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1

Sammanfattning

Stena Renewable AB innehar laga kraftvunna miljötillstånd för uppförande av totalt upp
till ca 28 vindkraftverk med en total effekt som bedöms uppgå till ca 160 MW. Aktuellt
område är beläget väster om Åseda i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. E.ON
Energidistribution AB (E.ON nedan) avser att ansluta denna vindkraftsproduktion till
överliggande 130 kV nät i en transformatorstation, Bredhälla, som är under byggnation.
E.ON erhöll 2018 linjekoncession för en 130 kV luftledning mellan Bredhälla och
Horshaga, i syfte att ansluta vindkraften i området. Samråd för denna ledning hölls under
2016. Koncessionen överklagades och till slut avvisade Mark- och miljööverdomstolen
(MÖD) ansökan då domstolen ansåg att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning inte
uppfyllde miljöbalkens krav vad gäller beskrivning av påverkan på en skyddsvärd fågelart.
Detta innebar att en helt ny ansökan måste lämnas in och förnyat samråd genomföras vilket
nu alltså sker i form av avgränsningssamråd med myndigheter, markägare och övriga
berörda.
Vid den tidigare ansökan antogs att anslutningsledningar till respektive vindkraftsområde
kunde ske genom ledningar på lokalnätsnivå, 24 kV. Med nuvarande effekter i
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vindkraftsanläggningarna så är det inte möjligt utan anslutning måste ske på 30 kV nivå.
Det innebär att koncession måste sökas även för dessa ledningar. Separat samråd kommer
senare att ske för 30 kV anslutningsledningar.
I detta samrådsunderlag presenteras flera alternativa sträckningar och teknikval.
Preliminärt förordar E.ON samma sträckning och teknikval som gällde 2016–17, mellan
Bredhälla och en ny station som i detta underlag benämns Horshagafly S. (S=söder om
flyet) Det vill säga luftledning i sin helhet parallellt med en befintlig 130 kV ledning.
Denna preliminära bedömning kan komma att ändras efter samråd och fortsatt utredning.
130 kV ledningen kommer att ta i anspråk skogsmark längs med befintlig ledning och
medför påverkan på naturmiljön. Ett antal kulturmiljölämningar passeras i form av fossila
åkrar samt ett antal områden med betesmarksrester. Vid detaljprojektering är det dock
möjligt att i stor utsträckning undvika dessa med stolpplacering. I nuläget finns inget som
tyder på att det skulle finnas bon av skyddsvärda arter i sådan närhet till den planerade
sträckningen att det föranleder anpassningar av ledningen.
Ur kumulativ aspekt är det värt att notera att större delen av lokalnätet 10–20 kV väster om
Åseda har byggts om under de senaste 10–15 åren antingen till markkabel eller med
isolerade ledningar vilket är positivt för fågellivet, inte minst rovfåglar, då det är på denna
spänningsnivå störst problem för fåglar konstaterats. Samtidigt uppstår en miljöpåverkan
från vindkraftsanläggningarna som nu är aktuella och angränsande i regionen.
E.ON emotser synpunkter på de alternativ som beskrivs och information som kan ha
betydelse för fortsatt arbete.

2

Inledning
2.1

Bakgrund

Stena Renewable AB innehar laga kraftvunna miljötillstånd för uppförande av totalt upp
till ca 28 vindkraftverk med en total effekt som bedöms uppgå till ca 160 MW. E.ON
innehar områdeskoncession i aktuellt område. E.ON avser att ansluta denna
vindkraftsproduktion till överliggande 130 kV nät i en transformatorstation, Bredhälla, som
är under uppförande.
E.ON erhöll 2018 linjekoncession för en 130 kV luftledning mellan Bredhälla och
Horshaga, i syfte att ansluta vindkraften i området. Samråd för denna ledning hölls under
2016. Koncessionen överklagades och till slut avvisade Mark- och miljööverdomstolen
(MÖD) ansökan då man ansåg att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning inte uppfyllde
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miljöbalkens krav. Detta innebar att en helt ny ansökan måste lämnas in och förnyat
samråd genomföras vilket nu alltså sker.
Vid den tidigare ansökan antogs att anslutningsledningar till respektive vindkraftsområde
kunde ske genom ledningar på lokalnätsnivå, 24 kV. Med nuvarande effekter i
vindkraftsanläggningarna så är det inte längre möjligt utan anslutning måste ske på 30 kV
nivå. Det innebär att koncession måste sökas även för dessa ledningar. Samråd sker senare
separat för dessa anslutningsledningar från Horshaga fly S (S=söder om Horshagafly) ut
till respektive vindkraftsanläggning. Se översiktskarta nedan.
Inför ansökan om tillstånd för att få uppföra och driva de planerade kraftledningarna
genomförs samråd enligt 6 kap. 28-32 §§ miljöbalken. Syftet med samrådet är att förbättra
beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Figur 1. Översiktskarta med stationslägen och vindkraft som avses att anslutas. Se även kartbilaga. Se kap
3 för alternativ.
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2.2

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i
6 kap. Miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och
ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.
I nuläget avser E.ON att lämna in fyra separata koncessionsansökningar för respektive
ledningsdel:
• Bredhälla- Horshagafly S, 130 kV (samråd för denna ledning beskrivs i detta
underlag)
• Horshagafly S- Rosenholm, 30 kV
• Horshagafly S- Älmedal, 30 kV
• Horshagafly S- Horshaga, 30 kV
Samrådet i detta underlag sker endast för 130 kV-delen.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.

2.3

Samråd

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. För att ge
möjlighet för berörda att följa utvecklingen i projektet avser E.ON att redan från början
samråda brett och att samråda med samtliga instanser vilket beskrivs nedan.
Enligt 8 § punkt 8 i Miljöbedömningsförordning (2017:966) bedömer E.ON att en
betydande miljöpåverkan för verksamheten som helhet kan antas.
Baserat på projektets komplexitet med en ledning som berör natur- och
kulturmiljöintressen i varierande grad, i kombination med 6 kap. 23 § punkt 1 miljöbalken
har sökanden antagit att de nya ledningarna i området innebär betydande miljöpåverkan
(BMP). Vid tidigare samråd 2016 beslutade länsstyrelsen även att verksamheten då innebar
betydande miljöpåverkan. Inget undersökningssamråd enligt 24 § miljöbalken har därför
ägt rum. Nu aktuellt samråd gäller samma ledningsanslutning som 2016-17.
Avgränsningssamråd ska enligt miljöbalken genomföras med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med övriga
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statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av
verksamheten. Samrådet genomförs som en del i den specifika miljöbedömningsprocessen
som resulterar i den MKB som bifogas ansökan. Det innebär att verksamhetsutövaren
samråder om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de
miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt avseende
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Detta material är avsett att utgöra underlag för avgränsningssamråd avseende
sträckningsval för den planerade 130 kV ledningen.
I huvudsak har tre möjliga sträckningar och olika tekniska utföranden utretts för den
aktuella sträckan. Avgränsningssamrådet genomförs skriftligen och annonseras i
lokalpressen.
I föreliggande samrådsunderlag förordnas preliminärt teknikval och sträckningsval. Detta
kan komma att ändras beroende på vad som framkommer i samråd och fortsatta
utredningar vad gäller miljö, teknik och ekonomi. Inget alternativ är beslutat i nuläget.
Efter att avgränsningssamråd avslutats slutförs den specifika miljöbedömningen och en
MKB upprättas. Denna MKB utgör sedan en del av den ansökan om nätkoncession för
linje som lämnas in till Ei.
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska vid prövning av frågor om nätkoncession för linje ske
samråd enligt 6 kap. miljöbalken. För att undvika onödig dubbelhantering kommer inte en
särskild anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att lämnas till länsstyrelsen i
samband med ansökan om koncession för elledningen. Följande åtgärder inom
nätkoncessionen bedöms härmed även omfattas av samrådet; stationsplaceringar,
kalavverkning av ledningsgatan och ledningens dragning med tillhörande stolpplaceringar
samt tillfälliga vägar vid byggnation av ledningen.
Samrådsunderlaget finns även tillgängligt på E.ON:s webbsida, eon.se/regionnat under
samrådstiden.
Inför den koncessionsansökan som lämnades in 2017 påbörjades samråd för 130 kV
ledningen 2016 med samrådsmöten med Uppvidinge kommun och Länsstyrelsen
Kronoberg. Två separata samråd genomfördes då för stråk- och sträckningsval. Samråd
enligt MB 12:6 genomfördes även för föreslagen stationsplacering Horshaga fly S (då
benämnd Horshaga) under 2017. Det planeras inte något samrådsmöte i detta skede.
En samrådsredogörelse som sammanfattar samråden kommer sedermera att biläggas
koncessionsansökningarna och MKB som kommer att lämnas in till
Energimarknadsinspektionen.

sid 8/32

2.4

Tidplan

Avgränsningssamråd genomförs unders mars 2021 parallellt med fortsatta
fågelutredningar. Förnyad koncessionsansökan beräknas lämnas in under april-maj 2021.
Om koncession erhålls kommer detaljprojektering av ledningen att utföras parallellt med
process med marktillträde. Även arbete med olika dispenser och tillstånd enligt
miljöbalken och kulturmiljölagen vidtar i det skedet.

3

Alternativ för Bredhälla-Horshagafly S, 130 kV

Given startpunkt i söder är transformatorstationen Bredhälla som är under uppförande i
skärningspunkten mellan den befintliga 130 kV ledningen Milleström-Sävsjöström och den
befintliga 50 kV ledningen Sävsjöström-Åseda. I norr utgör slutpunkten den planerade nya
stationen som i detta samrådsunderlag benämns Horshaga fly S. Detta stationsläge är
detsamma som i tidigare ansökan 2017 då benämnt enbart Horshaga. Länsstyrelsen har inte
haft något att erinra över det föreslagna stationsläget i tidigare 12:6-samråd. Det har bland
annat därför inte bedömts motiverat att ompröva lämpligheten i att 130 kV ledningen får
sin slutpunkt i det läget. Se bilagda kartor för alternativa sträckningar och översiktskarta.

3.1

Luftledning i parallellgång, alternativ 1

Detta innebär att en ny luftledning uppförs parallellt med den befintliga 130 kV ledningen
som är uppförd med stolpar i fackverkskonstruktion och med faslinor i två vertikala nivåer.
Den nya ledningen kan komma att uppföras med träportalstolpar eller likt den befintliga
ledningen med stålstolpar, antingen i fackverksutförande eller stålrörstolpar. Se figurer
nedan. Fackverksstolpar blir likvärdiga befintliga. Alternativet med parallellgång längs
befintlig kraftledning förordades i tillståndsansökan 2017.
Alternativ 1 utgår i söder från nya transformatorstation Bredhälla. Stråket följer i sin helhet
befintlig luftledning i nordvästlig riktning och passerar öster om Åker, korsar väg 23 och
fortsätter norrut till det område där en ny transformatorstation planeras att uppföras
(Horshagafly S). Parallellgång innebär kortast möjliga sträcka och att markintrånget
begränsas då en del av ledningsgatan kan samordnas med befintlig ledning. Preliminärt
förordas en ledningssträcka på den östra sidan om befintlig ledning. Stolparna kan bli ca
15-20 meter höga för portalstolpsledning och ca 20-30 meter höga för stålstolpsledning
med vertikala linor. Ledningen kommer att utrustas med topplina som åskskydd och för
optokommunikation. En portalstolpsledning blir något lägre men tar mer mark sidledes i
anspråk. Stolparna kan heller inte placeras jämsides de befintliga stålstolparna så
linspannen blir inte likadana som stålstolpsledningen. Detta eftersom en stålstolpsledning
klarar längre spannlängder än vad träportalstolpar klarar. Det blir alltså fler stolpar med
portalstolpar i trä.
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Figur 3. Principskiss hur en ny portalstolpsledning skulle kunna se ut parallellt (till höger i bilden) med
den befintliga stålstolpsledningen. I detta fallet öster om/till höger om befintlig ledning. Breddning av den
befintliga gatan blir upp till ca 20 meter.

Figur 4. Principskiss hur en ny stålrörstolpe med vertikala linor skulle kunna se ut parallellt med den
befintliga stålstolpsledningen. I detta fallet öster om/till höger om befintlig ledning. Breddning av den
befintliga gatan blir upp till ca 15-20 meter.
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Figur 5. Principskisser på alternativa stolptyper. Till vänster stålstolpe med vertikala linor. Denna stolpe
kan också utföras som fackverksstolpe. I mitten en stålstolpe men med linorna horisontellt orienterade.
Till höger en portalstolpe, normalt har dessa trästolpar men kan också byggas med stålstolpar eller
fackverksstolpar. I samtliga fall kommer stolparna utrustas med topplina.

3.2

Luftledning i ny sträcka, alternativ 2

Det enda möjliga stråket för att bygga en ny luftledning som inte följer befintlig ledning
finns i skogsmark några hundra meter öster om befintlig ledning. Västerut bedöms det inte
framkomligt främst på grund av bebyggelse kring Lillåker, Nygård och flera vattendrag.
Alternativ 2 utgår i nordöstlig riktning ut från transformatorstation Bredhälla och följer
inledningsvis en befintlig 50 kV ledning mot Åseda. Innan Smedby viker stråket av i
nordvästlig riktning, passerar väster om en avfallsanläggning, korsar väg 23 väster om
Linneberg och Fridsberg. Stråket fortsätter norrut och viker av något åt väster och ansluter
till det område där en ny transformatorstation planeras. En ledning inom detta stråk skulle
innebära att en ny ledning uppförs i tidigare obruten terräng Ca 350 m öster om den
befintliga ledningen.

3.3

Markkabelutförande, alternativ 3

Det markkabelalternativ som bedömts utredningsbart utgår i nordöstlig riktning från
transformatorstation Bredhälla. Stråket följer inledningsvis längs med befintliga vägar.
Stråket passerar förbi Smedby och passerar genom eller förbi en avfallsanläggning. Stråket
fortsätter norrut och passerar genom Linneberg, korsar väg 23 och fortsätter förbi
Fridsberg. Stråket följer vägen norrut förbi Kråketorp och viker sedan av västerut och
ansluter till det område där en ny transformatorstation planeras. Den sista sträckan mot
Horshagafly S är det inte möjligt att följa befintliga vägar och antingen måste kabeln
läggas i terrängmark eller dras in längs vägar och åkermark förbi Älmedal. Ovanför
kabelschakten kommer ett trädfritt område på ca 7-8 m hävdas. Ett tillfälligt arbetsområde
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om ca 15-20 m kommer att påverkas under byggnationen. Detta behövs för upplag av
massor, maskinåtkomst m.m. Effekten som ska anslutas kräver att två 130 kV
kabelförband anläggs. Dessa förläggs på ca 1 m djup. Kabelschaktet i markytan blir ca 2,5
meter.

Figur 6. Principskiss av kabelschakt i genomskärning för två 130 kV kablar.

Figur 7. En kabelgrav innebär omfattande schaktarbeten, ofta också sprängning längs en lång sträcka.
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3.4

Nollalternativ

Detta innebär att ingen ledning uppförs och ingen förnybar energi kan anslutas. Detta är
särskilt negativt i denna del av landet, elområde SE4, där behovet av ny elproduktion är
stort. Vindkraften beräknas ge el motsvarande knappt 80 000 hushålls el och beräknas ge
CO2 besparing på ca 380 000 ton. Parkerna är en del det s.k. Uppvidingeklustret, om
uppskattningsvis 140 vindkraftverk, som när dessa är på plats gör att Kronobergs län
kommer en bra bit närmare sitt mål att bli ett plusenergilän 2050. För att uppfylla målet om
att bli plusenergilän krävs att mer förnybar energi produceras inom länet än vad
slutanvändarna behöver.
Nollalternativet innebär också att ingen miljöpåverkan uppstår från ledningen.

3.5

Alternativ som preliminärt avfärdats för vidare utredning

En luftledningssträckning som följer längs befintlig 50 kV ledning Sävsjöström-Åseda åt
nordost har inte bedömts motiverad att utreda närmare då det innebär längre sträckning
utan att några uppenbara fördelar kan nås.
Ännu mindre ianspråktagande av mark än alternativ 1 vore om man kunde rasera den
befintliga 130 kV ledningen och bygga en ny ledning med stolpar som både den befintliga
ledningen och den nya vindkraftsledningen kunde monteras i. Det skulle dock innebära att
den befintliga ledningen skulle vara ur drift lång tid och det är inte möjligt då den har stor
betydelse för regionnätet. Med ett sådant alternativ skulle man i så fall först behöva bygga
en ny luftledning parallellt med den befintliga med plats för två ledningar. Därefter skulle
man flytta över den befintliga ledningens linor och samtidigt hänga upp
vindkraftsledningen i samma stolpar. Vinsterna uteblir emellertid eftersom ny mark tas i
anspråk. Samhällsekonomiskt skulle det även vara olämpligt att rasera en fullt fungerande
luftledning och sammantaget skulle detta vara en dyr lösning.
Markkabelförläggning i eller invid befintlig ledningsgata har preliminärt avförts att utreda
närmare. Förläggning av kabel i eller invid en befintlig 130 kV ledning innebär förläggning
i skogsmark utan åtkomst längs väg till ledningen. Vid ett fel på ledningen innebär det
oacceptabelt långa felsöknings- och felaavhjälpningstider. I sådant fall faller produktionen
från alla tre parkerna ifrån. Markförläggning av kabel invid en luftledning 130 kV innebär
även eltekniska problem och störningar. Om kabel förläggs inom 50 meter från stolpar och
stag krävs att kabeln läggs i skyddsrör. Arbete måste ske minst 10 meter från ytterfas.
Skyddsrör innebär bland annat att värmen kring kabeln ökar med risk att kabeldimension
måste ökas. Eftersom effekten i kabeln snabbt kommer att öka och avta med variationen i
produktion så sker även en förlängning och förkortning av kabeln vilket ökar riskerna för
slitage och avbrott. Underhåll försvåras dessutom ytterligare. Den befintliga luftledningen
passerar även två längre passager där markkabelförläggning inte är möjlig eller mycket
olämplig, våtmarken Fårhagaflyet och en större torvtäkt, Flybo mosse. Markkabel genom
dessa områden bedöms både orsaka stor miljöpåverkan och oacceptabla risker i
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driftsäkerhet. Omväxlande med mossarna finns långa sträckor med mycket tunt jorddjup
vilket ökar behovet av omfattande sprängning. Markkabel längs befintlig ledning innebär
också genomschaktning av fornlämningar vilka i högre grad kan undvikas med en
luftledning. Ett markkabelalternativ längs med befintliga vägar har däremot utretts, se
alternativ 3 ovan.
Teoretiskt skulle man tänka sig att man kunde förlägga 30 kV markkablar hela vägen från
Bredhälla ut till respektive vindkraftspark. Transformering skulle då ske endast i
Bredhälla. Detta skulle dock innebära att orimligt många kabelförband skulle förläggas
från Bredhälla längs en lång sträcka vilket innebär en mycket bred kabelschakt. Det finns
också en maximal längd för 30 kV kabel över vilken oacceptabla spänningsvariationer och
effektförluster uppstår. Sammantaget har ett sådant alternativ bedömts orimligt. Markkabel
i 130 kV utförande har däremot utretts, se alternativ 3 ovan.

3.6

Motiv till preliminärt förordat alternativ

3.6.1 Jämförelse mellan luftledningsalternativen
En luftledning i ny sträcka bara några hundra meter från en befintlig ledning bedöms
omotiverat och inte ge miljövinster. Mer mark och skog tas i anspråk, den skulle påverka
tidigare opåverkad mark och fragmenterar landskapet. Alternativ 1 förordas av
luftledningsalternativen.
3.6.2 Jämförelse mellan luftledning och markkabel
Markkabelförläggning av en 130 kV ledning är normalt ett andrahandsalternativ vid
ledningsbyggnation och utförs endast om en luftledning inte är framkomlig av olika skäl.
Det kan till exempel gälla närhet till bebyggelse i tätortsmiljö, om det inte går att korsa
befintliga ledningar eller vid ingångar till stationer. En 130 kV luftledning är robust,
mycket lätt att felsöka och felavhjälpa och kan dessutom byggas till avsevärt lägre kostnad
än en markkabel.
Flertalet fel på en trädsäkrad luftledning är av övergående karaktär, det vill säga felen
kräver ingen reparationsinsats. Den vanligaste felorsaken vid övergående fel är åsknedslag,
som leder till en tillfällig automatisk bortkoppling följt av en automatisk återinkoppling
varvid driften blir återställd. Luftledningar är alltså byggda för att tåla elektriska överslag
och omedelbart återgå i drift. Bestående fel på en luftledning kan normalt åtgärdas inom 24
timmar, då felen går snabbt att lokalisera och är lättåtkomliga för reparation. För
markkablar är förhållandet annorlunda. Övergående fel på markkablar förekommer i
princip inte, det vill säga fel i en markkabel är per definition bestående och kräver således
reparation. De vanligaste felorsakerna på markförlagda ledningar är fel på kabelskarvar
och kabelns ändavslut. Bestående fel på en markkabel tar betydligt längre tid att både
lokalisera och reparera jämfört med en luftledning. Ju längre period med snö och tjäle
desto svårare felavhjälpning. Markkablar som matar produktion från vindkraft är en ännu
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större utmaning eftersom effektvariationer ger snabba temperaturväxlingar i kabeln vilket
påfrestar kabeln och skarvar.
Markkablar i stor omfattning ger även upphov till elektriska problem, så kallade
felströmmar uppstår vid jordfel och kortslutning. Den låga impedansen (elektriskt
motstånd) medför att felströmmen, speciellt vid ett jordfel, blir väsentligt högre jämfört
med en luftledning. Om ett jordfel på en kabel uppstår till följd av
exempelvis avgrävning eller fel på en kabelskarv finns en risk att intilliggande ledningar,
såväl el- som vattenledningar, samt andra anläggningar, spänningssätts om inte
jordningsförhållandena i marken är tillräckliga. Risker kan även uppstå vid nybyggnation i
kabelns närområde. Ju fler markkablar desto större blir även risken för elkvalitetsproblem i
form av elektriska resonansfenomen och överspänningar. Elnätet har en så kallad
egenfrekvens som uppstår till följd av en elektisk svängningskrets. Ju mer kabel som byggs
in i elnätet desto lägre blir nätets egenfrekvens till följd av att kabel har så mycket lägre
impedans. Till slut kan frekvensen sänkas så mycket att nätets egenfrekvens nås vilket
orsakar plötsliga spänningstoppar som är så kraftiga att såväl nätets ingående utrustning
(exempelvis transformatorer och kabelskarvar) samt anslutna kunders anläggningar kan
skadas. Det är framförallt på högre spänningsnivåer som resonanser är ett problem, för
regionnätet gäller det 130 kV.
Ur miljösynpunkt så blir påverkan av markingrepp mindre för en luftledning då schaktning
utförs endast vid stolplägena. I det här fallet kan en luftledning dessutom följa en befintlig
ledning vilket medför mindre markintrång och utan att någon tillkommande påverkan
uppkommer så som fragmentering av sammanhängande skogsområden. Ny luftledning
enligt alternativ 1 innebär att befintlig ledningsgata breddas ca 20 m och skogsmark tas i
anspråk. Markkabelalternativet tar i anspråk ca 7-8 m ledningsgata men istället på hela
sträckan med omfattande markarbeten i ett arbetsområde på ca 15-20 meter.
Det är heller inte möjligt att följa befintliga vägar med en markkabel längst norrut. För att
göra det skulle en omväg behöva göras och känslig miljö i form av bland annat
biotopskyddade objekt och bebyggelse vid Älmedal passeras. Att förlägga en 130 kV kabel
i obruten terräng är mycket olämpligt då den blir svåråtkomlig för framtida underhåll och
känslig för markpåverkan. Kabelalternativet innebär att flera kulturlämningar (fossilåkrar)
behöver schaktas genom. Markförhållandena bedöms heller inte fördelaktiga för
markkabelförläggning med omväxlande grunt jorddjup med risk för omfattande
sprängningar och torv.
Eftersom det i nuläget inte bedöms finnas framkomlighetsproblem eller så stora
intressekonflikter för en luftledning enligt alternativ 1 så bedöms det inte motiverat med en
markkabelförläggning med de ovan beskrivna negativa effekterna en sådan förläggning
skulle medföra. Sammanfattningsvis görs därför den preliminära bedömningen att
alternativ 1 är att föredra. Denna bedömning kan komma att ändras efter utfört samråd.
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4

Beskrivning av berörda intressen och preliminära
konsekvenser mellan Bredhälla-Horshagafly S

Berörda intressen längs befintlig ledning har identifierats genom kartstudier och fältbesök.
Digitala data har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och
Artportalen (även sekretessklassad information) och Uppvidinge kommun. Naturvärdesoch fågelinventeringar har utförts längs förordad sträcka under maj-juni 2016 i samband
med tillståndsansökan som lämnades in 2017. En uppdatering av denna inventering skedde
sensommar-höst 2020. Örninventeringar har utförts under sensommar och höst 2020 och
fortgår under vårvintern 2021. En bedömning kommer att göras om skogsfågelinventering
är relevanta på någon del av sträckan för att bedöma skälighet för hänsynsåtgärd, t.ex. att
göra uppehåll i entreprenadarbeten viss tid av året. Alla inventeringar har utförts enligt
standard.
I detta skede är det svårt att göra en detaljerad konsekvensbedömning eftersom varken
lokalisering eller tekniskt utförande för ledningen är slutligt fastställt. Utifrån vad som
framkommer från föreliggande samråd kan justeringar avseende ledningens lokalisering,
tekniskt utförande m.m. komma att ske. I den MKB som kommer tas fram som en del i
koncessionsansökan kommer dock ledningens miljöpåverkan analyseras och beskrivas i
detalj. Nedan redovisas översiktligt den miljöpåverkan som respektive alternativ ändå kan
förutses kunna ge upphov till. Fokus på nedanstående beskrivning är alternativskiljande
aspekter.

4.1

Landskapsbild

Området mellan Bredhälla och Horshagaflyet utgörs huvudsakligen av skogsmark med
inslag av våtmarker/sumpskogar, rester av odlingslandskap samt fossila åkrar med
stenrösen och stenmurar (se exempel på stenmur nedan). En av våtmarkerna nyttjas som
torvtäkt, Flybo torvtäkt. Skogsmarkerna nyttjas i hög grad som produktionsskog. I området
finns en del mindre sjöar och gölar. Bebyggelsestrukturen i området domineras av
ensamgårdar, mindre och större byar och är relativt glest befolkat. Exempel på mer samlad
bebyggelse är Tvinnesheda, Åker, Linneberg och Horshaga. Närmaste större tätort är
Åseda som ligger ca 5 km öster om stråken. Inga särskilt utpekade intressen knutna till
landskapsbildskydd berörs av aktuella stråk. I södra delen har byggnation av större
vindkraftsanläggningar påbörjats kring Tvinnesheda. En befintlig 130 kV luftledning med
fackverksstolpar går genom skogslandskapet längs alternativ 1. En befintlig 50 kV ledning
går från Bredhälla norrut mot Åseda. Öppnare mark finns sparsamt vid Britabro och
Broholm.
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Figur 8. Bild över stenmur vid odlingslandskap. Befintlig ledning passerar. Flera områden med
röjningsrösen finns i området och en del öppnare odlingsmark. Skogsmark dominerar dock.

4.1.1 Alternativ 1
I öppna lägen vid vägar, odlingsmark och våtmarker kommer en luftledning att bli synlig
längs med den befintliga ledningen. En stålstolpsledning kan i högre grad följa befintlig
lednings stolpplaceringar, linspannen blir samordnade. Det bedöms därför medföra mer
harmonierad utformning. Samtidigt är en stålstolpsledning något högre än portalstolpar i
trä. Portalstolpar klarar inte lika långa spann och stolplägena och spannen kommer att
skilja sig åt från befintliga stolpar, en portalstolpsledning kommer inte harmoniera med
befintlig lednings stolplägen och linspann och det krävs fler stolpar.
4.1.2 Alternativ 2
En luftledning i obruten terräng bedöms fragmentera landskapet i högre grad än att följa
befintlig ledning. Det blir ett nytt inslag i skogslandskapet bara drygt 300 meter från den
befintliga ledningen.
4.1.3 Alternativ 3
En markkabel ger i drift mycket liten påverkan på landskapsbilden men ger kraftig
påverkan under byggskedet. En trädfri skogsgata behöver hävdas längs vägar om kabeln
kan läggas längs väg. Ett arbetsområde på 15-20 m ger kraftig påverkan i byggskedet. I
norra delen kommer en kabelgata tas upp i skogsmark.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Skogsbruk är den areella näring som dominerar markanvändningen i området, även om det
finns inslag av jordbruksmark.
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På flera våtmarksområden i området bedrivs eller har det tidigare bedrivits
torvtäktverksamhet. Alternativ A berör en torvtäkt (VMI2) på en sträcka om knappt 1 km.
Även alternativ B tangerar utkanten av denna torvtäktsverksamhet. Flybo torvtäkt är
belägen mitt i området och befintlig ledning passerar över täkten.
Inga koncessioner eller undersökningstillstånd avseende malm eller mineraler berörs av de
aktuella stråkalternativen enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s) hemsida.
Inte heller några grus- eller sandförekomster finns inom eller i direkt anslutning till
stråken.
Samtliga stråk berör områden där det finns registrerade markavvattningsföretag i form av
torrläggningsföretag och dikningsföretag men någon påverkan på dessa bedöms inte
uppkomma eftersom stolpplacering kan anpassas till vattendragen. Vid markkabel borrar
man normalt kabel under vattendrag.
I Uppvidinge kommuns översiktsplan finns högt satta mål för uppförandet av
produktionsanläggningar för förnybar energi, såsom vindkraft. Det aktuella området där
den nya ledningen mellan Bredhälla och Horshaga ska uppföras är utpekat som riksintresse
för vindkraft och den aktuella ledningen är en förutsättning för att ansluta planerad
vindkraft till elnätet. Ett riksintresse i detta avseende innebär att området bedöms ha
särskilt goda förutsättningar att omvandla energi i ett nationellt perspektiv. Den aktuella
ledningssträckningen är omnämnd i översiktsplanen.
Enligt den gällande översiktsplanen anges att kraftledningar <130 kV så mycket som
möjligt ska markförläggas och i vissa fall även 130 kV ledningar.
4.2.1 Alternativ 1
En ny ledning i luftledningsutförande skulle innebära att ca 16 ha mark behöver tas i
anspråk, ca 13 ha skog måste avverkas och undantas från skogsbruk vid parallellgång med
befintlig ledning. Det sker dock ingen fragmentering av brukningsskiftena.
Ledningen kommer att passera en torvtäkt men i detaljprojekteringen bedöms det vara
möjligt att skapa sådan stolpplacering och sådana spannlängder att nyttjandet av täkten inte
påtagligt försvåras. Stålstolpar gör det lättare att undvika påverkan då de klarar längre
linspann.
4.2.2 Alternativ 2
En ny luftledning i obruten terräng skulle innebära att en helt ny ledningsgata behöver tas
upp med 40 meters bredd. Det innebär att ca 33 ha skogsmark behöver tas i anspråk. En
sådan ledning bedöms inte fragmentera skogsskiften så att brukning försvåras avsevärt
men skogsbestånd kommer att delas av ledningen bara ca 350 meter från den befintliga
ledningen.
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4.2.3 Alternativ 3
För en markförlagd ledning inom alternativ 3 skulle det bli aktuellt med avverkning av ca
8-10 ha beroende på slutlig val av sträcka. Ungefär den dubbla arealen tas i anspråk som
tillfälligt arbetsområde i byggskedet. Markkabel kommer att vara förlagd närmare
bebyggelse och kommer i högre grad påverka vägar och bostadsnära mark.
Markkabelschakt på en lång sträcka bedöms innebära större risk för påverkan på brunnar,
vattentillgångar och påverkan på och begränsningar av avfallsanläggningen som ska
passeras.

4.3

Natur- och vattenmiljö

4.3.1 Allmänt
Omväxlande med blöta områden i våtmarker och mossar finns också stora områden som
enligt SGU:s jorddjupskarta visar på grunt jorddjup, 0-1, meter. Den dominerande
jordarten är blockig morän med inslag av berg. Bitvis även isälvssediment.
Aktuella alternativ berör huvudsakligen produktionsskog som ofta är tydligt påverkad av
modernt och rationellt skogsbruk, vilket generellt sett skapat homogena och artfattiga
skogsmiljöer. Inslag av värdefulla biotoper finns dock. Inga lagskyddade områden som
Natura 2000-områden, naturreservat eller riksintressen för naturvård berörs.
Strandskyddade vattendrag berörs. Våtmarker, vattendrag och sumpskogar berörs i
varierande grad.
Det finns ett antal objekt som omfattas av generellt biotopskydd, stenmurar, småvatten och
odlingsrösen kopplade till ängs- och betesmark och jordbruksmark.
I hela södra Sverige råder förbud mot markavvattning.
En naturvärdesinventering enligt Svensk Standard 199000 genomfördes utmed alternativ 1
2016. Under hösten 2020 har en ny uppdaterad naturvärdesinventering, också enligt
Svensk Standard 199000, genomförts utmed hela sträckan och utmed en del mindre
tillkommande delar. Värden finns knutna till både skogsmark och odlingslandskap i en
omfattning som bedöms som typisk för trakten och förekommande biotoper. Uttag av
artfynd från artdatabanken har inhämtats.
4.3.2 Naturvärdesobjekt och arter
En tidigare våtmark, Flybo torvtäkt har inte getts någon naturvärdesklassning i
naturvärdesinventering.
Fårhagaflyet har tillskrivits vissa naturvärden. Det är en talldominerad myr med typiska
arter. Det finns också en del multnande tallved, både stående och liggande, vilket gynnar
vedlevande organismer och är positivt för den biologiska mångfalden. Fältskiktet
domineras av skvattram, tuvull, hjortron och olika sorters bärris.
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Längs med befintlig 130 kV ledning finns 13 objekt som i naturvärdesinventering 2016
getts klass 3 påtagligt naturvärde. 5 objekt har getts klass 2 högt naturvärde medan objekt
med högsta naturvärde saknas. Naturvärdena är generellt knutna till rester av
odlingslandskap där även biotopskyddade objekt finns. I dessa hävdpräglade biotoper har
flera rödlistade naturvårdsarter hittats såsom slåttergubbe (VU), solvända (NT), spindelört
(NT) och fjärilarna ängsmetallvinge (NT), mindre bastardsvärmare (NT) samt smalsprötad
bastardsvärmare (NT). Hävdgynnade arter såsom jugfrulin och blåsuga förekommer. Flera
områden är igenväxande. Några enstaka naturvärdesobjekt är kopplade till skogsmark och
består främst av blandskog eller sumpskog med en del multnande ved. Lavarna brunpudrad
nållav (NT), gulnål och sotlav är exempel på naturvårdsarter som har identifierats i dessa
miljöer. Sannolikt finns liknande skogliga biotoper i kringliggande skogsmarker.
I samband med inventeringar har noterats tre arter kärlväxter som är upptagna i
artskyddsförordningen och andra artgrupper såsom fåglar och brungroda. Växterna är
revlummer, mattlummer och orkidén korallrot. Även vanlig groda eller åkergroda har
noterats.
Naturvärdena och arterna är sådana som kan förväntas i den aktuella regionen i
näraliggande motsvarande biotoper.
Samtliga kända naturmiljöintressen inom eller i anslutning till aktuella stråk redovisas på
kartbilaga.
4.3.3 Fåglar
Vad gäller fågellivet så hyser området en för trakten typisk fågelfauna där skogsfåglar som
trastar, sångare, finkar, mesar och hackspettar är framträdande. Totalt identifierades 58
fågelarter vid de inventeringar som genomförts 2016 och 2020. I anslutning till våtmarker
finns exempelvis trana, skogssnäppa, grönbena och enkelbeckasin. Befintliga
kraftledningsgator utgör en förhållandevis värdefull biotop för vissa fåglar. Den befinner
sig ofta i olika successioner med buskar, viltbetade mer öppna partier och rester av
kulturlandskap i form av betes- eller ängsmark, ofta med en rik blomsterprakt. I många av
dessa miljöer finns ofta en rik födotillgång som utnyttjas av odlingslandskapets fåglar som
bland annat törnskata, gulsparv (NT) och stare (VU).
Bland de rödlistade eller de som är upptagna i fågeldirektivet finns sedan tidigare
observationer från Flybo torvtäkt. Exempel på arter är grönbena, trana, orre, spillkråka
(NT), törnskata, stare (VU), buskskvätta (NT), sävsparv (NT) och gulsparv (NT). Exempel
på arter som observerats som inte är rödlistade är sånglärka, ängspiplärka, gröngöling och
kungsfågel Längre söderut finns spridda observationer av ytterligare några arter, ormvråk,
tornseglare (EN), gulsparv (NT), spillkråka (NT), tjäder. Alla fågelarter förutom
ängspiplärka, sånglärka och sävsparv observerades utmed alternativ 1 i samband med
genomförda inventeringar.
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Fågelarterna är representativa för skogs- och våtmarkslandskapet och odlingslandskapet i
aktuellt landskap. Alternativ 2 i obruten terräng bedöms hysa samma i stort sett samma
artsammansättning. Även i det alternativet berörs våtmarker. I alternativ 2 finns sannolikt
dock något färre observationer eftersom det inte berör ängs- och betesmarker i lika hög
grad som alternativ 1.
Uppgifter om skyddsklassade fynd har inhämtats från artdatabanken och en genomgång
pågår. En av de viktigare arterna att följa är kungsörn eftersom den är en häckfågel i
kommunen. Smålands ornitologiska förening, som utfört regelbundna inventeringar åt
Länsstyrelsen Kronoberg sedan 2013, anger efter inventering 2020 att det i Uppvidinge
kommun finns tre aktiva kungsörnsrevir vilka är kända och etablerade sedan tidigare. Ett
revir är vanligen mycket stort, minst en kvadratmil men beroende på födotillgång kan den
jaga och hävda ett större område.
Kring den planerade stationen Bredhälla utfördes en inventering efter örnbon under juni
2020. Inget bo identifierades och förutsättningarna för bo bedömdes dåliga beaktat
lämpliga boträd kring Bredhälla station och Fårhagaflyet. Denna sommarkontroll gällde en
begränsad del av sträckan.
Som en del i sommarkontroll enligt Naturvårdsverkets metodik genomfördes 1 augusti till
15 september 2020 även spaning efter kungsörn, men också havsörn och andra rovfåglar,
utmed hela ledningssträckan, spaningen täckte in samtliga ledningsalternativ. Fortsatt
spelflyktsinventering efter örn kommer att ske vårvintern 2021 enligt standard och även
inventering av skogshöns på begränsade delar och vid behov också andra arter. Resultaten
kommer att sammanställas i en bilaga till koncessionsansökan. Vid behov kan bilagan
behöva sekretessbeläggas.
4.3.4 Positiva aspekter
Under de senaste decennierna har andelen kontinuerligt hävdad jordbruksmark (ängs- och
betesmark) minskat. Detta beror till stor del på att jord- och skogsbruk har intensifierats
och rationaliserats. Detta har inneburit att det tidigare mosaikartade jordbrukslandskapet
med kontinuerligt hävdad mark har tagits i anspråk. Habitaten har för en mängd växter och
därmed även insekter anpassade till det gamla kulturlandskapet till följd av detta trängts
undan.
Det man på senare år har sett är att arter som tidigare endast funnits i hävdad och betad
mark har upptäckts i bland annat vägkanter och ledningsgator och man kan vid
inventeringar se att ledningsgator ofta hyser en högre biologisk mångfald än angränsande
markslag. Anledningen till mångfalden bedöms vara att miljöerna hålls öppna från
igenväxande skog vilket medger att solinstrålningen mot markskiktet ökar och att det
skapas brynmiljöer. Även vissa fågelarter gynnas av den öppna ledningsgatan vad gäller
födosök, häckning etc. Det finns flera exempel på naturvärdesobjekt längs alternativ 1 som
är knutna just till befintlig kraftledningsgata.
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Underhållet av ledningsgatorna bidrar potentiellt till att gynna den biologiska mångfalden
genom att öppnare stråk ofta skapas, solinstrålningen i markskiktet ökas, nya livsmiljöer
skapas etc. Vidare kan tex. kvarlämnandet av högstubbar och död ved i samband med
avverkning och röjning ytterligare bidra till att den biologiska mångfalden gynnas. Även
markstörningar som skapas vid byggnation av ledningar och vid inspektion och underhåll
av ledningar kan vara positivt för den biologiska mångfalden, då de potentiellt bidrar till att
nya livsmiljöer skapas. I synnerhet har det visat sig i sandiga och torra biotoper. Röjning
av sly medför även en mer jämlik konkurrens mellan arter, vilket gör att även mer
konkurrenssvaga arter gynnas.
Det är viktigt att understryka att E.ON normalt inte äger marken där kraftledningarna
etableras och bibehålls, utan detta nyttjade regleras vanligen genom servitutsavtal eller
ledningsrätt med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder för att gynna den biologiska
mångfalden, utöver vad som regleras inom ramen för servitutsavtal eller ledningsrätt,
måste därför genomföras i samråd med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder måste även
ske med beaktande av gällande skogsvårdslagstiftning.
4.3.5 Konsekvenser för Mark och vatten
Påverkan på naturmiljön för alla alternativ består i att skogsmark eller mer öppen
ängs/betesmark tas i anspråk för kraftledningsändamål. Livsmiljön för växt och djurarter
förändras således i de aktuella områdena i olika grad. Vissa arter som lever i en skuggig
och fuktig skogsmiljö kommer att missgynnas i och med att ledningsgatan blir en öppnare
miljö och andra som föredrar öppnare, torrare miljöer och brynmiljöer kommer att gynnas.
Den viktigaste skillnaden mellan de två luftledningsalternativen är att en sträcka längs
befintlig ledning (1) medför mindre ianspråktagande av naturmiljö och mindre
fragmentering av landskapet. De biotoper som finns längs befintlig ledning som består av
ängs- och betesmarksrester med delvis höga värden för blommor och insekter kommer att
breddas och härigenom ökar möjligheterna för dessa att bevaras.
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Figur 9. Kabelschakt ger stor miljöpåverkan i byggskedet.

En markkabel ger större miljöpåverkan i byggskedet då en djup och bred kabelschakt ska
tas upp på en lång sträcka och därtill arbetsområde för maskiner, massupplägg och
kabeltrummor. I aktuellt område bedöms omfattningen av sprängning vara stor då det är ett
blockrikt landskap och bitvis grunt jorddjup. Riskerna för påverkan på vatten bedöms
högre för en markkabel. Samtidigt tas något mindre mark i anspråk i driftsskedet jämfört
med en luftledning även om vägkantsmiljöer för en markkabelsträcka potentiellt kan vara
artrik. Markschakt på hel sträcka längs väg innebär störst risk för spridning av invasiva
växter.
Även en luftledning ger upphov till markpåverkan i byggskedet. Stålstolpar grundläggs
vanligen med betongslipers vilket då medför schakt för dessa. Stolparna kan även kräva
stagning och stagförankringarna grävs ner under marken. Stolparna kan dock placeras med
ca 200 meters avstånd vilket gör markpåverkan stor punktvis och naturvärden, vattendrag
och våtmarker kan i hög grad undvikas. Körning med byggmaskiner kommer att medföra
temporära kraftiga körskador när maskiner behöver komma fram till varje stolpplats även
om hänsynsåtgärder kommer att vidtas för att begränsa skador vid vattendrag, våtmarker
och områdena med de högsta botaniska värdena. Körskadorna kan potentiellt gynna vissa
arter på torra marker. Konkurrenssvaga gräsmarksarter kan i torr mark gynnas av att
grässkiktet slits upp. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd bedöms kunna
undvikas.
4.3.6 Konsekvenser för fridlysta växter och djur
Korallrot har observerats längs förordad sträcka i enstaka lägen knutna till skogsmiljö.
Korallrot är livskraftig (LC) i rödlistan. Arten är knuten till fuktig skogsmiljö. Bedömning
görs i senare skede huruvida påverkan kan ske och om det skulle riskera att påverka artens
lokala eller regionala population eller bevarandestatus. Fridlysningen har framför allt
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kommit till för att hindra uppgrävning och plockning av denna orkidéart. De fridlysta
lummerväxterna som observerats är mycket vanliga. De får plockas om de inte säljs eller
grävs upp. Bedömning av påverkan på fridlysta växter görs när slutligt val av sträcka och
teknik gjorts.
4.3.7 Konsekvenser för fåglar
I byggskedet kan såväl en markkabel som en luftledning störa häckande fåglar. Arbete med
en markkabel sker under längre tid med maskinarbete och sprängning medan en luftledning
sker vid varje stolpplats. Framför allt är det avverkning av skog som kan påverka fåglar i
byggskedet. Både markkabel och luftledning kan ta i anspråk habitat för skogslevande
fåglar. Enstaka häckningar kan störas under byggskedet.
För en 130 kV luftledning finns ingen risk för eldöd på grund av långa fasavstånd > 4,5 m
och hängande isolatorer. Eldöd är det som är vetenskapligt belagt har varit ett problem för
vissa utsatta fågelarter. Sannolikt har eldöd hos både berguv och kungsörn haft
populationspåverkande effekt i Sverige. Det finns även utomlands belagt att vissa örnarter i
Spanien och berguv i Norge varit så utsatta av eldöd att det påverkat populationerna.
När det gäller en 130 kV luftledning så är det kollisioner som är en relevant aspekt. I stort
sett samtliga fågelarter kan kollidera med en kraftledning. Särskilt utsatta fågelgrupper är
tunga fåglar med dålig manöverförmåga och som är flockflygande. Tranor, svanar, gäss,
hägrar, storkar och sannolikt också hönsfåglar är exempel på sådana arter som kan
kollidera. Särskilt om ledningen korsar fågelrika marker eller skiljer födosöks- och
viloområden åt. Det bedöms inte finnas något sådant högriskområde även om mer
kollisionskänsliga arter kan uppehålla sig vid torvtäkten och Fårhagaflyet och andra
mindre våtmarker.
Det har ansetts att en ledning med faslinor i vertikal ledd skulle medföra större
kollisionsrisk än en med horisontella men det finns svagt vetenskapligt stöd för det. Istället
talar tillgänglig kunskap för ett generellt samband mellan höjd på ledningen och
kollisionsrisk. Det tycks även vara den tunnare topplinan som orsakar fler kollisioner.
Generellt anses samlokalisering av flera kraftledningar vara bättre ur fågelsynpunkt. Det
finns inget i nuläget som tyder på att en luftledning kommer passera sådana
högriskpassager att det skulle motivera uppsättande av visuella markörer, s.k.
fågelavvisare. Sådana ger i studier god effekt i att förebygga kollisioner med effekt på ca
50-90%.
Rovfåglar kolliderar sällan med kraftledningar vilket sannolikt har att göra med deras goda
syn och manöverförmåga. Det är stor skillnad mot t.ex. påverkan från vindkraft då
vindkraftverk är en rörlig fara vilket rovfåglar inte har vana vid. De sveper dessutom på
höjd som rovfåglar också nyttjar. Det finns belagt i ett antal studier att förbiflygande
rovfåglar är bra på att undvika kraftledningar. I de fall örnar kolliderar med ledningar tycks
en del tala för att blyförgiftning kan vara orsak till kollisionen då allmäntillstånd och
flygförmåga är påverkat redan vid låga nivåer. Jaktflykt i hög hastighet orsaka kollisioner i
vissa fall. Avverkning och maskinarbete kan potentiellt störa häckning och nivån på
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utredning bör fokuseras för att minimera denna risk. Mot bakgrund av känd kunskap som
finns idag och de inventeringar som hittills utförts finns inget som skulle motivera uppehåll
i utförandetid med hänsyn till bon. Bedömningen kan komma omprövas.
Generellt avses avverkning av skog i första hand ske utanför den känsligaste perioden för
fågellivet under vår och försommar. Så långt som möjligt utförs skogsavverkning vintertid.
En markkabel medför givetvis ingen kollisionsrisk för fåglar. Samtidigt pågår arbete med
den under längre tid på lång sträcka och avverkning av träd behövs ske. Luftledning
bedöms kunna gynna arter som föredrar brynmiljöer eller öppen mark samtidigt som en
luftledning medför kollisionsrisk. Inget av luftledningsalternativen bedöms korsa någon
högriskpassage. Samförläggning intill en befintlig ledning enligt alternativ 1 bedöms vara
bättre ur fågelhänseende än ny ledningsgata i opåverkad skogsmark.

4.4

Kulturmiljö

Studerade stråk berör inga områden av riksintresse för kulturmiljön och inte heller några
områden som ingår i Kronobergs läns kulturmiljöprogram. Området består delvis av rester
från ett kulturlandskap som delvis är under igenväxning.
I trakten finns ett stort antal fossila åkrar som räknas som fasta fornlämningar. Alternativ 1
berör 5 sådana. Alternativ 2 som kan dras mer fritt bedöms i högre grad kunna undvika
områden med lämningar men sannolikt finns ej kända motsvarande lämningar i
skogsmarkerna öster om befintlig ledning. Alternativ 3 markkabel kommer att passera ett
antal fossila åkrar och även bytomt/gårdstomt som ligger längs de mindre vägarna.
4.4.1 Konsekvenser
Markkabel alternativ 3 bedöms i högre grad påverka flera områden med fossil åker och
bytomter då kabeln skulle följa mindre vägar genom sådana områden. Eftersom det är en
schakt hela vägen kan påverkan inte undvikas och det blir aktuellt att söka tillstånd för
ingrepp i flera fornlämningar enligt kulturmiljölagen.
Luftledningar kan vanligen undvika direkt påverkan i fornlämningsområden då
stolpplaceringen har en relativt stor flexibilitet. Längs förordat alternativ (1) finns dock ett
större område med fossil åker som sträcker sig ca 1 km längs befintlig ledning. I denna
lämning Nottebäck 161:1 kommer ett antal stolpar behöva placeras och tillstånd kommer
att sökas för ingrepp i detta lämningsområde. Luftledningar ger en visuell påverkan i ett
kulturlandskap.
Om Länsstyrelsen anser att fornlämningsbilden är mindre god så kommer E.ON att utföra
en frivillig etapp 1 utredning.

4.5

Friluftsliv

Det finns i nuläget inga kända utpekade vandringsleder, stigar eller andra anläggningar.
Jakt bedrivs och det får antas att såväl fiske som bär, svampplockning och allmän
rekreation bedrivs i skogsmarkerna.
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Under byggtiden kommer störningar att uppstå. I drift kommer inte någon påverkan att ske.
En breddad ledningsgata i alternativ 1 bedöms möjligen medföra positiva effekter då det
blir ett bredare habitat för fåglar som gynnas av öppen mark, viss bärplockning och jakt
kan också gynnas av ledningsgatan.

4.6

Infrastruktur

Befintlig 130 kV ledning Myresjö-Sävsjöström går i nord-sydlig riktning.
Ett flertal mindre vägar finns. Väg 23/37 är en statlig väg som går in till Åseda. Parallellt
med denna väg går en befintlig 50 kV ledning.
E.ON innehar det lokala elnätet och det finns ett flertal markförlagda ledningar (10 kV)
och även marknätstationer inom området.
Planerad ledning bedöms inte påverka befintlig eller planerad infrastruktur. Erforderliga
tillstånd kommer att inhämtas av Trafikverket.

4.7

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Elektriska och magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra
hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Magnetfält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i en kraftledning och
varierar med storleken på strömmen, samt även spänningsnivån och faslinornas
konfigurering. Magnetfält avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Till
skillnad mot elektriska fält så avskärmas inte magnetfält av byggnader och kan således
påverka miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetfält och negativa hälsoeffekter. Mot bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält. Ansvariga myndigheter rekommenderar dock
en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering, såtillvida detta kan göras till
rimliga kostnader.
Från denna typ av luftledning breder magnetfältet ut sig så att 0,4 mikroT med marginal
underskrids inom ca 50 m beroende på stolptyp och detaljutformning. En markförlagd
kabel har ett magnetfält som avtar mycket snabbt. Inom 5 m finns ingen
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magnetfältspåverkan. Ledningen kommer att planeras så att inget bostadshus kommer i
närheten av dessa värden.
Eftersom inget alternativ kommer att hamna inom 100 m från bostadsbebyggelse så är
detta inte en relevant miljöaspekt. Preliminärt förordat alternativ 1 kommer ca 200 m från
närmaste bostadshus i Broholm varför denna miljöaspekt inte kommer att beskrivas
närmare i MKB till ansökan. Preliminärt förordas en sträckning öster om befintlig ledning,
bland annat för att komma så långt som möjligt från bebyggelse.

4.8

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter handlar om att flera olika verksamheter tillsammans medför en
miljöpåverkan. I aktuellt fall kommer anläggandet och idrifttagandet av vindkraften
medföra en betygande miljöpåverkan som har prövats separat. Lagakraftvunna tillstånd för
vindkraftsparkerna finns. De anslutande ledningarna som kommer att utgå från
Horshagafly S ut till respektive park ger också en miljöpåverkan i närområdet. Dessa
ledningar är dock av lägre spänning och går kortare sträcka.
I Sverige och i synnerhet i Småland har, i huvudsak sedan stormen Gudrun, många mil
kraftledningar grävts ner i marken som en del i vädersäkringsprojekt. Totalt i landet har
motsvarande två varv runt jorden av lokalnätet (10-20 kV) markförlagts. I Uppvidinge
kommun har ca 30 mil ledning markförlagts sedan 2010 och ca 10-15 mil ytterligare 20052010. Det sammanlagda markintrånget från kraftledningar minskar alltså kontinuerligt
även om nya luftledningar uppförs. Hela lokalnätet längs planerad ledning har byggts om
under de senaste decennierna. All bebyggelse matades tidigare med luftledningar. Dessa
var oisolerade och med olika fågelfarliga komponenter. Allt ledningsnät kring Åker,
Nygård, Linneberg, Horshaga, Älmedal, Ösjöbol och hela regionen väster om Åseda har
byggts om till markförlagda ledningar eller isolerade ledningar. De gamla ledningarna gick
ofta över jordbruksmark fram till bebyggelse.
Miljöpåverkan som ledningarna medför minskar, inte minst för fåglar, eftersom eldöd för
fåglar är en riskfaktor på äldre 10-20 kV ledningar.
I relation till miljöpåverkan från vindkraften som ska uppföras bedöms den kumulativa
påverkan från kraftledningen bli liten. Tillsammans med befintlig ledning kan positiva
kumulativa effekter uppstå för hävdgynnade arter som finns i rester av ängsbetesmarksrester längs befintlig ledning. Se även kap 5.8 vad gäller fågelpåverkan och
ombyggnation av lokalnätet som skett och fortfarande pågår.

5

Sammanfattning miljöpåverkan alternativ

En förenklad sammanfattning av alternativskiljande miljöpåverkan återfinns i tabell nedan.
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5.1

130 kV Bredhälla-Horshaga fly S
Alt 1 parallell luft

Alt 2 Ny luft

Alt 3 Markkabel

Landskapsbild +

Kortast sträcka,
fragmenterar ej landskap,
mindre intrång.

Inga uppenbara fördelar.

Syns inte i driftskedet

Landskapsbild -

Luftledning synlig i
landskapet

Helt ny ledning i obruten
terräng, fragmenterar
landskapet

Stor påverkan lokalt i
byggskedet. Trädfri zon
närmast väg.

Markanvändning +

Mindre ianspråktagen
skogsmark än ny sträcka.

Undviker torvtäkt.

Undviker torvtäkt, tar
mindre mark i anspråk.

Markanvändning -

Tar i anspråk skogsmark,
passerar torvtäkt.

Tar i anspråk mest
skogsmark, längre
sträcka.

Tar i anspråk mark nära
vägar, ger hinder för
grävning.

Naturmiljö +

Ingen fragmentering av
skogsmark, mindre
ianspråktagen skogsmark,
undviker skogliga värden.
Kan ge positiv effekt på
arter knutna till ängs- och
betesmarksrester. Utökar
de öppna hävdade
biotoperna av delvis
igenväxande ängs- och
betesmark.

Undviker områden med
ängs- betesmarksrester
längs befintlig ledning.

Tar i anspråk mindre
skogsmark. Ingen
påflygningsrisk för
fågel. Markstörning kan
gynna vissa arter.

Naturmiljö -

Tar i anspråk skogsmark,
påverkar skogslevande
arter, påflygningsrisk för
fågel

Tar i anspråk mest
skogsmark, påverkar
arter. Ger mindre positiv
effekt på arter knutna till
öppen ängs- och
betesmark. Nytt
påflygningshinder för
fågel i nytt läge.

Stor påverkan på lång
sträcka i byggskedet.
Mest schaktarbeten och
sprängning. Påverkar
arter längs vägar. Måste
ändå anläggas i
skogsmark kort sträcka.
Störst risk för spridning
av invasiva arter och
påverkan på vatten.

Kulturmiljö +

Stolpplacering kan
undvika de flesta
kulturlämningarna.

Stolpplaceringar kan
undvika de flesta
kulturlämningar

Syns inte i
kulturlandskapet

Kulturmiljö -

Måste gå inom lämningar

Sannolikt svårt att helt

Lång genomschaktning
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längs befintlig ledning. En
fossil åker måste stolpar
sättas i. Syns i
kulturlandskapet.

undvika
kulturlämningar, fossila
åkrar. Nytt inslag i
kulturlandskapet i nytt
läge.

av fornlämningar längs
sträcka. Svårast att
undvika påverkan på
lämningar under mark.

Övrigt +

Billigare än kabel. Lättare
att felsöka och felavhjälpa
än kabel.

Billigare än kabel.
Lättare att felsöka och
felavhjälpa än kabel.

Kortare utbredning
magnetfält.

Övrigt -

Ger högre
magnetfältspåverkan än
kabel men långt till
bebyggelse.

Ger högre
magnetfältspåverkan
men långt till
bebyggelse.

Dyrare och svårare att
felsöka och felavhjälpa
och är systemtekniskt
sämre.
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