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1

Inledning

1.1

Bakgrund

E.ON Energidistribution AB (E.ON Energidistribution nedan) planerar att bygga en ny
kraftledning mellan de befintliga transformatorstationerna Täljö, utanför Åkersberga och
Vaxholm, på Vaxön. Syftet med kraftledningen är att förstärka elnätet i området kring
Vaxholm. Åtgärden är en förutsättning för att kunna möta det ökade elbehov som väntas,
till följd av framtida ökningar av boende och verksamheter i Vaxholms kommun.
Den planerade verksamheten kommer att beröra Vaxholms och Österåkers kommuner i
Stockholms län.
Samråd om projektet inleddes år 2016 och har skett i flera steg sedan dess. Tidigare
genomförda samråd och utredningar har resulterat i ett förslag till teknisk utformning och
ledningssträckning. Ledningen planeras att utföras som 130 kV mark- och sjökabel.Den
föreslagna mark- och sjökabelssträckningen, vilken föreliggande avgränsningssamråd
alltså avser, framgår av figur 1.

Figur 1. Förslag till sträckning för
planerad mark- och sjökabel
.

sid 4/28

I Stockholmsregionen pågår sedan ett par år tillbaka ett samarbetsprojekt mellan Svenska
kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio som syftar till att säkra elförsörjningen i
området. Det innebär bland annat att nätstrukturen i området förändras och att Vattenfall
Eldistributions transformatorstation i Täljö avses spänningshöjas för att anpassas till ett
130 kV-nät. För att möta dessa förändringar, samt för säkert kunna tillgodose kommande
elbehov i Vaxholm, avser E.ON Energidistribution att bygga aktuell ledning, mellan Täljö
och Vaxholm, i ett 130 kV-utförande. Tidigare genomförda samråd har avsett ett 70 kVutförande.

1.2

Tillstånd

1.2.1
Nätkoncession för linje och tillstånd till vattenverksamhet
För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). Ansökan om
nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei).
Den planerade verksamheten innebär även att tillstånd till vattenverksamhet (11 kap.
miljöbalken (1998:808)) behöver sökas. Ansökan om vattenverksamhet prövas av markoch miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Även frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap. miljöbalken (MB) kommer att sökas.
Som en del i tillståndsprocesserna ska samråd genomföras. För både nätkoncession för
linje och tillstånd för vattenverksamhet respektive miljöfarlig verksamhet är det
miljöbalkens 6:e kapitel som reglerar samrådsförfarandet. Syftet med samrådet är att ge
berörda möjlighet till insyn och påverkan och ligger till grund för det fortsatta arbetet med
den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i tillståndsansökningarna.
1.2.2
Rättigheter för att nyttja annans fastighet
För att få bygga, driva och underhålla en kraftledning krävs även att nätägaren har en
rättighet för att få nyttja del av annans fastighet. De typer av rättigheter E.ON
Energidistribution tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. Ett servitutsavtal,
ofta även benämnt som markupplåtelseavtal i ledningssammanhang, kommer till stånd
genom ett frivilligt avtal. Ledningsrätt innebär att Lantmäteriet beslutar om ledningsrätt i
en förrättning.
För att Mark- och miljödomstolen ska pröva frågan om tillstånd till vattenverksamhet krävs
att E.ON Energidistribution har rådighet över vattnet. Bestämmelser om rådighet finns i 2
kap. lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
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1.2.3
Övriga tillstånd, dispenser och anmälningar
Ledningen kommer att beröra områden som omfattas av strandskydd enligt
bestämmelserna i 7 kap. MB. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kommer att
hanteras i tillåtlighetsprövningen inom ramen för prövningen enligt 11 kap. MB. Övriga
eventuella tillstånd, dispenser eller anmälningar som kommer att krävas enligt miljöbalken
eller annan lagstiftning kommer att hanteras separat.

1.3

Samrådsprocessen

Enligt bestämmelserna i 6 kap. MB1 ska det inledningsvis undersökas om den planerade
verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta sker genom att ett
undersökningssamråd görs med länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda berörda.
Länsstyrelsen fattar därefter beslut om projektet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller ej. Länsstyrelsens beslut påverkar omfattningen av det fortsatta
tillståndsarbetet. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas få en betydande
miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning göras, med bl a krav på avgränsningssamråd. Om länstyrelsen däremot beslutar att verksamheten ej kan antas få en betydande
miljöpåverkan så tas istället en liten miljökonsekvensbeskrivning fram.
Samråd om den planerade mark- och sjökabeln har pågått i flera etapper och under flera år.
Länsstyrelsen beslutade i september 2018 att den planerade verksamheten kan antas få en
betydande miljöpåverkan varför det samråd som nu genomförs är ett så kallat
avgränsningssamråd, se vidare i avsnitt 3.

1

Bestämmelserna i 6 kap. ändrades 2018-01-01 och var därför något annorlunda utformade när de första
samråden genomfördes under åren 2016 och 2017. Att tidigare genomförda samråd gäller framgår dock av
det nya 6 kap. övergångsbestämmelser.
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2

Tidigare samråd

Tidigare genomförda samråd har avsett ett utredningsområde med flera alternativa
ledningsstråk samt ett antal olika sträckningsförslag, enligt vad som beskrivs i detta
kapitel.

2.1

Tidigare genomfört samråd – Utredningsområde och alternativa
stråk

I oktober 2016 genomförde E.ON Energidistribution ett samråd avseende ett
utredningsområde och ett antal alternativa och kombinerbara ledningsstråk. Stråken
identifierades utifrån de intressen som finns i området, landskapets geografi och topografi,
samt möjligheten att följa befintlig infrastruktur. Under samrådet inkom förslag på ännu ett
alternativ vilket resulterade i att ytterligare ett kompletterande samråd genomfördes i maj
2017. Samtliga stråk som har varit föremål för samråd framgår av figur 2.

Figur 2. Utredningsområde och
stråk som varit föremål för
tidigare samråd under åren
2016-2017. Numreringen 1-12
avser olika stråk.

2.1.1
Val av stråk
Efter genomfört samråd gjordes en analys av samtliga stråk. Faktorer såsom
framkomlighet, kostnader, förväntad påverkan på landskapsbild, markanvändning, planer,
naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, infrastruktur och boendemiljö har beaktats. Hänsyn har
även tagits till de synpunkter som har inkommit inom ramen för samråden.
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Analysen ledde fram till att stråkkombinationen 1-5-7 ansågs vara den bäst lämpade sett
till utvärderade parametrar. E.ON Energidistribution beslutade mot bakgrund av detta att
nämnda stråkkombination skulle ligga till grund för fortsatt utredningsarbete. Stråken 1-57 är anpassade för mark- och sjökabel, varför detta tekniska utförande valdes för fortsatt
utredning.

2.2

Tidigare genomfört samråd - Alternativa sträckningar

Samrådsprocessen fortskred genom att ett antal möjliga ledningssträckningar lokaliserades
inom den valda stråkkombinationen 1-5-7, se figur 3. På några platser gjordes mindre
justeringar till följd av att lämpliga sträckningar identifierades utanför, men i anslutning
till, den valda stråkkombinationen. Dessa sträckningar var dock samtliga belägna inom det
utredningsområde som tidigare
var föremål för samråd. Två
sträckningar avfärdades vid
fältbesök eftersom de innebar
trånga passager intill bostadshus
respektive alltför utmanande
terrängförhållanden.
Samråd skedde med en bred krets
för att uppfylla kraven på både
undersökningssamråd och
avgränsningssamråd, vilket
inbegrep länsstyrelse, kommuner,
enskilda berörda, övriga
myndigheter, organisationer och
allmänheten.

Figur 3. Sträckningsalternativ som var
föremål för samråd under 2018. Även de
alternativ som avfärdades visas i kartan.
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2.2.1
Val av sträckning
Efter genomfört samråd utarbetades ett sträckningsförslag, beståendes av en kombination
av sträckningsalternativen A och 2. Flertalet överväganden gjordes för att anpassa
sträckningen till förekommande intressen, detaljplaner, inkomna samrådssynpunkter och
resultat från de bottenundersökningar som gjorts. Den sträckning som bedömts som bäst
lämpad och som valts för fortsatt utredning framgår av figur 4 nedan.

Figur 4. Karta som visar föreslagen sträckning (röd streckad linje) samt de sträckningsalternativ som varit
föremål för utredning och samråd år 2018.
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3

Aktuellt samråd

3.1

Genomförande

Det samråd som nu genomförs är ett så kallat avgränsningssamråd. Samrådet avser en
mark- och sjökabel i förordad sträckning. Samrådsunderlaget skickas till fastighetsägare
inom 20 m på var sida om den förordade ledningssträckningens mitt, länsstyrelsen i
Stockholms län, Vaxholms och Österåkers kommuner samt övriga berörda myndigheter
och organisationer. Allmänheten inkluderas genom annons i Mitt i Södra Roslagen.
Samrådsunderlaget tillhandahålls även på E.ON Energidistributions hemsida.

3.2

Sträckningsförslag

Detta samrådsunderlag avser det förslag till sträckning av planerad mark- och sjökabel som
framgår av figur 5 nedan samt av den översiktskarta som ingår som bilaga 1.

Figur 5. Karta
över den
sträckning som
samrådet avser.
De vägar som
hänvisas till i
följande
redogörelse har
markerats för
att underlätta
förståelsen.
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Ledningen planeras att utföras som mark- och sjökabel och den kommer att blir c.a 11 km
lång. Ledningen förläggs inledningsvis, i den norra delen, som markkabel. Dennautgår från
transformatorstationen Täljö och följer en mindre väg ut från stationsområdet, för att
därefter korsa Täljöviksvägen. Täljöviksvägen övergår, via en nyanlagd cirkulationsplats,
till Svinningevägen. Längs Svinningevägens östra sida finns även en gc-väg. Ledningen
följer Svinningevägen och gc-vägen på en sträcka av ca 3 km innan den vinklar av åt
sydost in på Hästängsuddsvägen. Ledningen följer Hästängsuddsvägen på en kortare
sträcka innan den viker av åt söder, där den följer en planerad vägdragning, Nya
Skåvsjöholmsvägen. Nya Skåvsjöholmsvägen går genom ett skogsparti samt öppen mark.
Efter ca 700 m når ledningssträckningen fram till Skåvsjöholmsvägen.
Ledningssträckningen går parallellt med Skåvsjöholmsvägen i ca 450 m innan den viker av
åt sydväst för passage på konferensanläggningens västra sida. Ledningen når fram till
Skåvsjöholmssundet och där sker övergång från mark- till sjökabel.
Sjökabeln går genom Skåvsjöholmssundet och passerar genom Överbyfjärden innan den
går in i Killingeviken. Sjökabelsträckningen är ca 3,7 km. I Killingeviken sker en övergång
till land och därmed övergång från sjö- till markkabel.
Ledningen fortsätter som markkabel på Resarö och passerar genom ett skogsparti för att
sedan korsa en yta bestående av åkermark, en total sträcka av ca 300 m.
Ledningssträckningen når därefter fram till Resarövägen och intilliggande gc-väg.
Sträckningen följer väg och gc-väg i sydvästlig riktning på en sträcka av ca 130 m innan
den återigen vinklar av åt sydöst mot Kyrksundet. På sista delen av sträckan, innan
övergång till sjökabel, går ledningen genom öppen mark.
Ledningen fortsätter som sjökabel genom Kyrksundet, som är beläget mellan Kullö och
Edholma. Därefter sker passage genom Norra Vaxholmsfjärden innan sjökabeln når fram
till Vaxön. Kabeln tas iland, antingen som sjökabel eller skarvas till markkabel, och går i
sydlig riktning mot och in till stationen Vaxholm.

3.3

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att ledningen inte byggs. Det innebär en oförändrad situation lokalt
på de allmänna och enskilda intressen som kommer att beröras av den planerade
verksamheten, men också att den för Vaxholm viktiga förstärkningen av elnätet uteblir.
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3.4

Teknisk utformning samt anläggning och drift

Ledningen avses utföras som en kombination av mark- och sjökabel. Möjligheten att
uppföra ledningen som en luftledning avfärdades i ett tidigt skede av tillståndsprocessen
och därför avhandlas inte den tekniken ytterligare.
De tekniska aspekterna avseende utformning, förläggning och drift är mycket lika för 130
kV-kabel och det 70 kV-kabelutförande som beskrivits i tidigare genomfört samråd.
3.4.1
Markförlagd kabel
En kraftledning utförd som markkabel 130 kV, består av tre enfasledare förlagda i en
triangelformation, ett s k kabelförband. Enfasledarna består av aluminium med bl.a. ett
skyddande hölje av tvärbunden polyeten (PEX) och en yttermantel av polyeten (PE), se
figur 6. Kabeln är ca 10 cm i diameter och innehåller ingen olja.

Figur 6. Enfaskabel för markförläggning. Innerst en ledare av aluminium. Utanför ledaren isolation av PEX
samt ytterst ett skyddshölje av polyeten. Källa: ABB.

3.4.1.1 Anläggningsskedet
Markkabelförbandet förläggs i ett schakt som är drygt 1 m djupt (ca 0,9 m övertäckning
över kablarna). Schaktets bredd vid markytan blir ca 1,5 m och vid botten ca 0,8 m, se
figur 7.

Figur 7. Principskiss över ett kabelschakt i genomskärning.
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Kabelschaktet grävs eller sprängs beroende på markens beskaffenhet. Ett område intill
schakten, om ca 15 m, kommer att nyttjas vid förläggningsarbetet för transporter, upplag
av massor etc. Bredden anpassas till lokala förhållanden och krymps om möjligt på
passager där extra hänsyn krävs. Vid kabelförläggning parallellt med väg eller gc-väg så
används i normalfallet vägen för transporter och arbetsmaskiner.
Vid schaktningsarbetet särskiljs matjorden från de djupare liggande massorna, så att
massorna kan återföras i rätt ordning vid återfyllnad av schakten. I botten och närmast
ovanför kabelförbandet läggs sand som tillförs. Eventuella överskottsmassor transporteras
bort eller jämnas ut över intilliggande områden. De maskiner som används är vanligtvis
grävare och lastbil. Relativt tunga transporter krävs för transport av bl.a. kabeltrummor och
sand.
Vid behov av sprängning nyttjas konventionella metoder för detta. På passager där det inte
är lämpligt eller på andra sätt framkomligt med kabelschakt kan schaktfri förläggning,
såsom styrd borrning eller tryckning, användas. Metoden kan exempelvis nyttjas vid
korsning av större vägar eller vattendrag. Det borrade/tryckta hålet fodras med skyddsrör
som kablarna kan föras igenom. Vid schaktfri förläggning används en särskild
borrutrustning som kräver större gropar i båda ändar av borrsträckan. Styrd borrning är
inte möjlig att genomföra om berggrunden är för hård, då man i stället måste nyttja andra
borrtekniker som är mer tidskrävande och kostsamma. Geofysisk undersökning eller
provborrning kan krävas för att utreda vilken metod som är lämplig. Vid borrning används
bentonit som smörjmedel. För arbetenas utförande krävs en yta för pumpning av
bentonitslurry samt ytor för att samla och svetsa rör etc.
Efter genomförda arbeten kommer mark som påverkats att återställas.
3.4.1.2 Driftskedet
Omgivningspåverkan från en markkabel är i driftskedet främst hänförlig till den permanent
röjda skogsgata om ca 7 m som krävs för att möjliggöra åtkomst till ledningen vid
eventuella fel samt förhindra att grova rötter växer ner till kabeln. En markkabel innebär
även begränsningar i markanvändningen avseende byggnation, uppförande av upplag etc
och behöver därför beaktas vid framtida planläggning. Normalt sett kräver kabel i mark
inget underhåll men om kabeln skadas, till följd av exempelvis grävarbeten, kommer den
att behöva repareras.
3.4.2
Sjökabel
Vid kabelförläggning i vatten används sjökabel. Troligtvis kommer så kallade
treledarkablar att nyttjas i projektet, vilket innebär att de tre faserna är samlade i ”en
kabel”. En sådan sjökabel är c.a. 20 cm i diameter och har förstärkt armering för att ge
skydd mot mekaniska skador, klara belastning vid förläggning samt ge tyngd. Var och en
av de tre faserna består av en aluminiumledare, isolation av tvärbunden polyeten (PEX),
vattenblockerande tejp och bly för vattentätning. De tre faserna samt en
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kommunikationskabel samlas och omges av armeringstrådar samt ytterst
polypropylengarn, se figur 8. Sjökabeln innehåller ingen olja. Sjökabel är konstruerad för
att sjunka till botten av sin egentyngd.

Figur 8. Exempel på uppbyggnad av högspänningssjökabel. Källa:ABB

3.4.2.1 Anläggningsskedet
Förläggning av sjökabel sker med hjälp av fartyg och behöver ske i ett moment. Vid
avbrott i arbetet måste nämligen kabeln kapas och därefter skarvas, vilket ger en betydande
försämring av dess funktion. Aktuell ledning kommer att bestå av två sjökabeldelar
eftersom det är en mellanliggande sträcka med markkabel. Sjökabeldelarna kommer dock
mest troligt att levereras av samma fartyg.
Om bottenmaterialet är mjukt sjunker kablarna ner i bottensedimentet av sin egentyngd.
Ibland spolar man ned kablar i bottensediment eller gräver kabelrännor som kablarna
placeras i. Avsikten i detta projekt är dock att täcka kabeln enbart på delsträckorna närmast
land (avser sträckor på upp till ca 50 m beroende på djupförhållanden). På övriga sträckor
sänks sjökabeln till botten och får sjunka av egentyngden. På utsatta platser kan tyngder
komma att behövas för att hålla kabeln på plats, men i normalfallet räcker kabelns
egentyngd.
Som anges ovan är avsikten att täcka kablarna på sträckan närmast land. Man eftersträvar
en täckning på ca 1 m. Där bottenmaterialet är mjukt kan kabeln spolas ned, vilket sker
genom användning av ett spolaggregat som genom högt tryck fluidiserar sedimenten så att
kabeln kan sjunka ned. Vid hårdare bottenförhållanden grävs en kabelränna på botten, som
kabeln sedan placeras i. Troligtvis nyttjas bandgående grävskopa för schakt inom det
kustnära området. Om botten är så hård att varken spolning eller grävning fungerar,
alternativt om tillräcklig täckning inte kan erhållas, kan kabeln komma att täckas med
sandsäckar, betongelement eller motsvarande.
Vid övergång mellan sjökabel och markkabel anläggs en skarvplats, som utgörs av en
skarvkista i betong. Skarvkistan säkerställer kontrollerade förutsättningar för
skarvningsarbetet samt fungerar som framtida skydd för skador. Skarvarna grävs ner ca
1,5-2 m under marknivå och en yta om ca 5x10 m tas i anspråk för detta. Skarvarna
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behöver ligga på ett sådant djup att de ligger fuktigt, för att säkerställa kylning av
sjökabeln. I anslutning till skarvplatsen installeras en länkbox innehållande utrustning för
jordning och överspänningsavledare. Länkboxen placeras i en brunn, som delvis kommer
att vara synlig ovan marknivå.
Plats för skarvning bedöms ej finnas vid Vaxholmsstationen, där sjökabeln mest troligt i
stället dras i land och klamras på berget upp till stationen alternativt fräses/sprängs ned i
berget och täcks på erforderligt vis. Täckning kan komma att ske med betongelement eller
dylikt.
3.4.2.2 Driftskedet
Vid drift är påverkan från en sjökabel liten och främst hänförlig till det ankringsförbud som
råder längs kabelsträckan. Ankringsförbudet syftar till att minska risken för kabelskada.
Vid en eventuell skada på ett sjökabelförband kommer den skadade delen att lyftas för
reparation på ett fartyg.
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3.5

Berörda intressen samt konsekvensbedömning

För att identifiera de intressen som finns i anslutning till den planerade ledningen har
uppgifter hämtats från bl.a. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.
Inkomna synpunkter i tidigare genomförda samråd har också bidragit med värdefull
information liksom de undersökningar som genomförts för att få bättre kännedom om
bottenförhållandena. Utbredningen av de intresseområden som inhämtats från
myndigheters databaser framgår av kartorna i bilaga 2a-c.
Nedan redovisas den miljöpåverkan som ledningen kan förutses kunna ge upphov till. En
mer utförlig bedömning kommer att ges i miljökonsekvensbeskrivningen.
3.5.1

Landskapsbild

3.5.1.1 Beskrivning
Ledningen kommer att förläggas i en skärgårdsmiljö med inslag av tätortsmiljöer.
Terrängen är relativt kuperad med blandskog varvat med öppen/odlad mark. Tätbebyggda
områden finns vid både Täljö och Svinninge. Pågående detaljplaneprocesser vittnar om att
områden planeras att bebyggas i större utsträckning. På Vaxön är närområdet främst av
industriartad karaktär och här kännetecknas strandmiljöerna av branta stigningar.
3.5.1.2 Konsekvensbedömning
Eftersom ledningen kommer att förläggas i mark och under vatten blir påverkan på
landskapsbilden mycket begränsad. Den röjda skogsgatan om ca 7 m som kommer att
krävas för att möjliggöra åtkomst till ledningen kommer att ge en förändrad landskapsbild i
områden där vegetation behöver tas ned. På huvuddelen av sträckan förläggs ledningen
dock i relativt öppna områden och utmed väg, alternativt vatten.
Om det krävs sprängning i berg ger även det en bestående påverkan. Vid
skarvningsplatserna kommer även den brunn som innehåller länkboxen att vara synlig. Det
kan också bli aktuellt att sätta upp skyltar som visar att det råder ankringsförbud samt
skyltar för starkströmskabel, vilket ger en visuell påverkan av permanent karaktär. Då
området redan hyser anläggningar under vatten är det möjligt att skyltning kan samordnas
alternativt att ytterligare skyltning ej behövs på vissa platser.
Under den tid som anläggningsarbetena pågår uppstår en temporär störning och påverkan
på landskapsbilden.
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3.5.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

3.5.2.1 Beskrivning
Ledningen passerar i huvudsak i områden med bostadsbebyggelse alternativt öppen mark.
Flera områden, som idag består av öppen mark, är föremål för detaljplaneläggning. Där
ledningen passerar i strand- och hamnnära miljöer finns marinor och båtklubbar.
Markanvändning och bebyggelse
Stora delar av kuststräckorna i Svinninge, Resarö och Vaxholm domineras av
bostadsbebyggelse. Ledningssträckningen berör områden som omfattas av detaljplaner och
där ny bebyggelse är planens syfte.
Vad gäller markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten
regleras de i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättas med berörda
fastighetsägare. De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande
och/eller anordnande av byggnader, upplag och annat i ledningens närhet samt de
verksamheter som får/kan bedrivas i ledningens närhet anges i
markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns reglerade i elektriska
starkströmsföreskrifter.
Översiktsplaner
I samband med att processen med att identifiera en lämplig ledningssträckning inleddes
fanns en översiktsplan för Österåkers kommun från år 2006. I maj 2018 antogs emellertid
en ny plan - Översiktsplan för Österåkers kommun 2040. Av plankartan framgår att
ledningen passerar inom olika områden för bebyggelse och ett utredningsområde väster om
Svinningevägen. För Täljöviken finns en fördjupad översiktsplan från 2006 kopplad till
planerad bebyggelseutveckling. För Svinninge finns ett planprogram från 2005 med syfte
att underlätta omvandlingen från fritidsboende till permanentboende. Under 2010
beslutades även om ett programförslag, Planprogram för Täljöviken-Näsängen, för att
skapa nya områden med bostäder.
I Vaxholms kommun finns en gällande översiktsplan från 2013, Vaxholm 2030. Vaxön och
Resarö lyfts i planen fram som öar där det ska planeras för samhällsutveckling. Som ett
tillägg till översiktsplanen finns en blåplan, som fokuserar på vatten, Blåplan 2017-2030.
På Vaxöns norra sida, där ledningen ansluter till transformatorstationen, finns förslag på
nya båtplatser. Under hösten 2018 har Vaxholms kommun inlett ett arbete med en ny
översiktsplan. För Resarö finns en fördjupad översiktsplan från 1993 som anknyter till en
äldre översiktsplan från 1990. Den fördjupade översiktsplanen är dock i huvudsak aktuell.
För delar av Resarö finns ett planprogram, Program för norra Resarö, med syfte att
underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende.
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Detaljplaner
I både Österåkers och Vaxholms kommuner finns gällande detaljplaner som kan komma att
beröras, se tabell 1 nedan.
ÖSTERÅKERS KOMMUN
Detaljplan för Täljöviken
Detaljplan för Svinninge Reningsverk
Detaljplan för Svinningevägen-gc-väg, del nordost
Detaljplan för Svinninge Marina
Detaljplan för Svinninge tomtområde
Detaljplan för Nantesvägen del 1
Detaljplan för Trygarn
Detaljplan för Hästängsuddsvägen del 1
Nya Skåvsjöholmsvägen
Detaljplan för Svartgarn
VAXHOLMS KOMMUN
Förslag till byggnadsplan för Edholma 1:1-1:4
Ändring av stadsplan för kv Yxan, Sågen, Hammaren m.m.

Tabell 1. Gällande detaljplaner

I Österåkers kommun pågår ytterligare planprocesser som kan komma att beröras.
Detaljplan för Skåvsjöholm, Detaljplan för Skåvsjöholm, del 2 samt Svinningevägen GC
norr. I Vaxholms kommun finns ett pågående program för detaljplanering för Vaxön.
3.5.2.2 Konsekvensbedömning
Konsekvenserna på markanvändningen vid förläggning av en markkabel är främst
hänförliga till den röjda gata som hålls fri från vegetation, vilket kan innebära att produktiv
skogsmark tas ur bruk. Ledningssträckningen på land följer i huvudsak befintliga vägar
men på tre platser sker passage genom obanad terräng, där det blir nödvändigt att ta ned
vegetation för att upprätta den ca 7 m breda kabelgatan. Där ledningssträckningen berör
åkermark sker en påverkan i samband med anläggningsarbetena. Påverkan bedöms dock
bli av övergående karaktär eftersom schaktet återfylls och återställs när arbetet är klart. En
bestående påverkan på markanvändningen uppstår också till följd av de
säkerhetsbestämmelser som måste iakttas i ledningens närhet.
Ledningen passerar genom områden med tät bebyggelse och även genom områden som
avses bebyggas. En viss störning kan väntas i samband med anläggningsarbetena och vid
eventuella framtida underhållsåtgärder. Ledningen kommer även att alstra ett magnetfält,
vilket beskrivs närmare under avsnitt 4.9.
Ledningssträckningen berör områden, i både Österåkers och Vaxholms kommuner, som
framförallt utreds för bebyggelseutveckling. En ledning innebär en begränsning av

sid 18/28

markanvändningen i dess närhet men är också en nödvändig förutsättning för att möta det
ökade behovet av el som kommande bebyggelseutveckling för med sig.
Den föreslagna ledningssträckningen har anpassats både till gällande och pågående planer i
syfte att hitta en lokalisering som inte står i strid med eller motverkar planernas syften.
3.5.3

Naturmiljö

3.5.3.1 Beskrivning
Längs ledningssträckningen finns flera olika typer av naturmiljöintressen, vilka framgår av
kartan i bilaga 2a. Detta avsnitt avser naturmiljöintressen på land. Naturmiljöintressen
avseende vattenmiljön framgår av avsnitt 4.4.
Våtmarksinventering
Strax söder om transformatorstationen Täljö finns ett område som våtmarksinventerats och
bedömts ha ett mycket högt naturvärde. Området benämns ”Våtmark i Täljöviken 3 km SV
Åkersberga”. Området sträcker sig på båda sidor av Täljöviken och tangerar även
Svinningevägen och gc-vägen på en sträcka av ca 200 m. Inom det våtmarksinventerade
området finns även ett förslag till naturreservat framtaget inom ramen för den regionala
utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2010) samt ett område som inventerats inom
ramen för ängs- och betesmarksinventeringen. Det föreslagna naturreservatet och det
inventerade området är dock belägna på ett sådant avstånd från ledningen att de inte
bedöms påverkas.
Sumpskog
Inom det våtmarksinventerade området ”Våtmark i Täljöviken 3 km SV Åkersberga” finns
en sumpskog, som delvis är belägen i närheten av kabelsträckningen.
Nyckelbiotoper
Vid stationen Täljö finns en nyckelbiotop bestående av en sandbarrskog.
Ytterligare en nyckelbiotop, en bergbrant med rikligt med död ved, är belägen väster om
Svinningevägen.
Där kabelsträckningen följer den planerade Nya Skåvsjöholmsvägen finns en nyckelbiotop
i närliggande skogsparti, en barrskog med rikligt med grova träd. Flertalet träd har även
bedömts vara skyddsvärda.
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Generellt skyddade biotoper
Längs Svinningevägen finns en allé, vilken omfattas av det generella biotopskyddet, se
figur 9. GC-vägen passerar genom allén och det är högst troligt att även kabelsträckningen
kommer att beröra biotopen.
På Engarn passerar ledningen i närheten av en åkerholme.

Figur 9. Foto över allé. Gc-vägen syns till höger i bild

Klassning av värdefulla miljöer
Österåkers kommun har gjort en klassning av natur-, kultur-, rekreations- och vattenvärden
inom kommunen. Täljöviken, där kabelsträckningen passerar, ingår i ett sådant område
som hyser samlade helhetsvärden. Kring Täljöviken har ett område bedömts ha värdefull
natur klass 1 (nationellt intressanta miljöer) Här förekommer även barrskog med höga
naturvärden samt naturbetesmarker och våtmarker med höga värden. Även längs
Svinningevägen finns höga naturvärden, i form av lövskog. Likaså i anslutning till
Bodaträsket som också bedömts ha värdefull natur av klass 2.
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Rödlistade arter
En sökning i Artportalen avseende rödlistade arter har gjorts längs sträckningen.
Utsökningen har omfattat fynd mellan åren 2000-2019, som redovisas i tabell 2 nedan.
Art
Rödlistekategori
Violettkantad guldvinge
Nära hotad (NT)
Kungsfågel
Sårbar (VU)
Silltrut
Nära hotad (NT)
Gröngöling
Nära hotad (NT)
Tabell 2. Utsökning från Artportalen 2019-11-10.

Fyndplats
Täljöviken
Babordsvägen
Storäng
Storäng

Inrapporterad år
2014
2009
2015 och 2016
2015

Skyddsvärda träd
Vid konferensanläggningen på Skåvsjöholm finns flertalet skyddsvärda träd. De träd som
är belägna i närheten av ledningen ligger på på östra sidan om Skåvsjöholmsvägen. Även
på Engarn finns skyddsvärda träd.
3.5.3.2 Konsekvensbedömning
Antalet naturmiljöintressen belägna i ledningens närområde är förhållandevis få och de
flesta bedöms kunna undvikas genom att kabelsträckningen förläggs på ett sådant avstånd
att påverkan uteblir.
Det våtmarksinventerade området vid Täljöviken kommer dock inte vara möjligt att
undvika eftersom områdets utbredning når ända upp till väg och gc-väg. Den huvudsakliga
påverkan kan väntas ske vid själva anläggningsskedet och påverkansgraden varierar
beroende på vilket förläggningssätt som används. Den permanenta påverkan består i den
kabelgata om c.a. 7 m som behöver hållas röjd.
Det är förmodligen inte möjligt att undvika passage genom alléen som framgår av figur 10,
varför dispens från biotopskyddet kommer att sökas.
De planerade förläggningsarbetena och den fortsatta driften bedöms inte ge några negativa
konsekvenser på de arter som identifierats och inrapporterats i Artportalen.
Hänsyn har tagits till de skyddsvärda träden vid utarbetandet av ledningssträckningen med
intentionen att undvika negativ påverkan på dem.
3.5.4

Vattenmiljö

3.5.4.1 Beskrivning
Hela sträckningen ligger inom ett område som omfattas av förbud mot markavvattning.
Täljöviken har, enligt den klassning som Österåkers kommun genomfört, bedömts vara ett
värdeområde där marina kustobjekt möter grönplansobjekt på land. Täljöviken inhyser
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naturvärden för vatten av både klass 1 och 3, nationellt respektive kommunalt värde. Sett
till ekologiskt och biologiskt värde har området den mest gynsamma klassen. Bodaträsket
har, enligt den klassning som Österåkers kommun genomfört, bedömts ha högt naturvärde
och god ekologisk status.
Vaxholms kommun har låtit inventera kommunens kustvatten, vilket visat på låga
naturvärden längs Vaxöns östra del och lokala naturvärden längs Kyrksundet. I blåplanen
är dock områden runt Resarö uppmärkta som skyddsvärda.
Längs sjökabelsträckningen finns även flera områden som bedömts vara värdefulla som
uppväxtområden för abborre. Ledningen kommer även att beröra områden som omfattas av
strandskydd.
De miljökvalitetsnormer som kommer att beröras av projektet är miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster. Fyra stycken vattenförekomster berörs: Säbyviken, Överbyfjärden,
Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden.
De tre förstnämnda bedöms ha måttlig ekologisk status med målet god ekologisk status år
2027. Den kemiska ytvattenstatusen uppnår inte god kemisk status med avseende på
kvicksilver och polybromerade difenyletrar. För vattenförekomsten Norra
Vaxholmsfjärden bedöms den ekologiska statusen vara otillfredsställande och den kemiska
ytvattenstatusen når inte upp till god.
Genomförda undersökningar av bottenförhållanden, flora och fauna
E.ON Energidistribution har låtit genomföra olika typer av bottenundersökningar för att
identifiera en lämplig sträckning i vattenområdena. Undersökningarna har inneburit
inventering av bottenflora och -fauna men också undersökningar för att få kunskap om
bottens sammansättning och eventuella hinder.
Initialt gjordes en undersökning av Clinton Marine Survey för att få en uppfattning om
djup, bottenterräng, sediment och eventuella hinder på botten.
Eftersom det inte gått att utesluta att det kan förekomma odetonerad ammunition (så kallad
UXO) i området genomfördes även en undersökning med Magnetometer. Syftet med
undersökningen var att identifiera eventuell förekomst av odetonerad ammunition och på
så sätt eliminera risken för att stöta på den vid förläggningsarbetena. Inga objekt som med
säkerhet kunde konstateras vara UXO identifierades. Däremot hittades 14 avvikelser som
bedömdes kunna utgöra en risk vid förläggningsarbetena.
Innan ett slutligt förslag till sträckning togs fram genomfördes en ROV-undersökning
(Remotely Operated Vehicle) av de avvikelser som identifierats inom ramen för UXOundersökningen. Ytterligare några lokaler undersöktes vid ROV-undersökningen vilket
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innebar att totalt 22 stycken lokaler undersöktes mer noggrant för att sjökabelsträckningen
på bästa sätt skulle kunna anpassas till bottenförhållandena. Exempel på sådant som
studerades var andra kablar, rör och båtvrak.
Parallellt med bottenundersökningarna som beskrivits ovan har Sveriges Vattenekologer
AB inventerat bottenflora och -fauna inklusive förekomst av skyddade växtarter.
Mjukbottnarnas djursamhällen undersöktes genom kvantitativ provtagning.
Fältundersökningarna inkluderade dykinventering av vegetation samt provtagning av
mjukbottenfauna. Dykinventeringen gjordes av marinbiologer och genomfördes enligt
standardmetodiken för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på
svenska ostkusten (HaV 2016).
Inventeringen visade att de högsta naturvärdena finns i grunda vikar med mjukbotten,
framförallt ned till 3-4 m djup. I vikmiljöerna återfinns de frodigaste kärlväxt- och
kransalgssamhällena. Flera av lokalerna låg även vid eller nära intill vassbälten. Grunda
vikar som värms upp snabbt på våren i kombination med högvuxen vegetation är särskilt
viktiga som rekryterings- och uppväxtmiljöer för fisk. Mjukbottnar djupare än 4–5 m djup
hade däremot låga naturvärden med få arter och liten utbredning av både djur och växter.
3.5.4.2 Konsekvensbedömning
De undersökningar och inventeringar som har gjorts har syftat till att identifiera en
sträckning som ska fungera rent anläggningstekniskt men också anpassas för att minimera
påverkan på marinbiologiska värden.
De omfattande undersökningarna av bottenförhållandena har utmynnat i en sträckning som
bedöms ge en liten påverkan på botten. Genom att undvika på botten belägna hinder är
tanken att förläggningsskedet ska bli så komplikationsfritt som möjligt och därav även leda
till en mindre påverkan. Den fornlämning med beteckning RAÄ Östra Ryd 335 som
beskrivs närmare under avsnitt 4.6 bedöms dock inte möjlig att undvika pga dess
lokalisering.
Inventeringen av bottenflora och -fauna visar att de höga naturvärdena är förknippade med
de grunda vikmiljöerna. Inventeringen har legat till grund för E.ON Energidistributions val
av landtagningsplatser vid Skåvsjöholm och Killingeviken, där syftet varit att undvika de
allra högsta naturvärdena. Bottenflora och -fauna kommer att utsättas för en viss påverkan
vid anläggninsarbetena. Dels till följd av att det sker en temporär påverkan på botten men
också för att det uppstår uppgrumling av sediment. Då bottnarna främst består av
mjukbotten är tanken att kabeln ska sjunka ner av sin egentyngd. I strandnära områden kan
det dock bli nödvändigt att schakta eller spola ner kabeln för att den inte ska riskera att
blottläggas och det ger en mer ingripande påverkan, om än temporär.
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Förläggningen av sjökabel ger en temporär och lokal påverkan på vattenmiljön. Påverkan
bedöms inte påverka fastställd status eller möjligheterna att uppnå uppsatta
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster
3.5.5

Kulturmiljö

3.5.5.1 Beskrivning
I anslutning till kabelsträckningen finns ett antal kända kulturmiljöintressen. En
sammanställning av kända kulturmiljölämningar (punkt-, linje- och områdesobjekt
hämtade från Riksantikvarieämbetet) inom ca 20 m från det framtagna sträckningsförslaget
redovisas i tabell 3.
*Antikvarisk bedömning kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen
Antikvarisk

RAÄ nr/ID

Lämningstyp

Österåker 535

Spärranordning

Österåker 6:1

Råmärke

Österåker 5:1

Lägenhetsbebyggelse

Österåker 5:2

Husgrund, historisk tid

Österåker 1:1

Lägenhetsbebyggelse

Österåker 2:1

Fornlämningsliknande
lämning

Östra Ryd 306

Gränsmärke

Östra Ryd 304

Bytomt/Gårdstomt

Bevakningsobje
kt*

Östra Ryd 335

Spärranordning

Fornlämning

Östra Ryd 358

Fartygs-/båtlämning

Övr.
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning

bedömning*
Fornlämning
Övr.
kulturhistorisk
lämning
Övr.
kulturhistorisk
lämning
Övr.
kulturhistorisk
lämning
Bevakningsobje
kt*
Övr.
kulturhistorisk
lämning
Övr.
kulturhistorisk
lämning

Spärranordning bestående av pålar, 0,10,12 m diam, som sticker upp genom
asfalten i ett glest stråk tvärs över vägen.
Råmärke, rund, 1,5 m i diam bestående av
ett 10-tal runda stenar.
Husgrund, 7x5,5 m och källargrund, ca 5x4
m Grunderna delvis igenväxta med löv-och
barrträd.
Husgrund, 7x5,5 m och källargrund, ca 5x4
m. Grunderna delvis igenväxta med lövoch barrträd.
Område med bebyggelselämningar, ca 70130x90 m, bestående av minst två
husgrunder, källargrund, terrasseringar,
röjda ytor med röjningsrösen.
Stensättningsliknande lämning. Ytan ojämn
och gropig, delvis oklara yttre
begränsningar. Beväxt med en gran
Hjärtsten ca 0,4x0,3 m. Inhuggen kvadrat
på N sidan. Postament ca 1 m i diam och
0,1 m h av 0,2 m synligt st stenar.
By-/gårdstomt, ca 200x40-115 m. Äldsta
belägg från 1530, bebyggd in i sen tid.
Stora delar är omschaktade. Delar av
tomten är idag bebyggd med en förskola
Försänkning som utgör en del av Vaxholms
försvarsanläggning. Försänkningen har
enligt uppgift tillkommit på 1840-talet och
består av sten, sand och grus.
Vrak efter en mindre båt med platt akterspegel. Troligen från tidigt 1900-tal.

Tabell 3. Kända kulturmiljöintressen i anslutning till ledningssträckningen.
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Österåkers kommun har låtit klassa kulturmiljövärden, vilket resulterat att i ett område
kring Täljöviken bedömts vara av kommunalt intresse. Även ett område ute på
Skåvsjöholm är upptaget som ett kulturhistoriskt område enligt Kulturmiljöprogrammet
från 1998.
3.5.5.2 Konsekvensbedömning
Huvuddelen av kulturmiljölämningarna bedöms inte påverkas eftersom de antingen är
belägna på ett tillräckligt långt avstånd eller förutsätts kunna undvikas genom att förlägga
kabeln på motsatt sida av vägen. Sjökabelrutten i vatten har fastlagts efter noggranna
undersökningar med syfte att undvika vrak och andra hinder på botten.
Vad gäller den marina fornlämningen Östra Ryd 335 så sträcker den sig över Kyrksundet,
vilket gör att den inte går att undvika. Fornlämningen består inte bara av sten, sand och
grus utan även av uppstickande pålar. Kabeln bedöms initialt kunna förläggas över hindret
och mellan pålarna men en detaljprojektering får utvisa om det krävs ytterligare åtgärder
eller ett annat förläggningssätt. Oavsett åtgärd bedöms tillstånd hos länsstyrelsen enligt
Kulturmiljölagen (1988:950) behöva sökas.
3.5.6

Friluftsliv

3.5.6.1 Beskrivning
Skärgården är av stort värde för rekreation och friluftsliv. Områdena används bl a för
motion och förstås fiske och båtturism.
Inom Österåkers kommun passeras rekreationsområden av både klass 2 (Täljöviken) och
klass 3 (Svinninge). Av pågående detaljplan, Detaljplan för Skåvsjöholm, framgår även att
det planeras att anläggas en badplats väster om konferensanläggningen vid Skåvsjöholm.
Ute på Skåvsjöholm finns även ett motionsspår som passerar invid ledningen.
I Vaxholms kommun berör ledningssträckningen i huvudsak vattenområden. På Resarö
finns emellertid Killingeskogen som är en tätortsnära skog som nyttjas för rekreation. På
Engarn finns även ett koloniområde med odlingslotter beläget öster om Resarövägen
3.5.6.2 Konsekvensbedömning
Eftersom ledningen förläggs under mark och i vatten bedöms den bestående påverkan bli
ytterst begränsad för friluftslivet. Den påverkan som identifierats är knuten till det
ankringsförbud som kommer att råda utmed sjökabeln.
En temporär påverkan väntas uppstå i samband med förläggningsarbetena eftersom det kan
medföra kortvariga störningar samt begränsningar av tillgängligheten till områden.
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3.5.7

Infrastruktur

3.5.7.1 Beskrivning
Ledningssträckningen har huvudsakligen lokaliserats längs med befintliga vägar och gcvägar. Två statliga vägar berörs, Svinningevägen (1004) och Resarövägen (1003). Utöver
det berörs ett antal mindre vägar i såväl kommunal som enskild ägo.
Vattenområdena är väl trafikerade, främst med fritidsbåtar. Inga större farleder
finns lokaliserade inom berörda vattenområden.
Längs ledningssträckningen finns även annan infrastruktur i form av VA-ledningar,
kraftledningar och fiberkabel. Dessa förekommer både längs vägar och på sjöbotten.
Roslagsvatten utreder en ny avloppsledning som ska anslutas till Käppalaverket. Denna
ledning är planerad att sträcka sig mellan Vaxholm och Täljöviken för att där ansluta till en
tunnelförlagd ledning.
3.5.7.2 Konsekvensbedömning
En permanent påverkan uppstår till följd av att ankringsförbud kommer att råda utmed
kabelsträckningen, för att hindra skada på såväl kabelförband som fartyg. I övrigt bedöms
projektet inte ha någon permanent påverkan på infrastrukturen.
En viss tillfällig trafikstörning kan uppstå i anläggningsskedet, främst avseende de mindre
vägarna. Utgångspunkten är att förlägga kabel utmed väg men inte i vägbanor. Vägarna
kommer däremot att nyttjas för transporter.

3.5.8

Elektromagnetiska fält

3.5.8.1 Beskrivning
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 avskrämas 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. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält. Ansvariga myndigheter rekommenderar dock
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en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering, såtillvida detta kan göras till
rimliga kostnader.
3.5.8.2 Aktuellt magnetfält
De magnetiska fälten från den planerade ledningen har beräknats utifrån den uppskattade
årsmedelströmlasten för den framtida ledningen och ger således ett genomsnittligt värde på
magnetfälten från ledningen över året. Magnetfälten har beräknats för en nivå om 1 m över
markytan för markkabeln respektive 1 m ovanför sjökabeln. Eventuella andra
parallellgående ledningar har inte inkluderats i beräkningen.
Beräknat magnetfält för 130 kV mark- och sjökabel
Beräkningen visar att för markkabeln uppgår magnetfältet till ca 0,2 μT rakt ovanför
kabeln. På 2 meters avstånd från kabelns mitt uppgår fältet till ca 0,15 μT. För sjökabeln
uppgår magnetfältet till ca 0,8 μT rakt ovanför kabeln. På 2 meters avstånd från kabelns
mitt uppgår fältet till ca 0,2 μT.

Markkabel

Sjökabel
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3.5.8.3 Konsekvensbedömning
Magnetfältet avtar snabbt med avståndet, både för mark- och sjökabel, oavsett
spänningsnivå. Eftersom det först vid detaljprojekteringen kommer att avgöras vilken sida
av vägen/gc-vägen som kommer att nyttjas så går det inte att säga exakt vilket avstånd som
gäller till bostadsbebyggelse eller byggnad där människor stadigvarande vistas. Däremot
rör det sig om minst 10 m avstånd till befintlig bebyggelse för föreslagen
ledningssträckning. Det ger ett magnetfält som understiger 0,01 μT för en 130 kV
markkabel.
3.5.9

Kumulativa effekter

3.5.9.1 Intressebeskrivning
Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar. Kabeln innebär ytterligare en
infrastrukturanläggning i området som minskar andelen exploateringsbar mark i
kommunen. På sträckor där det finns andra kraftledningar kan det samverkande
magnetfältet bli högre eller mindre.
3.5.9.2 Konsekvensbedömning
En möjlig konsekvens av den markförlagda ledningen är att den kan utgöra ett hinder i
exempelvis en framtida exploatering, vägombyggnation eller kommunal detaljplanering

4

Förslag till disposition i kommande MKB

Nedan presenteras förslag på huvudrubriker i den MKB som kommer att tas fram och
bifogas ansökningshandlingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Icke teknisk sammanfattning
Inledning
Tillstånd och rättigheter
Alternativutredning
Beskrivning av förordat huvudalernativ
Samlad bedömning
Referenser
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