 
ton av dessa och resterande del står stolpfundamentet 
för. Ledningsförnyelserna står för hela 90 procent av 
materialåtgången. Om hänsyn tas till investeringens hela 
livscykel handlar det om utsläpp om 29 000 ton CO2e.

3.10.2 Bedömning

Anläggandet av ledningen bidrar till utsläpp av koldioxid, 
liksom den materialåtgång som är nödvändig för att upp-
föra ledningen och som tar naturresurser i anspråk. 
Påverkan är dock tidsmässigt begränsad och möjligheter 
finns för återvinning och återbruk av material den dag 
ledningen behöver förnyas eller tas ur bruk. Byggandet 
av ledningen bedöms ha en liten negativ påverkan på kli-
matet.
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4. HÄNSYNSTAGANDEN

4.1 Generella hänsynsåtgärder
4.1.1 Magnetfält

Svenska kraftnät följer vad de myndigheter som är 
ansvariga för hälsofrågor relaterat till magnetfält rekom-
menderar. De myndigheter som följer forskningen och 
utvecklingen när det gäller elektriska och magnetiska fält 
är Boverket, Folkhälsomyndigheten, Elsäkerhetsverket, 
Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Svenska kraftnät beaktar magnetfält i verksamheten i 
syfte att hantera den vetenskapliga osäkerhet som finns 
om långtidsexponering för magnetfält kan orsaka en 
ökad risk för barnleukemi. Vid planering av nya ledningar 
innebär det att magnetfält är en av de faktorer som 
påverkar utformning och lokalisering, tillsammans med 
flera andra faktorer som till exempel påverkan på land-
skapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och naturresurshållning. 
Dessutom tas hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, 
personsäkert, driftsäkert och ekonomiskt hållbart. Om 
magnetfälten från en ny ledning – efter dessa samlade 
bedömningar av motstående intressen – beräknas över-
stiga 0,4 μT i någon bostad-, grundskole- eller förskole-
byggnad utreder Svenska kraftnät om ytterligare 
åtgärder för att reducera magnetfält är rimliga på den 
platsen. Såväl WHO som Institutet för miljömedicin 
bedömer att åtgärder i syfte att begränsa magnetfält 
endast ska vidtas om de det kan ske utan stora kostnader 
eller andra olägenheter. 

4.1.2 Elsäkerhet

Lagstiftningen inom elsäkerhetsområdet återfinns i elsä-
kerhetslagen (2016:732), elsäkerhetsförordningen 
(2017:218) samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Lagstift-
ningen reglerar bland annat minsta avstånd mellan kraft-

ledningar och byggnader.

Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brott-
säkert utförande vilket innebär att de är dimensionerade 
för att klara alla förekommande väderförhållanden. Led-
ningarna är vidare utrustade med åskskydd. 

Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att 
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför 
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyg-
gelse där man kan förvänta sig att många människor 
uppehåller sig.

4.1.3 Säkerhetsskydd

Enligt säkerhetsskyddslagen är verksamhetsutövaren 
skyldig att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i den 
egna verksamheten är tillräckligt. Svenska kraftnäts 
säkerhetsarbete omfattar fysiska och tekniska skydd 
kring elförsörjningens anläggningar, bevakning, informa-
tionssäkerhet, säkerhetsskyddade upphandlingar och 
utbildning av personal.

I säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt säkerhets-
skyddsförordningen (2018:658) ställs bland annat krav 
på att en säkerhetsskyddsanalys ska genomföras minst 
vartannat år. Lagstiftningen och svenska kraftnäts före-
skrifter om säkerhetsskydd SvKFS (2019:1) ställer krav på 
att säkerhetsskyddsklassificerad information hanteras på 
ett säkert sätt. 

Länsstyrelsen kan besluta att samhällsviktig infrastruktur 
är skyddsobjekt enligt skyddslagen. Skyddet inriktas mot 
sabotage, terrorism och spioneri. Säkerhetspolisen har 
utarbetat vägledningar för säkerhetsskydd och säker-
hetsskyddad upphandling. I dessa beskrivs närmare 
begrepp och definitioner för säkerhetsskyddsarbetet. 
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Vägledningarna finns tillgängliga på Säkerhetspolisens 
hemsida.

4.2 Specifika hänsynsåtgärder
Nedan redovisas förslag till skyddsåtgärder så långt vi 
vet idag för skydd av natur- och kulturmiljön.

4.2.1 Hänsyn till naturmiljön
 > Samtliga naturvärdesobjekt som karterats i utförd Natur-

värdesinventering kommer i möjligaste mån undvikas. 
Rekommendationen är att särskild hänsyn tas inom och i 
direkt anslutning till objekt med naturvärdesklass 1 och 
naturvärdesklass 2. Dessa objekt är så pass värdefulla för 
biologisk mångfald att de är av intresse att bevara på 
nationell nivå. Generellt behövs också en viss skyddszon 
runt dessa objekt för att undvika eller minimera påverkan 
inne i naturvärdesobjekten. Som generellt hänsynsarbete 
bör även anläggningsarbetet (inkl. avverkning av skog) 
utföras utanför häckningsperiod. 

4.2.2 Hänsyn till kulturmiljön
> Fornlämningar samt övriga kulturhistoriska lämningar 

ska så långt det går att undvikas och undvika att påver-
kas. Särskilda restriktioner för det framtida underhållet 
ska tas fram för eventuella fornlämningar som kommer 
att vara belägen inom planerad ledningsgata och skrivas 
in i ledningsrättsavtalet eller liknande dokument. Syftet 
med åtgärden är att undvika skada på fornlämningen vid 
framtida underhållsåtgärder. 

4.2.3 Hänsyn till friluftslivet
> Anpassningar kommer att utföras för att undvika för 

stora ingrepp i områden med höga friluftsmässiga vär-
den.
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5. UTREDDA ALTERNATIV OCH UTFORMNINGAR

Inom projektet har ett stort antal alternativ och utformningar utretts för den planerade ledningen mellan Hamra-
Överby, olika lösningar både vad gäller systemteknisk utformning och lokalisering. I det här kapitlet beskrivs dessa 
alternativ och utformningar

5.1 Nollalternativet
Nollalternativet beskriver den förutsedda utvecklingen 
om den planerade kraftledningen mellan stationerna 
Hamra och Överby inte byggs. 

Nollalternativet innebär att transmissionsnätet i västra 
Stockholmsområdet inte förstärks som planerat vilket 
innebär att begärda (ökade) effektuttag i länet inte kan 
accepteras då gällande driftsäkerhetskrav måste upp-
rätthållas.

De befintliga 220 kV luftledningar som skulle rivas som 
en del av projektet skulle bli kvar, med undantag för led-
ning KL 12 S3-4 som kommer att rivas, vilket skulle inne-
bära att intrångsförbättrande åtgärder för vissa 
fastigheter inte skulle kunna genomföras. 

Närhet till befintliga ledningar vid befintlig bebyggelse 
skulle då bli kvar mellan Hamra och Överby. 

5.2 Systemteknisk utformning 
El kan överföras som växelström eller som likström, via 
luftledning eller via kabel. I Sverige, och i resten av värl-
den, är växelströmsnät med luftledningar den domine-
rande tekniken för att transmittera el på höga 
spänningsnivåer och över långa sträckor. Valen mellan 
likström eller växelström respektive luftledning eller 
kabel utgör grundläggande teknikval. I detta avsnitt 
redovisas Svenska kraftnäts grunder för val av teknik i 
dessa avseenden.  

5.2.1 Växelström eller likström

Det svenska transmissionsnätet är baserat på växel-
strömsteknik som är den dominerande tekniken i elför-
sörjningen alla led. Därför är det svenska 
transmissionsnätet, precis som alla stora elsystem i värl-
den, baserat på växelström. Växelströmsteknik möjliggör 
att de nordiska elektriska delsystemen kan hållas sam-
mankopplade och därmed drivas som ett synkront sys-
tem. Ett synkront system innebär att delsystemen har 
samma frekvens vilket i sin tur möjliggör för en gemen-
sam, delad, nordisk balans- och reservhållning. Växel-
ström i en luftledning uppfyller alla krav som tillsammans 
ska ge en driftsäker, miljöanpassad och kostnadseffektiv 
elförsörjning och oftast utgör huvudalternativet vid om- 
eller tillbyggnader i transmissionsnätet.

I dag används likström i elförbindelser främst där syftet 
är att knyta ihop olika kraftsystem (till exempel två väx-
elströmssystem som inte är synkrona med varandra) 
eller att möjliggöra elöverföring med sjökablar på längre 
avstånd. I vissa speciella fall kan likströmsteknik även 
användas för att överföra el på långa avstånd mellan två 
punkter i ett kraftsystem förutsatt att förbindelsen inte 
ska interagera med underliggande växelströmssystem. 

Det aktuella projektet som är ett integrerat projekt i det 
maskade svenska transmissionsnätet faller inte under 
ovan nämnda användningsområden för likström.
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5.2.2 Luftledning

När nya växelströmsledningar byggs eller befintliga för-
nyas i transmissionsnätet väljs i första hand luftledning 
som teknisk utformning. Det beror främst på de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna för luftledning respek-
tive markkabel i växelströmsnätet på högre spänningsni-
våer. Fördelarna med luftledningar jämfört med 
markkabel på aktuella spänningsnivåer är flera men kan 
sammanfattas i att luftledningsutförandet 

> är tekniskt okomplicerat och utan behov av anpass-
ningsinvesteringar till befintligt nät,

> är en beprövad tillförlitlig teknik med hög tillgänglighet/
driftsäkerhet, 

> har hög reparationsberedskap,
> inte ökar risken för introduktion av låga resonansfrek-

venser i transmissionsnätet, med påverkan på resonanta 
överspänningar och elkvaliteten,

> har mindre påverkan på markbundna värden och hydro-
logi samt

> är betydligt billigare än markkabel.

5.2.3 Markkabel

Med dagens förutsättningar kan markkabelteknik endast 
användas i begränsad omfattning i 400 kV växelströms-
nätet.  De huvudsakliga skälen till det är:

> En 400 kV växelströms kabelförbindelse har en högre 
statistisk felfrekvens än motsvarande förbindelse i luft-
utförande, fel som dessutom är svårare att rätta till. Fel-
sökningsmomentet är längre och mer komplicerat 
jämfört med en luftledning Sammantaget leder detta till 
att en markkabelförbindelse får en lägre tillgänglighet än 
en motsvarande luftledning. 

> För transmissionsnätets del är en hög tillgänglighet vik-
tig för att minimera antalet anläggningar som behöver 
byggas i transmissionsnätet för att klara avbrottsfria 
elleveranser. En lägre tillgänglighet i de anläggningar 
som ingår i transmissionsnätet innebär alltså i förläng-
ningen att fler anläggningar behövs för att klara samhäl-
lets krav på elförsörjningen. Den lägre tillgängligheten 
kan helt eller delvis motverkas genom att bygga in 
redundans i markkabelförbindelser. 

> På senare år har även uppmärksammats att kabelan-
läggningar i högspänningsnätet introducerar resonans-
frekvenser i ett betydligt lägre spektrum än vad som 
förekommit historiskt i de högspända transmissionsnä-
ten. Risken med låga resonansfrekvenser i transmis-
sionsnätet är att det kan orsaka temporära 
överspänningar samt förstärkning av redan befintliga 
övertoner med påverkan på elkvaliteten. Det kan i sin tur 
leda till överslag med efterföljande haveri i närliggande 

anläggningar i nätet. I viss mån kan dessa ökade risker 
hanteras men det förutsätter att kabeltekniken tillämpas 
restriktivt. 

> Kostnaderna för ett markkabelalternativ är vidare 
väsentligt högre än kostnaderna för en luftledning och 
markkabelförbindelsers tekniska livslängd är ungefär 
hälften så lång som en luftlednings. Ska redundans byg-
gas in i en markkabelförbindelse innebär det ännu högre 
kostnader. 

> Eftersom markkabelförbindelser tar längre tid att repa-
rera och reparationer är mer beroende av material och 
kompetens från en viss leverantör kan kabelförbindelser 
också medföra en ökad sårbarhet i händelse av kris, krig 
eller andra extrema händelser med t.ex. globala restrik-
tioner, minskad produktion av komponenter och 
begränsningar i transportsektorn.

De risker som finns gällande markkabel i transmissions-
nätet som nämns ovan innebär att markkabel bara över-
vägs om det är miljömässigt motiverat, tekniskt 
hanterbart och där framkomlighet för luftledning inte 
bedöms finnas. 

Att markkabel planeras på en delsträcka av den plane-
rade ledningen mellan Hamra och Överby motiveras med 
att det inte bedöms vara möjligt att få plats med en luft-
ledning på den delsträcka där ledningen går längs med 
Kungsängens övnings- och skjutfält över till Ängsjö i Jär-
fälla kommun. Detta dels på grund av att sjöpassagen 
mellan Upplands Bro och Järfälla är för lång för att pas-
sera med en luftledning, och dels på grund av att en luft-
ledning på denna sträcka inte bedöms vara framkomlig 
på grund av kommunens yttrande om att sträckningen är 
oacceptabel. Det sistnämnda beskrivs utförligare i 
avsnitt 5.3 och i Tabell 1 nedan. 

5.3 Lokaliseringsutredning
Inom projektet har ett stort antal alternativ och utred-
ningskorridorer studerats för den planerade ledningen 
mellan stationerna Hamra och Överby. De utrednings-
korridorer och sträckningsförslag som utretts och avförts 
i tidigare skede, i samband med framkomlighetsstudien 
och myndighetsdialogen, beskrivs i Samrådsunderlaget 
från 2020 (i huvuddokumentet och i bilaga 6). Se 
Svenska kraftnäts webbplats, www.svk.se/hamra-overby 
i menyn Dokument och kartor. Nedan beskrivs de sträck-
ningsförslag som utretts och avfärdats i samrådsskedet.

Ett första avgränsningssamråd för Hamra-Överby 
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genomfördes under april till juni 2020 avseende en 
utredningskorridor från Markeby till Överby, se rosa kor-
ridor som visas i Figur 33 . Med anledning av att För-
svarsmakten i sitt yttrande hävdat negativ påverkan på 
deras riksintresse övrigt, utredde Svenska kraftnät en 
alternativ sträckning för delsträckan Kolsta-Björkudden-
Skråmstatorp, se gul korridor som visas i Figur 33. Ett 
kompletterande samråd avseende den alternativa sträck-
ningen genomfördes under september till november 
2020. Vid det kompletterande samrådet framförde För-
svarsmakten att de även motsätter sig att den planerade 
ledningen uppförs över riksintresset Kungsängens 
övnings- och skjutfält. 

Med anledning av det, har två olika sträckningar genom 
Upplands Bro kommun utretts under 2021 för att undvika 
påtaglig skada på Försvarsmaktens övnings och skjutfält 
Kungsängen. Det ena sträckningsförslaget, som omfat-
tade en luftledning genom Kungsängens tätort och Lill-
sjön-Örnässjöns naturreservat (se grön korridor i Figur 
33), avfärdades, då alternativet inte bedömdes vara 
framkomligt. Detta eftersom kommunen framfört att 
sträckningen är oacceptabel, då den skulle medföra en 
påtaglig skada både för tätorten Kungsängen och för 
kommande planläggning. Kommunen beslutade mot 
bakgrund av det att inte påbörja planläggning enligt den 
ansökan om planbesked som Svenska kraftnät lämnat in 
till kommunen.

Det valda utbyggnadsförslag mellan Hamra och Överby, 

som detta kompletterande samråd gäller, följer till en 
början (från Hamra station) samma utredningskorridor 
som tidigare alternativ i avgränsningssamrådet, för att 
vid Markeby gå vidare i utredningskorridoren från det 
kompletterande samrådet. Vid Norränge viker utred-
ningskorridoren av söderut, för att söder om Näshagen 
dela upp sig i två sträckningsalternativ, alternativ A och 
B, för att undvika Försvarsmaktens skjut- och övningsfält 
Kungsängen. I alternativ A viker ledningen av söderut 
och följer Lejondalssjöns västra sida och rundar sjön 
parallellt med E18 för att strax innan Brunna samhälle 
vika av österut. I alternativ B passerar ledningen österut 
över Lejondalssjön och passerar på östra sidan av sjön 
genom naturreservatet Lejondal. Båda alternativen och 
utredningskorridoren fortsätter sedan österut och korsar 
Kungängens Golfklubb. I höjd med Brunna samhälle före-
slås ledningen grävas ned. Markförlagd ledning kommer 
sedan att anläggas österut genom sjön Mälaren för att 
öster om Mälaren återigen blir luftburen och ansluta till 
station Överby. Se lila korridor i Figur 33. 

Inför valet av utbyggnadsförslag har Svenska kraftnät 
gjort en samlad bedömning och intresseavvägningar uti-
från inkomna synpunkter från de genomförda samråden 
och tidigare inkomna yttranden. Hänsyn har tagits till 
driftsäkerhet och teknik, men även till intressen såsom 
natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, land-
skapsbild, Försvarsmaktens riksintressen och påverkans-
områden, kommunal planering samt människors hälsa 
och miljö.
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Figur 33. Avfärdade alternativ i utredningsskedet tillsammans med vald utredningskorridor (lila). 

5.4 Avfärdade utredningskorridorer
I Tabell 1 beskrivs de alternativ som utretts och som 
avfärdats för vidare utredning i samrådsskedet. De alter-
nativ som avfärdats i tidigare skede redovisas i samråds-
underlaget från 2020 (huvuddokumentet och i bilaga 6), 
se på Svenska kraftnäts webbplats, www.svk.se/hamra-
overby i menyn Dokument och kartor.
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Tabell 1. Utredda och avförda alternativ i samrådsskedet mellan Hamra och Överby.

ALTERNATIV BESKRIVNING AVFÄRDAS PÅ GRUND AV

Avförda alternativ från utredningen 

UTBYGGNADSFÖRSLAG Utredningskorridorer från avgränsningssamrå-
den under 2020. Omfattar sträckan Markeby 
till Överby genom Försvarsmaktens riksintresse 
övrigt samt den nya delsträcka Kolsta-Björkud-
den-Skråmstatorp. 

Avfärdades i två steg. Delsträckan från Markeby och 
söderut gick igenom Försvarsmaktens riksintresse 
övrigt, varvid de hävdade påtaglig skada på riksintres-
set i det första avgränsningssamrådet, vilket ledde 
till att delsträckan avfärdades. I det kompletterande 
samrådet hösten 2020 framförde Försvarsmakten 
påtaglig skada på Kungsängens övnings och skjutfält, 
vilket ledde till resterande del av utredningskorrido-
ren söderut till Överby station avfärdades. 

UTBYGGNADSFÖRSLAG  Luftledningsalternativet som endast berörde 
Upplands-Bro kommun. Luftledning gick inled-
ningsvis norr om Kolsta i befintlig ledningsgata 
och sedan i ny ledningsgata genom jord-
bruksmark via Björkudden och vidare genom 
skogsmark fram till Skråmstatorp. Därefter 
gick ledningen söderut från Näshagen mot E18 
söder om Lejondalssjön, vidare genom Brunna 
och Kungsängen.

Alternativet berörde ett flertal områden där de-
taljplanering pågick. Ledningen planerades gå mitt 
igenom tätorten Kungsängen och igenom Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat. Enligt Upplands Bro kom-
mun var sträckningen helt oacceptabel, då den skulle 
medföra en påtaglig skada både för tätorten och för 
kommande planläggning. Kommunen beslutade mot 
bakgrund av det att inte påbörja planläggning enligt 
den ansökan om planbesked som Svenska kraftnät 
lämnat in till kommunen. 
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Tabell 2 Preliminär samlad bedömning för aktuell utredningskorridor under drift mellan Markeby och Överby .

6.    SAMLAD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning för den kompletterande utredningskorridoren för respektive intres-
seområde under driftsfasen, se Tabell 2. I bedömningsmetodiken anges även positiva effekter om så är aktuellt. 
Under kommentarsspalten lämnas i förekommande fall en kort motivering till bedömningen.

Den samlade bedömningen har gjorts utifrån befintligt kunskapsläge och kan med ökad kunskap komma att änd-
ras. Först i MKB kommer den slutliga bedömningen kunna göras. Vid beslut om slutlig sträckning kommer Svenska 
kraftnät även ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt hållbart.
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7. PRELIMINÄR UTFORMNING AV MKB

I den MKB som tas fram föreslås följande delar ingå: 

> Sammanfattning
> Bakgrund och syfte
> Beskrivning av verksamheten, dess lokalisering och 

utformning
> Beskrivning av genomförd myndighetsdialog och 

avgränsningssamråd
> Beskrivning av resultat från genomförda inventeringar
> Alternativa utformningar för verksamheten och nollal-

ternativet
> Redogörelse för val av utredningskorridor och sträckning
> Rådande miljöförhållanden och bevarandeintressen
> Miljökonsekvenser
> Hänsyns- och skyddsåtgärder
> Samlad bedömning

De miljökvalitetsmål som behandlas i kommande MKB är 
följande: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Säker 
strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd 
miljö, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv. 

7.1 Inventeringar i fält
Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har en naturvärdesinventering samt en kulturmil-
jöinventering genomförts inom utbyggnadsförslaget. 
Området är fornlämningstätt och värdefulla biotoper 
förekommer. Syftet med en naturvärdesinventering är att 
identifiera, avgränsa och beskriva ytor med betydelse för 
biologisk mångfald. Syftet är även att dokumentera och 
bedöma dess värden, att föreslå skyddsåtgärder samt att 
bedöma vilken påverkan projektet kan tänkas ha på 
dessa.  

Naturvärdesinventeringen genomfördes enligt SIS stan-
dard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) med 
detaljeringsgraden medel, som är den detaljeringsgrad 

som rekommenderas för kraftledningsgator. Tillägg 
enligt metoden som bedöms vara nödvändiga i detta 
uppdrag är:

> Detaljerad redovisning av artförekomst 
> Generellt biotopskydd 

Utöver detta genomfördes fågelinventeringar vid Hjälsta-
viken, samt vid förekommande sjöpassager under 
2020/21.  

En kulturmiljöutredning, i kombination med fördjupad 
fornminnesinventering, har genomförts för att möta 
Länsstyrelsens krav. Kulturmiljöutredningen ska utreda 
utbyggnadsförslagets påverkan på kulturmiljövärden för 
att välja den ur kulturmiljösynpunkt bästa sträckningen. 
Parallellt med kulturmiljöutredningen genomfördes en 
fördjupad fornminnesinventering. Resultatet av denna 
arbetas in i kulturmiljöutredningen. I samband med 
inventeringen besöktes sedan tidigare kända fornläm-
ningar. Beroende på när fornminnesinformationen upp-
daterades senast kan de få ny inmätning, fotograferas 
och beskrivas på nytt, så att informationen i Fornsök är 
uppdaterad. Under inventeringen genomfördes även de 
fältbesök som krävs för att genomföra den kulturhisto-
riska karaktäriseringen och bedöma påverkan på inom 
ramen för kulturmiljöutredningen.

Utöver inventeringar görs även geotekniska markunder-
sökningar inför byggnation. 

För vattenverksamheten i Mälaren kommer bottenscan-
ning samt NVI att genomföras under sommaren 2022.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram för den sträckning som efter samrådsprocessen bedöms 
som mest lämplig. I MKB:n beskrivs och bedöms effekterna mer detaljerat än i samrådsunderlag och fullständiga rap-
porter från inventeringar tas med. MKB:n kommer att utgöra underlag för ansökan om nätkoncession.
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8. TILLSTÅND, ANMÄLAN OCH DISPENS

Utöver den koncession som ansöks om hos Energimarknadsinspektionen (EI) kommer Svenska kraftnät ansöka om 
övriga tillstånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbalkens bestämmelser samt övrig aktuell lagstiftning.

8.1 Aktuella tillstånd, anmälningar och dispenser för sträckningen
Ett stort antal tillstånd, anmälningar och dispenser kan komma att sökas för den planerade transmissionsnätsled-
ningen, däribland följande:

> Tillstånd för arkeologisk undersökning
> Samråd enligt 12:6 miljöbalken och 2:10 kulturmiljölagen
> Tillstånd Natura 2000
> Dispens biotopskydd och strandskydd
> Anmälan om vattenverksamhet
> Flyghinderanalys och flyghinderanmälan

8.2 Medgivande om 
förundersökningar
Markundersökningar görs för att ta fram ett underlag för 
val av fundament och stolpar. Svenska kraftnät skickar då 
ut en förfrågan om medgivande om förundersökning 
(MFÖ) till berörda fastighetsägare. Om fastighetsägaren 
lämnar sitt medgivande innebär det inte att 
fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin 
fastighet. Det är endast ett medgivande om att Svenska 
kraftnät får genomföra de undersökningar som anges i 
avtalet. Där fastighetsägaren inte godkänt att 
undersökningarna ska få genomföras ansöker Svenska 
kraftnät om resolution hos länsstyrelsen.

8.3 Ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom konces-
sion och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda 
fastigheter. Detta sker vanligen genom tecknande av 
markupplåtelseavtal (MUA) mellan fastighetsägare och 
nätägare. I vissa fall förvärvar Svenska kraftnät marken.

Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för 
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. 
Ersättning ges även för de fall tillfälliga skador uppkom-
mer i samband med anläggning eller dylikt. När konces-
sion beviljats lämnas en ansökan om ledningsrätt in till 
Lantmäterimyndigheten för att säkerställa rätten till mar-
ken oavsett om berörda fastigheter byter ägare eller om 
fastighetsindelningen förändras. Ledningsrätten gäller på 
obegränsad tid.



   mråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : 2. Samrådsunderlag kompletterande samråd avseende delsträckan Markeby-Överby

HAMRA-ÖVERBY   54

UNDERLAG KOMPLETTERANDE SAMRÅD HAMRA-ÖVERBY  – SVENSKA KRAFTNÄT 

9. PRELIMINÄR TIDPLAN
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10. BILAGOR

Bilaga 1. Översiktskarta

Bilaga 2. Svenska kraftnäts bedömningsgrunder

Bilaga 3. Kartserie naturvärde

Bilaga 4. Kartserie kulturvärde
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11. ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Allmänna intressen 
Intressen som företräds eller främjas av samhället, det 
allmänna, till skillnad från enskilda intressen.

Betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen bedömer från fall till fall och beslutar om 
en planerad verksamhet eller åtgärd kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan eller inte. Vid betydande 
miljöpåverkan ställs bland annat krav på mer omfattande 
samrådskrets och miljökonsekvensbeskrivning.

Biologisk mångfald 
Artrikedom i ett ekosystem.

Biotopskydd 
Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av 
en livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal 
miljöfaktorer och är lämplig för vissa djur och växter.

Detaljplan 
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som 
upprättas av kommunen för att reglera markanvändning 
och bebyggelse.

Elektriska fält 
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger 
upphov till ett elektriskt fält.

Energimarknadsinspektionen 
Myndigheten som beslutar om koncession.

Fasledare/faslina 
En 400 kV kraftledning för växelström har tre faser. I 
varje fas finns två eller tre strömförande fasledare också 
kallade faslinor.

Fornlämningar 

Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven 
mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplat-
ser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. 
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). 
Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada 
eller täcka över en fornlämning, men i vissa fall kan läns-
styrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.

Geoteknisk undersökning 
Syftet med geoteknisk undersökning är att fastställa 
jord-, berg- och grundvattenförhållanden. 

GIS 
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorba-
serat system för att samla in, lagra, analysera och pre-
sentera lägesbunden information.

Hz 
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur 
många gånger strömmen byter riktning per sekund.

Infrastruktur 
Anläggningar som representerar stora investeringar och 
som används dagligen av samhället. Till infrastruktur 
brukar man vanligtvis räkna system som omfattar vägar, 
järnvägar, energisystem, internet, vatten- och avlopps-
nät.

Isolator 
Ett material som inte leder elektrisk ström t ex glas. Iso-
latorer används i kraftledningar för att stolparna inte ska 
vara strömförande.

Jordlina 
En mindre ledning som grävs ner i kraftledningsgatan, 
längs med hela luftledningen eller punktvis vid enskilda 
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stolpar, och utgör luftledningens anslutning till jord.

kV 
Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.

Koncession 
För att få bygga och använda en kraftledning fordras till-
stånd enligt ellagen, så kallad koncession. Handlägg-
ningen och prövningen av ansökan sker hos 
Energimarknadsinspektionen. Regeringen är överklagan-
deinstans.

Kulturmiljö 
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och 
uttryck för människans påverkan och bruk av den fysiska 
miljön. 

Landskapsbild 
Den visuella upplevelsen av landskapet.

Ledningsgata 
Det område under och intill en kraftledning som måste 
hållas fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs led-
ningsgatan av skogsgata och sidområden. Ledningsgata 
för kabel måste hållas fritt från vegetation med djupgå-
ende rotsystem. 

Ledningsrätt 
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommu-
nikationsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda 
ledningar, transformatorer, pumpstationer och andra 
behövliga anordningar på någon annans fastighet. Rättig-
heten är obegränsad i tid, det vill säga gäller för all fram-
tid och regleras i ledningsrättslagen.

Markupplåtelseavtal (MUA) 
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som fastig-
hetsägaren respektive Svenska kraftnät har. Genom att 
underteckna markupplåtelseavtalet godkänner fastig-
hetsägaren att ledningen får byggas med en bestämd 
sträckning på fastigheten.

Medgivande om förundersökning (MFÖ) 
När det finns ett förslag till ledningssträckning undersöks 
markförhållandena mer ingående. För att kunna göra det 
behövs tillträde till berörda fastigheter och alla fastig-
hetsägare kontaktas för att Svenska kraftnät ska få skrift-

liga medgivanden till en förundersökning.

Förundersökningen innebär bland annat att markförhål-
landen och artbestånd inventeras, mätningsarbeten 
utförs, en utstakning av ledningsvägen sker och värde-
ringsunderlag samlas in. Att fastighetsägaren lämnar sitt 
medgivande till förundersökning innebär inte att fastig-
hetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin fast-
ighet.

Miljöbalken 
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 
januari 1999.

Miljöeffekt 
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t.
ex. ett ledningsprojekt. Miljöeffekt uttrycks neutralt, det 
vill säga utan någon värdering.

Miljökonsekvens 
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens 
uttrycks som en värderande bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och 
vilken påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis 
boendemiljön, landskapsbilden och friluftslivet mer 
detaljerat Den beskriver också vilka åtgärder som kan 
göras för att minska påverkan för omgivningen.

Natura 2000 
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara 
den biologiska mångfalden. Områden vars natur är vär-
defull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000 vilket 
innebär att de klassas som områden med särskilda 
skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha 
en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och ska 
beskriva vad som krävs för att värdena långsiktigt ska 
kunna finnas kvar. Natura 2000-områden är skyddade 
enligt 7 kap miljöbalken vilket innebär att åtgärder inom 
ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.

Naturminne 
Enskilda föremål eller mycket små områden med intres-
santa naturföreteelser som särpräglade träd, flyttblock, 
jättegrytor etc. Länsstyrelsen beslutar om något ska 
skyddas som naturminne. Skyddsformen infördes 1909 



   mråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : 2. Samrådsunderlag kompletterande samråd avseende delsträckan Markeby-Överby

58  HAMRA-ÖVERBY

     

och flertalet befintliga naturminnen skapades under 
1900-talets första hälft.

Naturreservat 
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att skydda 
värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i 
många andra länder. Länsstyrelserna och kommunerna 
bildar reservaten med stöd av kap 7 miljöbalken.

Naturvårdsavtal 
Om andra skyddsformer inte är tillräckliga eller inte 
anses motiverade kan skogsvårdsstyrelsen eller länssty-
relsen istället teckna ett avtal med den som äger marken 
för att skydda natur. Man upprättar då ett tidsbestämt 
kontrakt med markägaren och skapar en skötselplan i vil-
ken det definieras hur den specifika marken skall skötas. 
Avtalet utvärderas kontinuerligt och vid ett avtals slut 
kan ett nytt ta vid. Just nu ligger avtalen på maximalt 50 
år vilket är den längsta tid man lagenligt kan binda sig i 
Sverige.

Naturvärden/naturvärdesområde 
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden 
som ännu inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogs-
styrelsens inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbio-
toper inom en inte allt för avlägsen framtid.

Nollalternativ 
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att pro-
jektet eller åtgärden genomförs.

Nyckelbiotop 
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för 
utrotningshotade djur eller växter eller som annars är 
särskilt skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas här. 
Skogsstyrelsen tillhandahåller digital information om 
nyckelbiotoper.

Portalstolpe 
Vanlig stolptyp med två ben för att hålla uppe luftled-
ningar.

Resolution 
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i 
de fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte 
kan uppnås.

Riksintresse 
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till 
friluftsliv med mera i ett nationellt eller internationellt 
perspektiv. Riksintressena skyddas i miljöbalkens tredje 
och fjärde kapitel.

Robust elförsörjning 
Hög driftssäkerhet, det vill säga få avbrott och andra pro-
blem med elleveranserna från producent till konsument.

Samråd 
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det 
aktuella projektet och inhämtar de berördas synpunkter. 
Ett samråd ska enligt miljöbalken genomföras i god tid 
och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd 
görs. Samråd hålls med de myndigheter och enskilda 
som berörs av den planerade verksamheten. 

Sidområden 
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden 
längs en ledning som är belägna på ömse sidor om 
skogsgatan. Sidområdena sträcker sig så långt åt sidorna 
som det kan finnas träd som utgör en fara för ledningens 
säkerhet.

Skadereglering 
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av till-
fälliga och bestående skador.

Skog och historia 
Forn- och kulturlämningar som inventerats och registre-
rats av skogsstyrelsen. Uppgifterna är preliminära efter-
som de inte har genomgått en fullständig 
kvalitetsgranskning för överföring till fornminnesregist-
ret. När lämningarna är granskade och kvalitetssäkrade 
av behörig arkeolog flyttas uppgifterna över till Riksantik-
varieämbetets Fornminnesinformationssystem (FMIS).

Skogsgata 
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken 
ledningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväx-
ande vegetation.

Sliper 
En sliper är en balk som används för att omfördela last. 



   mråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : 2. Samrådsunderlag kompletterande samråd avseende delsträckan Markeby-Överby

HAMRA-ÖVERBY   59

UNDERLAG KOMPLETTERANDE SAMRÅD HAMRA-ÖVERBY  – SVENSKA KRAFTNÄT 

Genom att sammanfoga flera sliprar och förlägga dem 
under jord, där de hålls på plats genom trycket från den 
ovanliggande jorden, skapas så kallade jordfundament 
som håller luftledningsstolpar på plats. 

Stag 
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i 
längsled.

Strömlast 
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.

Topplina 
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åsk-
ledare. Ibland innehåller topplinan optofiber som behövs 
för kommunikation mellan olika anläggningar i stamnä-
tet.

Utredningskorridor 
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ. 
Bredden på dessa kan vara ca 400 meter men varierar i 
olika projekt.

Vattenverksamhet 
Arbete som bedrivs i eller i nära anslutning till vatten 
eller som på annat sätt kan påverka yt- eller grundvatten.

Våtmark 
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året 
finns nära, under, i eller strax över markytan och vegeta-
tionstäckta vattenområden.

Våtmarksinventeringen 
En landsomfattande inventering av våtmarker som inled-
des 1981 av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. 
Syftet var bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på 
landets alla större våtmarker. Den samlade kunskapsba-
sen utgör ett underlag för prövning av ärenden som berör 
våtmarker. Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgra-
dig skala där:

Klass 1 
Objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är 
av internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är 
oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras för 
framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare 
påverka hydrologin bör tillåtas.

Klass 2 
Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av 
ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller 
regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objek-
tens hydrologi bör undvikas.

Klass 3 
Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker 
med relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker 
med vissa bevarade naturvärden och är av lokalt beva-
randevärde. Klassen kan innefatta objekt som till vissa 
delar är störda och annars intakta. Ingrepp kan tillåtas 
om påverkan på natur och kulturvärden begränsas.

Klass 4 
Objekt är starkt påverkade och saknar naturvärden enligt 
vad som framkommit i inventeringen. Vissa objekt kan 
dock ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade 
våtmarker kan förekomma. Vid exploatering är det i för-
sta hand dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de 
redan till stor del är kraftigt störda.

Värdekärna 
Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrel-
sen och/eller skogsstyrelsen bedöms ha en stor bety-
delse för fauna och flora och/eller för en prioriterad 
skogstyp. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår 
normalt som en delmängd i begreppet värdekärna.

Ängs- och betesmarksinventeringen 
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker 
inventerades av jordbruksverket under åren 2002-2004. 
Syftet var att lokalisera värdefulla områden och identi-
fiera vilka speciella natur- och kulturvärden som finns där 
t.ex. speciella växter eller gamla byggnader.

Ängs- och hagmarksinventeringen 
Ängs- och hagmarksinventeringen pågick mellan 1987 
och 1993. Inventeringen syftade till att kartlägga värde-
fulla ängar och betesmarker i Sverige.

Översiktsplan 
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar 
grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt hur 
den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen 
redovisas dessutom kommunens ställningstagande till 
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olika allmänna intressen, till exempel riksintressen. Över-
siktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägled-
ning 
för efterföljande beslut om användningen av mark- och 
vatten.

Övriga kulturhistoriska lämningar 
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar 
efter människors verksamhet som inte bedöms som 
fornlämningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska läm-
ningar regleras i skogsvårdslagen (1979:429). Vanliga 
lämningstyper i skogsmark är yngre bebyggelse- och 
skogsbrukslämningar som till exempel kolbottnar, såg- 
och kvarnlämningar samt husgrunder. Övriga kulturhis-
toriska lämningar i jordbrukslandskapet regleras via det 
generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken.
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Ledamotsinitiativ från Alliansen ‐ 
Direktmarkanvisa byggrätter för 
trygghetsboende och vård- 
ochomsorgsbostäder till Odalen 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 

1. Samhällabyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge 

kommundirektören i Uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med 

Odalen avseende att möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och 

vård och omsorgsbostäder. 

2. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att beslutet ska justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Den 7 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Fredrik Kjos (M), Martin 

Normark (L), Jan Stefansson (KD) och Mattias Peterson (L) med följande 

innehåll: 

Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns 

”Trädgårdsstaden etapp 1”. Odalen har visat intresse för kommunen i avsikt att 

bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt ett vård‐ och 

omsorgsboende.  

Med hänvisning till ovanstående ger kommunstyrelsen kommundirektören i 

uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att 

möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård‐ och omsorgsbostäder. 

Som ett första steg bör ett intentionsavtal med nämnda bolag förhandlas fram, 

som sedan ska ligga till grund för en direktmarkanvisning inom kvarteret 

Brogård 4:1 och 3:1. Kommunen ska med anledning av detta ta fram en 

värdering av de byggrätter som ska styra köpeskillingen gentemot Odalen. 

Området ska baseras på en aktuell marknadsvärdering som Kommunen ska 

tillhandahålla. Kommunen ska även äga rätt att inhämta ytterligare en 

marknadsvärdering i syfte att verifiera marknadsvärdet för Området. Sådan 

ytterligare marknadsvärdering ska inhämtas från en till parterna oberoende 

värderingsfirma. Den slutliga köpeskillingen för Området ska baseras på det 

högsta värdet av dessa två marknadsvärderingar. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-07 KS 22/0263 

 
 

Avseende behovet av vård och omsorgsbostäder ska behovet av dessa stämmas 

av med socialkontoret. 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Alliansen - Direktmarkanvisa byggrätter för 

trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder till Odalen 

 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Alliansen - Direktmarkanvisa byggrätter för 

trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder till Odalen 

 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagarna 

 Kommunstyrelsen 
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Ledamotsinitiativ ‐ Direktmarkanvisa byggrätter för trygghetsboende och vård- och 
omsorgsbostäder till Odalen 

Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns ”Trädgårdsstaden etapp 1”. Odalen 
har visat intresse för kommunen i avsikt att bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt 
ett vård‐ och omsorgsboende. 

Med hänvisning till ovanstående ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att omedelbart 
inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och 
vård‐ och omsorgsbostäder. 

Som ett första steg bör ett intentionsavtal med nämnda bolag förhandlas fram, som sedan ska ligga 
till grund för en direktmarkanvisning inom kvarteret Brogård 4:1 och 3:1. Kommunen ska med 
anledning av detta ta fram en värdering av de byggrätter som ska styra köpeskillingen gentemot 
Odalen. Området ska baseras på en aktuell marknadsvärdering som Kommunen ska tillhandahålla. 
Kommunen ska även äga rätt att inhämta ytterligare en marknadsvärdering i syfte att verifiera 
marknadsvärdet för Området. Sådan ytterligare marknadsvärdering ska inhämtas från en till parterna 
oberoende värderingsfirma. Den slutliga köpeskillingen för Området ska baseras på det högsta värdet 
av dessa två marknadsvärderingar. 

Avseende behovet av vård och omsorgsbostäder ska behovet av dessa stämmas av med 
socialkontoret. 

Vi föreslår därför att: 

1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge kommundirektören i
uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra
tillkomsten av ett trygghetsboende och vård och omsorgsbostäder.

2. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att beslutet ska justeras omedelbart.

Upplands‐Bro den 28 mars 2022 

Fredrik Kjos (M)       Martin Normark (L)    
Jan Stefansson (KD)      Mattias Peterson (C ) 
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Ledamotsinitiativ från Alliansen - 
Förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm 
och Bro Mälarstaden /Kvista - Rondellen 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att skyndsamt utreda lämplig sträckning samt att genomföra en förprojektering 
av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-Rondellen. 

Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska 
redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU. 

Sammanfattning 

Den 7 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Jan Stefansson (KD) och Mattias Peterson (L) med följande 
innehåll: 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag skyndsamt utreda lämplig sträckning 
samt att genomföra en förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro 

Mälarstaden/ Kvista-Rondellen. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering 
samt genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU. 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Alliansen - Förprojektering av GC-väg mellan 

Säbyholm och Bro Mälarstaden /Kvista - Rondellen 

 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Alliansen - Förprojektering av GC-väg mellan 

Säbyholm och Bro Mälarstaden /Kvista - Rondellen 

 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagarna 

 Kommunstyrelsen 
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Ledamotsinitiativ från Alliansen 

Förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden /Kvista - Rondellen 

Förslag till beslut: 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag skyndsamt utreda lämplig sträckning samt att genomföra en 

förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-Rondellen. 

Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska 

återrapporteras till SBU. 

 

Upplands‐Bro den 7 april 2022  

Fredrik Kjos (M)       Martin Normark (L)     Jan Stefansson (KD)      Mattias Peterson (C ) 
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Ledamotsinitiativ från Alliansen - 
Förprojektering av väg som ansluter 
Rösaringsvägen, mellan Kvistaberg och Bro 
Mälarstadens norra del 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 
 

Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar till samhällsbyggnadschef att utreda 

lämplig sträckning i enlighet med Föp Bro, samt att genomföra en 

förprojektering av väg som ansluter Rösaringsvägen, mellan Kvistaberg och 

Bro Mälarstadens norra del. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt 

genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU. 

 

Sammanfattning 

Den 7 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Fredrik Kjos (M), Martin 

Normark (L), Jan Stefansson (KD) och Mattias Peterson (L) med följande 

innehåll: 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag utreda lämplig sträckning i enlighet 

med Föp Bro, samt att genomföra en förprojektering av väg som ansluter 

Rösaringsvägen, mellan Kvistaberg och Bro Mälarstadens norra del. 

Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska 

redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU. 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Alliansen - Ledamotsinitiativ från Alliansen - 

Förprojektering av väg som ansluter Rösaringsvägen, mellan 

Kvistaberg och Bro Mälarstadens norra del 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Alliansen - Ledamotsinitiativ från Alliansen - 

Förprojektering av väg som ansluter Rösaringsvägen, mellan 

Kvistaberg och Bro Mälarstadens norra del 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-07 KS 22/0266 

 
 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagarna 

 Kommunstyrelsen 
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Ledamotsinitiativ från Alliansen - Förprojektering av väg som ansluter Rösaringsvägen, mellan 

Kvistaberg och Bro Mälarstadens norra del. 

 

Förslag till beslut: 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag utreda lämplig sträckning i enlighet med Föp Bro, samt att 

genomföra en förprojektering av väg som ansluter Rösaringsvägen, mellan Kvistaberg och Bro 

Mälarstadens norra del. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska 

redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU. 

 

Upplands‐Bro den 7 april 2022  

Fredrik Kjos (M)       Martin Normark (L)     Jan Stefansson (KD)      Mattias Peterson (C ) 
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Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna - 
Säbyholm och vägen 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att skyndsamt utreda och återrapportera förslag till att trafiksäkra vägen och 

öka trafiktillgängligheten mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-

Rondellen. 

Sammanfattning 

Den 7 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna i 

Upplands-Bro med följande innehåll: 

Säbyholm är ett område där bilen är en nödvändighet. Avståndet till Bro är så 

pass stort att kollektivtrafik inte blir ett realistiskt alternativ för tex barnfamiljer 

som bor i området. Ökad kollektivtrafik kan gynna skolbarn och besökare men 

inte barnfamiljer som ska storhandla eller skjutsa barn på aktiviteter.  

Det planeras att byggas fler bostäder på Säbyholm och andra platser i området. 

En allmän kommunal badplats. 

Vi ser eftersläpningar av trafiklösningar i området. Här behöver 

trafiksäkerhetsåtgärder vidtas och troligen en ringled framöver. 

Kommunen bör överväga ett kommunalt drifthållaransvar av väg 902 

Rösaringvägen, för att kunna vita åtgärder i det fall att Trafikverket fortsatt 

håller en låg prioritering av vägen. 

Samtal bör föras med exploatörer i området om ansvar för trafiksäkerhet och 

trafiktillgänglighet i området. 

Hur det än blir med driftshållaransvaret måste vägen trafiksäkras, det handlar 

om säkerhet för bilister, gångtrafikanter och cyklister. Ett arbete som ska ske 

parallellt med utbyggnad i området. 

I uppdraget ska förutsättningar, ekonomi och tidsperspektiv redovisas. 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – Säbyholm och vägen 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-07 KS 22/0270 

 
 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – Säbyholm och vägen 

 

Beslut sänds till 

• Initiativrättstagarna 

• Kommunstyrelsen 

 



 

 

Ledamotsinitiativ Samhällsbyggnadsutskottet 13 april 2022 

 

Säbyholm och vägen 

Säbyholm är ett område där bilen är en nödvändighet. Avståndet till Bro är så pass stort att 

kollektivtrafik inte blir ett realistiskt alternativ för tex barnfamiljer som bor i området. Ökad 

kollektivtrafik kan gynna skolbarn och besökare men inte barnfamiljer som ska storhandla eller 

skjutsa barn på aktiviteter.  

Det planeras att byggas fler bostäder på Säbyholm och andra platser i området. En allmän 

kommunal badplats. 

Vi ser eftersläpningar av trafiklösningar i området. Här behöver trafiksäkerhetsåtgärder vidtas och troligen 

en ringled framöver. 

Kommunen bör överväga ett kommunalt drifthållaransvar av väg 902 Rösaringvägen, för att kunna vita 

åtgärder i det fall att Trafikverket fortsatt håller en låg prioritering av vägen. 

Samtal bör föras med exploatörer i området om ansvar för trafiksäkerhet och trafiktillgänglighet i området. 

Hur det än blir med driftshållaransvaret måste vägen trafiksäkras, det handlar om säkerhet för bilister, 

gångtrafikanter och cyklister. Ett arbete som ska ske parallellt med utbyggnad i området. 

I uppdraget ska förutsättningar, ekonomi och tidsperspektiv redovisas. 

 

Socialdemokraterna yrkar att: 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag skyndsamt utreda och återrapportera förslag till att trafiksäkra 

vägen och öka trafiktillgängligheten mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-Rondellen.  

 

För Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

genom 

Camilla Janson (S)  

Gruppledare och 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet. 
 




