E.ON Energidistribution AB
Nobelvägen 66
205 09 Malmö
eon.se
T 040 - 25 50 00
Konc nr 7103

Samrådsunderlag

Planerad 30 kV markkabel för
anslutning av
vindkraftsanläggningen Skåramåla
i Tingsryds kommun
September 2020

Bg: 5967-4770
Pg: 428797-2
Org. Nr: 556070-6060
Säte: Malmö

Projektorganisation
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
eon.se
Sweco Energy AB
Box 34044
100 26 Stockholm
https://www.sweco.se/
Rapporten har upprättats av Elsa Einarsson, tillståndskonsult Sweco Energy AB
Rapporten har granskats av Jenny Wintzer, tillståndskonsult Sweco Energy AB samt Jakob Marktorp,
tillståndssakkunnig E.ON Energidistribution AB

För kartor i underlaget innehas rättighet:
© Lantmäteriet

sid 2/32

Innehållsförteckning
1

Inledning

5

1.1

Bakgrund

5

1.2

Tillstånd

6

1.3

Samråd

7

2

Val av teknik

9

3

Studerade alternativ

9

3.1

Utredda ledningssträckningar

10

3.1.1

Alternativ 1 - Huvudalternativ

10

3.1.2

Alternativ 2

11

3.1.3

Alternativ 3

11

3.1

Val av sträckningsalternativ

11

3.1

Nollalternativ

12

Huvudalternativ

12

4
4.1

Teknisk lösning

12

4.2

Lokalisering

15

5

Tillkommande verksamheter

17

6

Beskrivning av berörda intressen huvudalternativet

18

6.1

Landskapsbild

18

6.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

18

6.2.1

Markanvändning

18

6.2.2

Bebyggelse

18

6.2.3

Planer

19

6.1

Natur- och vattenmiljö

19

6.1.1

Tidigare kända intressen

19

6.1.2

Naturvärdesinventering

21

6.2

Kulturmiljö

22

6.3

Friluftsliv

24

6.4

Infrastruktur

24

sid 3/32

6.5

Elektromagnetiska fält

25

6.6

Kumulativ påverkan

25

Konsekvensbedömning

26

7.1

Landskapsbild

26

7.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

26

7.3

Natur- och vattenmiljö

27

7.4

Kulturmiljö

28

7.5

Friluftsliv

29

7.6

Infrastruktur

29

7.7

Elektromagnetiska fält

29

7.8

Kumulativa effekter

29

7

8

Preliminär utformning MKB

30

9

Referenser

32

sid 4/32

1

Inledning
1.1

Bakgrund

E.ON Energidistribution AB (nedan E.ON Energidistribution) avser att ansöka om
nätkoncession (tillstånd) för en ny 301 kVmarkförlagd kraftledning i Tingsryds kommun,
Kronobergs län. Syftet med ledningen är att ansluta European Energys planerade
vindkraftsanläggning Skåramåla till överliggande elnät. E.ON Eldistribution har
områdeskoncession i området och därmed medföljande anslutningsplikt.
Inför ansökan om tillstånd för att få uppföra och driva den planerade kraftledningen
genomförs samråd enligt 6 kap. 23-25 §§ samt 6 kap. 28-32 §§ miljöbalken. Samrådet
genomförs som ett undersökningssamråd med ett genomförande som även uppfyller kraven
på ett avgränsningssamråd (6 kap. 24 § punkt 2) om Länsstyrelsen väljer att fatta beslut om
att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Detta samrådsunderlag behandlar planerad 30 kV ledning för anslutning av
vindkraftsanläggningen Skåramåla, och utgör en tidig del av tillståndsprocessen inför
ansökan om nätkoncession för linje för ledningen. Området som vindkraftsanläggningen
och den nya ledningen planeras att anläggas i ligger väster om Ryd i Tingsryds kommun,
Kronobergs län, se figur 1 nedan.

Figur 1. Översiktskarta.
1

Vanligtvis benämns ledningar på den aktuella spänningsnivån 30 kV ledning. Ledningens driftspänning (nominell
spänning) är egentligen något högre än detta värde, 33 kV. Ledningens konstruktionsspänning, dvs den högsta
spänningen för vilken anläggningen är konstruerad, är i detta fall 36 kV. Planerad ledning kommer i detta
samrådsunderlag att benämnas 30 kV ledning.
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1.2

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) med tillhörande förordningar. Syftet med samrådet är att
förbättra beslutsunderlaget och ge berörda (allmänna och enskilda intressen) möjlighet till
insyn och påverkan för att få till en så bra prövning som möjligt.
Utöver en nätkoncession för linje krävs tillstånd för att få nyttja del av annans fastighet för
ledningsändamål. De typer av rättigheter/tillstånd E.ON Energidistribution tillämpar utgörs
av servitutsavtal eller ledningsrätt.
European Energy har erhållit tillstånd att uppföra och driva en gruppstation med
vindkraftverk med tillhörande anläggningsvägar inom ett projektområde benämnt
Skåramåla, se figur 2 nedan.

Figur 2. European Energys planerade vindkraftsanläggning Skåramåla
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Projektområdet ligger i den sydvästra delen av Tingsryd kommun, väster om Ryd. I öster
begränsas det av väg 126 från Ryd ner mot Fridafors. Två av de planerade vindkraftverken
ligger norr om väg 119 och sex vindkraftverk ligger söder om vägen. Etableringen i
Skåramåla med omnejd bedöms som lämplig pga. goda vindresurser, att området i
jämförelse med andra områden är mer lämpligt ur natur- och kulturmiljösynpunkt samt att
området som helhet är glesbebyggt varför hinderavståndet till bostäder går att hålla.
Nätet inom vindkraftsanläggningen kommer delvis uppföras som icke koncessionspliktigt
nät och delvis med en 30 kV anslutningsledning. Tillståndet för 30 kV
anslutningsledningen behandlas i detta samrådsunderlag.

1.3

Samråd

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med Länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda, ett s.k. undersökningssamråd. 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. Detta kallas för avgränsningssamråd.
E.ON Energidistribution gör bedömningen att den planerade 30 kV ledningen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan2. E.ON Energidistribution har dock i aktuellt
projekt valt att genomföra ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för att
ge en bred samrådskrets möjlighet att tidigt följa utvecklingen i projektet.
Aktuellt samråd genomförs och utformas som ett avgränsningssamråd. Samrådet
genomförs med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Tingsryds kommun, enskilda som kan
antas bli särskilt berörda samt med andra statliga myndigheter och den allmänhet som kan
antas bli berörda av verksamheten3. E.ON Energidistribution samråder om verksamhetens
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden
kan antas medföra samt avseende miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning.4
Detta samrådsunderlag utgör underlag för ett kombinerat undersöknings- och
avgränsningssamråd för den planerade 30 kV kraftledningen som ska ansluta
vindkraftsanläggningen Skåramåla. Flera möjliga sträckningsförslag har tagits fram för den
planerade ledningen. Avgränsningssamrådet genomförs skriftligen där berörda och
allmänheten har möjligheten att ställa frågor och lämna synpunkter på projektet. Under
rådande omständigheter avseende Covid-19 har E.ON Energidistribution bedömt att det
inte är lämpligt att genomföra öppna samrådsmöten. Enskilda kontakter välkomnas av
E.ON Energidistribution och kan utformas på lämpligt sätt i syfte att uppfylla berörda
parters behov för att kunna ta del av relevant information under samrådsprocessen.
2

Enl 8 § punkt 8 i Miljöbedömningsförordning (2017:966)
Enl. 6 kap, 30 § miljöbalken
4
Enl. 6 kap, 29 § miljöbalken
3
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Efter genomfört samråd kommer E.ON Energidistribution att begära att Länsstyrelsen tar
beslut huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Om
Länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En liten MKB ska innehålla de
upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Om Länsstyrelsen beslutar att projektet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan ska en fullstor MKB, enligt miljöbalken, tas fram.
Framtagen MKB utgör sedan en del av den ansökan om nätkoncession för linje som
lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei).
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska, vid prövning av frågor om nätkoncession för linje, samråd
ske enligt 6 kap. miljöbalken. För att undvika onödig dubbelhantering kommer därför 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 nu aktuellt samråd; kalavverkning av
ledningsgatan och ledningens dragning.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap.
miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller
enligt annan lagstiftning, som till exempel anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a
§. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap.
miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.
Samrådsunderlaget finns även tillgängligt på E.ON Energidistributions webbsida,
eon.se/regionnat under samrådstiden.
Samrådsunderlaget kommer sedermera att, tillsammans med en samrådsredogörelse, utgöra
underlag för Länsstyrelsen i Kronobergs läns bedömning huruvida den planerade åtgärden
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen kommer även att
biläggas den koncessionsansökan och MKB som lämnas in till Ei.
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2

Val av teknik

Nya ledningar kan byggas som trädsäkra luftledningar eller som markförlagda kablar.
Vanligtvis bygger E.ON som huvudalternativ regionnätsledningar som luftledningar då
dessa normalt förknippas med högre driftsäkerhet, lägre investeringskostnad mm i
jämförelse med markförlagda kablar.
När det gäller ledningen för anslutning av den aktuella vindkraftparken bedöms det dock
som mindre lämpligt med luftledning eftersom vissa säkerhetsavstånd måste hållas mellan
ledning och vindkraftverk, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att hitta en lämplig
sträckning för en luftledning. Närheten till vindkraftverken skulle troligen även försvåra
vid tex. helikopterbesiktning av en luftledningen.
För etablering, drift och underhåll av vindkraftparken kommer befintliga och nya
tillfartsvägar att användas. Härigenom skapas möjligheter att samordna lokaliseringen av
dessa vägar med den nu aktuella kraftledningen och därigenom minimera intrånget och
omgivningspåverkan. Detta förutsätter dock att ledningen etableras i form av en
markförlagd kabel.
Sammantaget, utifrån rådande förhållanden i det aktuella projektet, bedöms markkabel vara
ett bättre alternativ än en luftledning. Med bakgrund i detta ställningstagande har E.ON
valt att i sin alternativutredning endast fokusera på alternativa markkabelutföranden.

3

Studerade alternativ

E.ON Energidistribution har genomfört en översiktlig studie av möjliga
ledningssträckningar för den nya ledningen. I studien har intressen för naturmiljön,
kulturmiljön, friluftslivet m.m. studerats. De alternativa ledningssträckningarna är ett
resultat av den översiktliga studien. Två alternativa sträckningar utöver det förordade
huvudalternativet har tagits fram.
De förslag på sträckningar som E.ON Energidistribution har tagit fram för den planerade
ledningen och som är föremål för samråd beskrivs närmare i avsnitt 3.1 nedan.
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3.1

Utredda ledningssträckningar

I ett tidigt skede har alternativa sträckningar studerats, se figur 4 nedan. Samtliga alternativ
gäller kabelförläggning.

Figur 3. Utredda sträckningsalternativ

3.1.1 Alternativ 1 - Huvudalternativ
Huvudalternativet innebär en kabelförläggning längs med befintliga och, med anledning av
den planerde vindkraftsparken, nya vägar.
Alternativet utgår från den nya stationen och sträcker sig initialt norrut ca 150 meter längs
med en ny planerad väg som ska anläggas fram till stationen. Där viker sträckningen av
österut på södra sidan om befintlig skogsväg i ca 800 meter.
Därefter fortsätter en del norrut längs med befintlig skogsväg och ny planerad
anläggningsväg till anslutningspunkt 1 längre norrut.
Ca 500 meter från anslutningspunkt 1 följer sträckningen återigen en befintlig väg och
sträcker sig genom en tallsumpskog för att sedan ansluta till anslutningspunkt 1.
Norr om anslutningspunkt 2 sträcker sig alternativet längs med ny anläggningsväg ca
500 meter genom obruten terräng söderut för att ansluta till anslutningspunkt 2.
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Den andra delen av ledningen fortsätter i östlig/sydlig riktning längs med befintlig väg i
ca 500 meter där den sedan fortsätter söderut i obruten terräng ca 200 meter fram till väg
119. Sträckningen föreslås sedan sträcka sig på södra sidan vägen i ca 2,5 km. Ca 50 meter
öster om bilkyrkogården viker alternativet av i sydvästlig riktning längs med befintlig
skogsväg. Denna väg följs till största delen ner till anslutningspunkt 3.
Huvudalternativet innebär en total sträcka på ca 7,5 km. Av dessa är ca 1,8 km längs med
nya vägar och resterande längs med befintliga vägar.
3.1.2 Alternativ 2
Alternativet utgår från den planerade transformatorstationen i väst och sträcker sig i
sydöstlig riktning genom skogsmark där den sedan, efter ca 500 meter, ansluter till
anslutningspunkt 1 norr om Siggamåla. Därefter fortsätter sträckningen genom orörd
skogsmark i ca 500 meter, fram till en befintlig skogsväg. Därifrån viker en del av
ledningen av västerut och en annan del norrut. Delen som fortsätter norrut följer befintlig
skogsväg i ca 1,8 km för att sedan ansluta till anslutningspunkt 2.
Den del av alternativet som fortsätter österut sträcker sig genom orörd skogsmark i
ca 600 meter för att sedan vika av söderut längs med befintlig skogsväg. Sträckningen
korsar väg 119 och fortsätter i sydöstlig riktning genom orörd skogsmark i ca 700 meter
för att sedan återigen sträcka sig längs med befintlig skogsväg söderut och därefter följa
denna skogsväg i östlig och nordlig riktning i ca 2,2 km fram till anslutningspunkt 3.
Den alternativa sträckningen följer till största delen befintliga vägar, men många sträckor
går i orörd skogsmark då denna sträckning inte på samma sätt kan följa planerade vägar för
vindkraftsanläggningen. Den alternativa sträckningen innebär åtta korsningar av
vattendrag, fyra korsningar av mindre skogsvägar samt en korsning av väg 119. Den
alternativa sträckningen är totalt ca 7 km lång, varav ca 2,5 km i orörd terräng.
3.1.3 Alternativ 3
Alternativ 3 innebär i huvudsak samma sträckning som huvudalternativet med skillnaden
att sträckningen föreslås på norra sidan väg 119.
Delsträckan korsar åtta mindre vägar och ett vattendrag.

3.1

Val av sträckningsalternativ

Då vegetationen längs vägkanterna kring väg 119 slås varje år bildas gynnsamma miljöer
för bland annat rödlistade fjärilar. Norra sidan av vägen är en särskilt gynnsam miljö då
denna sida är solbelyst stora delar av dagen. En sträckning enligt alternativ 3 är därmed
inte att föredra ur naturvårdssynpunkt.
I och med att anläggningsvägar kommer att anläggas inom vindkraftsanläggningen finns
det stora samordningsvinster att förlägga den planerade ledningen intill dessa vägar. Det
samlade intrånget blir mindre och anläggningsarbetet kan samordnas för att slippa
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upprepade intrång och störningar i området. Huvudalternativet är därmed att föredra
framför alternativ 2.
Dessutom följer alternativ 2 till stor del små skogsvägar som ibland kan vara näst intill
igenväxta. Även här blir ingreppet större jämfört med de sträckor där ledningen kan följa
befintliga rejälare vägar eller nya vägar, då mer skog behöver avverkas.
Alternativ 2 och 3 har efter den tidiga utredningen förkastats och E.ON Energidistribution
har valt att gå vidare med alternativ 1, huvudalternativet.

3.1

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att den aktuella ledningen inte byggs. De miljökonsekvenser som
planerad ledning förväntas ge upphov till uteblir.
Nollalternativet innebär även att den planerade vindkraftsanläggningen Skåramåla står utan
utmatning till elnätet och därmed inte kan uppföras.
Den lokala andelen förnybar energi genom vindkraft skulle minska. Detta i sin tur
försvårar uppnåendet av miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

4

Huvudalternativ
4.1

Teknisk lösning

Ledningen planeras att utföras som markförlagd kabel. En ny 130/30 kV-station kommer
att etableras vid befintlig 130 kV ledning väster om vindkraftparken.
Mellan den planerade stationen och anslutningspunkt 3 kommer två kabelförband (om
vardera tre enledarkablar) att förläggas.
Mellan den planerade stationen och anslutningspunkt 2 kommer en kabel med tre ledare att
förläggas.
Den första sträckan ut från den nya stationen blir det således tre kabelförband, ett till
anslutningspunkt 2 och två till anslutningspunkt 3.
Mellan anslutningspunkt 1 och 2 kommer en kabel med tre ledare att förläggas.
Nedan redovisas schaktskisser för de olika delsträckorna (figur 5-8).
Tre kabelförband behöver ett större kabelschakt jämfört mot de dubbla eller enkla
förbanden. Bredden på schakten kommer vara cirka 0,8-1,5 meter i botten och
dagöppningen blir cirka 1-1,9 meter bred. Det totala schaktdjupet blir cirka 0,75 meter för
samtliga schakt. Kablarna kommer täckas med en skyddande kabelsand varefter
kabelskydd av plast och markeringsband placeras ovanpå sanden och schaktet fylls igen.
Rör för fiber samförläggs med ledningen.
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Figur 4. Delsträcka tre förband (rosa linje i figur 9)

Figur 6. Delsträcka två förband (blå linje i figur 9).

Figur 7. Delsträcka ett förband (gul linje i figur 9).
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Figur 8. Delsträcka två förband (grön linje i figur 9).

Huvudsakligen förläggs ledningen längs den södra sidan av väg 119 där det idag finns en
10 kV kabel förlagd, samt längs befintliga eller för vindkraftparken tillkommande vägar.
Längs den södra sidan av väg 119 anläggs ledningarna utanför vägkanten där
anläggningsyta för schakt och uppläggning av massor idag redan är förberett från tidigare
kabelförläggning. Eventuellt kan ett fåtal träd i skogskanten behöva avverkas för att bredda
området. Vid sidan av övriga vägar kommer skog att behöva avverkas för att ge utrymme
för schakt och uppläggningsytor för jordmassor. Totalt behöver en ca 5 meter bred korridor
vid sidan av anläggningsvägarna avverkas. Jordmassorna återförs sedan till schaktet.
Arbetet med schaktning sker med grävmaskin. Vid behov av sprängning i mark kommer
vegetationsskikt avtäckas varefter sprängning sker. För trånga passager och för korsning av
vattendrag kommer kablarna att förläggas schaktfritt i skyddsrör genom styrd borrning
eller tryckning. Gropar kommer då anläggas vid ändpunkterna. Arbeten i vatten är endast
av sådan omfattning att de ryms inom ramen för anmälan om vattenverksamhet.
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4.2

Lokalisering

Sträckningen för huvudalternativet kan ses i figur 9 nedan. För huvudalternativet har en
naturvärdesinventering utförts och sträckningen har anpassats så långt som möjligt utifrån
resultaten från denna inventering.

Figur 9. Huvudalternativ utvisande delsträckor med olika antal förband. Nya planerade
anläggningsvägar är markerade i kartan. I övrigt sträcker sig huvudalternativet längs med befintliga
vägar.

Sträckningen utgår från den nya stationen och sträcker sig initialt norrut ca 150 meter längs
med en ny planerad väg som ska anläggas fram till stationen. Där viker sträckningen av
österut på södra sidan om befintlig skogsväg i ca 800 meter, se figur 10.
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Figur 10. Skogsväg där ledningen föreslås förläggas på södra sidan. Fotot är taget åt öster.

Därefter fortsätter sträckningen åt olika håll. En sträckning fortsätter norrut genom obruten
terräng tillsammans med ny planerad väg till anslutningspunkt 1 längre norrut. Här korsas
ett nyligen avverkat område, se figur 11 samt ett område med visst naturvärde utpekat i
naturvärdesinventeringen, se avsnitt 6.1 samt se bilaga 1.

Figur 11. Nyligen avverkat område där ledningen samt ny väg föreslås korsa. Bilden är tagen åt norr.
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Ca 500 meter från anslutningspunkt 1 följer sträckningen återigen en befintlig väg och
sträcker sig genom en tallsumpskog som är klassat med påtagligt naturvärde enligt
naturvärdesinventeringen. Därefter ansluter sträckningen till anslutningspunkt 1.
Vid korsningen för de olika kablarna sträcker sig en kabel längs med ny väg ca 500 meter
genom obruten terräng söderut för att ansluta till anslutningspunkt 2.
Den andra kabeln fortsätter i östlig/sydlig riktning längs med befintlig väg i ca 500 meter
där den sedan fortsätter söderut i obruten terräng ca 200 meter fram till väg 119. Ledningen
föreslås tryckas under väg 119 för att sedan sträcka sig på södra sidan vägen i ca 2,5 km.
Längs denna sträcka berörs utkanten på område med högt naturvärde samt område med
både påtagligt och visst naturvärde. Ca 50 meter öster om bilkyrkogården viker alternativet
av i sydvästlig riktning längs med befintlig skogsväg. Denna väg följs till största delen ner
till anslutningspunkt 3. På delar av denna sträcka kommer ny väg att behöva anläggas då
befintlig väg behöver rätas ut.
En kabelförläggning enligt huvudalternativet innebär en total sträcka på ca 7,5 km. Av
dessa är ca 1,8 km längs med nya vägar och resterande längs med befintliga vägar.
Vägarna sträcker sig genom barrskogsmark med vissa inslag av sankmark och öppen mark.
En kortare sträcka längs med väg 119 berör lövskog.
I och med att arbetsvägar kommer att anläggas inom vindkraftsanläggningen och som
omfattas av dess tillstånd finns det en stor samordningsvinst att dels förlägga
kraftledningen intill denna väg för att minska intrånget samt att kunna samordna själva
anläggningsarbetet för att slippa upprepade intrång och störningar i området.

5

Tillkommande verksamheter

Den transformatorstation som ska uppföras ska inhägnas med stängsel. Ställverk för
130 kV nät utförs som utomhusställverk. Inom inhägnaden byggs även en byggnad för
30 kV ställverk, för uppsamling av ledningarna från vindkraftsanläggningen och
kontrollutrustning.
Transformatorstationen kommer i utomhusutförande kräva att skenor och elektriska
apparater placeras på en personsäker höjd. Stativ för dessa apparater och uppställningsytor
för transformatorer kräver fundament av betong. Markbehovet för en transformatorstation
inklusive ställverksbyggnad är ca 10 000 m2. Stationen och ställverksbyggnaden placeras
på en dränerad yta. Ytorna behöver placeras på så plana ytor som möjligt, eventuellt kan
befintliga ytor behöva planas ut. Träd som riskerar att falla på inhägnaden måste avverkas.
En väg kommer att behöva byggas fram till den nya stationen, för transport av utrustningen
samt för framtida underhåll av stationen totalt ca 1 km varav största delen av sträckan
kommer att nyttja befintlig vägsträckning och ca 200 meter ny väg.
Samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken har genomförts för planerad transformatorstation.
För transformatorstationen kommer också bygglov att sökas enligt plan- och bygglagen.
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6

Beskrivning av berörda intressen huvudalternativet

Berörda intressen längs den planerade ledningen har identifierats genom kartstudier.
Digitala data har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och
den berörda kommunen. Intresseområdenas utbredning framgår av karta i bilaga 1. En
naturvärdesinventering genomfördes i juli 2020, se bilaga 1. Ytterligare ett fältbesök
genomfördes i augusti 2020. Digitala data från Artdatabanken kommer att presenteras i
kommande MKB.

6.1

Landskapsbild

Tingsryds kommun utgörs av en svagt kuperadsmåbruten terräng som domineras av sjöoch skogsbygd. Jordbrukslandskapet består huvudsakligen av småskalig och uppsplittrad
odlingsmark med relativt hög andel ängs- och hagmarker Landskapet runt projektområdet
för vindkraftsanläggningen är i stor utsträckning ett skogslandskap med produktionsskog
av olika ålder. Det finns också öppna ytor men det dominerande intrycket är skogsterräng.
I området finns flera sjöar och våtmarksområden. Området är relativt glesbefolkat med
samlad bebyggelse i Ryd, som är beläget ca 1,5 km från den planerade ledningen.
Tydliga riktningar i landskapet utgörs av befintliga luftledningar som sträcker sig i
nordväst-sydostlig riktning samt länsväg 119 som huvudalternativet berör.

6.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

6.2.1 Markanvändning
Skogsbruk är den areella näring som dominerar markanvändningen i området. Ett fåtal
områden med inslag av jordbruksmark förekommer dock i anslutning till bebyggelse vid
Torstensmåla och Kyrkön.
6.2.2 Bebyggelse
Området är glesbefolkat med endast ett fåtal hus i närheten av den planerade ledningen.
Inom 100 meter från den planerade ledningen finns nio bostadshus, varav fyra är belägna
inom 50 meter från sträckningen, se tabell 1 nedan.
Tabell 1. Bostadshus i närheten av huvudalternativet.

Fastighetsbeteckning
Kyrkön 1:4
Kyrkön 1:5
Torstensmåla 1:23
Torstensmåla 1:33
Torstenmåla 1:34

Avstånd till planerad ledning
Ca 30 meter
Ca 30 meter
Ca 50 meter
Ca 90 meter
Ca 20 meter
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Siggamåla 1:21
Torstensmåla 1:46
Torstensmåla 1:36
Torstensmåla 1:44

Ca 65 meter
Ca 90 meter
Ca 70 meter
Ca 100 meter

6.2.3 Planer
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ange sina intentioner för mark- och
vattenanvändning inom kommunen i en kommuntäckande översiktsplan. Gällande
översiktsplan för Tingsryds kommun antogs i september 2018 och vann laga kraft i oktober
20185. I översiktsplanen finns satta mål för uppförandet av produktionsanläggningar för
fossilfri energi, såsom vindkraft. Kommunen vill även underlätta tillkomsten av storskalig och småskalig vindkraftsproduktion.
En vindkraftsplan6 finns som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen från 2011 där den
aktuella etableringsplatsen pekas ut som ett område där kommunen avser att främja
vindkraftsutbyggnad.
Inga övriga planer eller detaljplaner berörs av planerad ledning.

6.1

Natur- och vattenmiljö

6.1.1 Tidigare kända intressen
Identifierade intressen för naturmiljön längs med ledningssträckningen finns listade i tabell
2 nedan samt i karta i bilaga 1.
Huvudalternativet berör huvudsakligen produktionsskog som är påverkad av skogsbruk.
Inga Natura-2000 områden eller naturreservat berörs.
Området kring Mörrumsån är skyddat som riksintresse för naturmiljön enligt 4 kap. 6 §
miljöbalken (Ri Vatten). Riksintresset avgränsas av avrinningsområdet. Huvudalternativet
berör inte huvudfåran men till stor del avrinningsområdet. Ån är b.la särskilt artrik och
omges av områden med naturvärden. Miljöbalken reglerar att vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras i detta område.
Sträckningen korsar ett område utpekat i våtmarksinventeringen (VMI1), två sumpskogar
(SS1 och SS5) samt en skoglig nyckelbiotop (SkNy1). Vid dessa objekt sträcker sig den
planerade ledningen intill befintlig väg 119 samt befintlig skogsväg.

5

Översiktsplan 2030 Tingsryd kommun (2018) https://tingsryd.se/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1547730048Översiktsplan2030hemsida.pdf
6
Vindkraft i Tingsryd. Tematiskt tillägg till översiktsplanen (2011) https://tingsryd.se/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1387987089vindkraftsplan20111128.pdf
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Ett naturvärde (NV1) som utgörs av en biotop med ädellövskog passeras på nära avstånd
(ca 8 meter). Ett område utpekat i Ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB 1) passeras på
cirka 10 meters avstånd.
Ledningen korsar även utkanten av ett område utpekat i Tingsryds kommuns
naturvårdsprogram (NvP 1) samt passerar ett antal mindre vattendrag/diken.
Sträckningen sträcker sig i närheten av några sumpskogar (SS2, SS3 och SS4), en våtmark
(VMI 2) samt två naturvärden (NV2 och NV3).
Tabell 2. Naturmiljöintressen inom 100 meter från huvudalternativet

KartID
Ri
vatten

Intresse

Namn

Beskrivning

Avstånd från ledningen

Riksintresse
Skyddade
vattendrag 4 kap 6
§ Miljöbalken

Mörumsån

Korsar

VMI 1

Våtmarksinventeringen

NV1

Naturvärde

Biotop med
ädellövskog

Ca 8 meter

SS1

Sumpskog

Strandskog
vid sjö

Korsar

SkNy1

Skoglig
nyckelbiotop

Kringlegöl och
mossar NV
därom 2, 8 km
VNV Ryds
kyrka
Kärr och
Ekskog
Kyrkön Ö gård
N 6741-1994
Strandsk.
Torstensmålasjön
Torstensmåla
100 M V
Gårdar

Området
avgränsas av
avrinningsområdet för
Mörrumsån.
Vissa
naturvärden.

Berör utkanten av
biotopen

SS 2

Sumpskog

Lövskogslun
d med
kulturhistoris
ka värden
Myrskog

SS 3

Sumpskog

Kärrskog

Ca 80 meter

VMI 2

Våtmarksinventeringen

Strandskog
vid sjö.
Preliminär

Ca 80 meter

500 M V
Torstensmålasjön
1100 m NV
Torsensmålasjön
Krampens
stränder 6.3
km VNV Ryds

sid 20/32

Korsar på två ställen

Ca 40 meter

SS 4

Sumpskog

NvP 1
ÄoB 1

NV 2

Naturvårdsprogram
Ängs- och
betesmarksinventeringen
Naturvärde

NV 3

Naturvärde

SS5

Sumpskog

kyrka
Siggaboda
dammkrampen

Objectid 56357
och Objectid
72932
1 km NO
Siggaboda
damm
Ån 700 m N
Siggaboda
damm
Myr öster om
Kyrkön

klass 3.
Strandskog
vid sjö/
Strandsjö vid
vattendrag

Ca 60 meter

Korsar
Ca 10 meter

Lövängsrester

Ca 40 meter

Å eller
bäckmiljö

Ca 80 meter

Mosseskog
där tall
dominerar

Korsar på två ställen

I tillståndsprocessen för den planerade vindkraftsparken genomfördes en inventering av
fåglar samt fladdermöss år 2015. Inga rödlistade arter påträffades. Inga observationer av
fåglar gjordes som kunde tänkas bli störda av vindkraftsanläggningen. Resultatet från
fågelinventeringen tyder på att kungs- och havsörn inte häckar i området. Tjäder och orre
förekommer, men sparsamt. Några större spelplatser i ostörda skogsområden av arterna
tycks inte finnas. Övriga fågelfaunan förefaller typisk för brukad skogsbygd, utan
särskilda ornitologiska skyddsvärden.
En mer utförlig redovisning av artförekomster i närheten av den planerade ledningen
kommer att presenteras i kommande MKB.
6.1.2 Naturvärdesinventering
En naturvärdesinvertering (NVI) enligt svensk standard för NVI7 genomfördes i juli 2020
för området kring huvudalternativet. Naturvärdesobjekt med klass 1 (högsta naturvärde),
klass 2 (högt naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde) avgränsades och beskrevs. I
inventeringen genomsöktes inventeringsområdet efter naturvårdsarter och förutsättningar
för biologisk mångfald bedömdes. Längs en stor del av den förordade sträckningen
konstaterades låga naturvärden, se bilaga 1.
I den tidigare kända nyckelbiotopen (SkNy1) konstaterades ett område med högt
naturvärde i naturvärdesinventeringen (NVI 4), dock inte med samma utbredning som
7

Standard för Svensk Naturvärdesinventering – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning
enligt svensk standard SS 199000: 2014
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nyckelbiotopen. Objektet beskrivs utgöra en lundartad lövskog med visst inslag av gran
och tall. Gran finns i huvudsak närmst vägen, tillsammans med asp, och lövträden tar helt
över ett tjugotal meter in i skogen. Ledningen planeras i utkanten av objektet där det inte
finns lika höga naturvärden.
Vid det redan kända naturvärdet (NV1) observerades ett område med påtagligt naturvärde
(NVI1).
På norra sidan väg 119 observerades ett område med påtagligt naturvärde (NVI 3). Vid
denna planeras ledningen på andra sidan vägen.
En äldre naturbarrskog (NVI 5) mellan anslutningspunkt 1 och 2 bedömdes ha högt
naturvärde. Vid detta objekt justerades sträckningen så att de högsta naturvärdena kan
undvikas. Med nu föreslagen sträckning passeras objektet på ca 30 meters avstånd.
Nära anslutningspunkt 1 finns ett område med påtagligt naturvärde (NVI 6) som den
huvudalternativet korsar. Objektet utgörs av en tallskog som i stora delar är att betrakta
som en tallsumpskog.
Både på norra och södra sidan av väg 119 konstaterades påtagliga naturvärden (NVI 2).
Den norra sidan konstaterades inneha något rikare flora sett till mängden blommor.
Artsammansättningen är dock mycket snarlik och de flesta arter påträffades på båda sidor.
Flera rödlistade fjärilar observerades även i vägkanterna.
Den invasiva arten Lupin observerades längs med väg 119.
En mer utförlig beskrivning av genomförd naturvärdesinventering kommer att presenteras i
kommande MKB. Där kommer även en separat NVI-rapport att biläggas.

6.2

Kulturmiljö

Inga riksintressen för kulturmiljövård finns i närheten av huvudalternativet. Inom
100 meter från förordad sträckning finns tre registrerade kulturlämningar, se tabell 3 samt
figur 12.
Tabell 3. Registrerade kulturlämningar inom 100 meter från planerad kabelsträckning

Övrig kulturhistorisk
lämning alt.
Fornlämning
Bevakningsobjekt

RAÄ nr/ID

Beskrivning

Avstånd från
ledningen

Almundsryd 88:1

Bytomt/gårdstomt

Ca 100 meter

Bevakningsobjekt

Almundsryd 81:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

Almundsryd 348:1

Bro

Korsar
utkanten av
objektet
Ca 60 meter
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Figur 12. Karta med intressen för kulturmiljön.

Huvudalternativet korsar en registrerad kulturlämning, Almundsryd 81:1
(bevakningsobjekt) samt sträcker sig i närheten av flera stenmurar och stenrösen i
skogsmark, se figur 9. Stenmurarna och stenrösena observerades vid fältbesök i augusti
2020.
Ett samråd enligt 2 kap 10 § KML med Länsstyrelsen i Kronobergs län pågår parallellt
med detta samråd för att undersöka om de observerade stensamlingarna kan utgöra
fornlämningar och om ledningen i sin helhet kan tänkas påverka andra oregistrerade
lämningar i området.
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Figur 5. Stenmurar i närheten av huvudalternativet. Ledningen planeras sträcka sig ca 12 meter från
stenmuren på den vänstra bilden samt på andra sidan vägen från stenmuren på den högra bilden.

6.3

Friluftsliv

Inga områden utpekade som riksintresse för friluftsliv berörs av den planerade ledningen.
Inga övriga kända intressen för friluftsliv finns i området.

6.4

Infrastruktur

Huvudalternativet berör en allmän väg, länsväg 119. Ledningen planeras förläggas längs
den södra sidan av vägen, ca 2-5 meter utanför vägkanten. Väster om Torstensmålasjön
planeras ledningen tryckas under vägen.
Ledningen kommer även att beröra mindre skogsvägar samt tillkommande
anläggningsvägar för vindkraftsanläggningen. Lämplig metod att korsa dessa vägar
kommer att utredas vid behov.
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Där ledningen planeras att förläggas söder om väg 119 finns idag en befintlig 10 kV
markkabel som ägs av E.ON Energidistribution. På norra sidan väg 119 finns fiber förlagd
längs med vägen.

6.5

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska 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 bland annat 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.
Magnetfält och hälsoeffekter
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
en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering, såtillvida detta kan göras till
rimliga kostnader.
Magnetfält från aktuell ledning
Den planerade ledningen bedöms inte ge upphov till några höga magnetfält vid byggnader
för stadigvarande vistelse. Magnetfältsberäkningar kommer att presenteras i kommande
MKB.

6.6

Kumulativ påverkan

Den planerade ledningen är en följd av den vindkraftsetablering som sker i området.
Påverkan under anläggningsskedet kan öka om byggnation av ledning och
vindkraftsanläggning sker samtidigt, i form av till exempel störningar från transporter. Det
finns dock en stor vinst med att kunna samordna själva anläggningsarbetet för att slippa
upprepade intrång och störningar i området. Påverkan är också tillfällig och upphör när
ledning och vindkraftsanläggning är byggda.
Då ledningen på stora delsträckor planeras att förläggas längs med nya vägar för den
planerade vindkraftsanläggningen blir det samlade intrånget på dessa platser något större
än om ledningen skulle förläggas ensam. Dock bedöms intrånget vara mindre med detta
förfarande, jämfört med om den planerade ledningen skulle förläggas längs med andra
vägar, som till stor del utgörs av enkla skogsvägar, eller i orörd mark.
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Sträckningen för den planerade ledningen har anpassats för att minimera intrånget i
identifierade natur- och kulturhistoriska värden. Där ledningen följer nya vägar tillhörande
vindkraftsanläggningen har även vägsträckningen anpassats på samma sätt.
En kumulativ effekt av den planerade ledingen och vindkraftsanläggningen är den positiva
samhällsnyttan dessa medför i form av ett mer miljövänligt och förnybart energisystem.
Detta är i linje med miljömålet Begränsad klimatpåverkan och en viktig del i Tingsryds
kommuns arbete att öka andelen förnybar energi genom vindkraft.

7

Konsekvensbedömning

I detta skede är det svårt att göra en detaljerad konsekvensbedömning eftersom ledningens
exakta lokalisering inte är fastställd. Utifrån vad som framkommer från föreliggande
samråd kan justeringar avseende ledningens lokalisering komma att ske. I den MKB som
kommer att tas fram som en del i koncessionsansökan kommer ledningens miljöpåverkan
att analyseras och beskrivas i detalj. Nedan redovisas översiktligt de miljökonsekvenser
som respektive alternativ kan förutses kunna ge upphov till.

7.1

Landskapsbild

Ledningen kommer inte påverka landskapsbilden nämnvärt då den förläggs utmed
befintliga och tillkommande vägar. Längs med vägar sker en breddning av redan trädfri
korridor.
Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms därmed som små.

7.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Pågående markanvändning i området där ledningen planeras utgörs huvudsakligen av
skogsbruk. Det förordade alternativet följer befintliga och nya vägar och försvårar därför
inte permanent för skogsbruket under driftsfas.. Under anläggningsfasen kan vissa vägar
vara mer trafikerade vilket kan svåra för framkompligheten.
Den planerade ledningen bedöms vara förenlig med befintliga planer.
Området kring den planerade ledningen är glesbefolkat och inom 100 meter från planerad
ledning finns totalt 8 bostadshus, varav det närmsta på ca 20 meters avstånd från den
planerade ledningen.
Påverkan för närboende bedöms bli liten under driftskedet. Under byggskedet förekommer
övergående störningar i form av ökade transporter samt buller och avgaser från maskiner
och anläggningstrafik.
Avseende magnetfält bedöms inte ledningen medföra förhöjda magnetfält i boendemiljöer,
jämfört med vad som kan anses vara normalt.
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Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna för markanvändning, bebyggelse
och planer är små.

7.3

Natur- och vattenmiljö

Ledningen bedöms medföra en viss påverkan på naturmiljön. I samband med framtagandet
av den förordade ledningssträckningen har hänsyn så långt som möjligt tagits till utpekade
områden av särskilt värde för naturmiljön.
Huvudalternativet följer befintliga och nya vägar vilket innebär en mindre påverkan på
naturmiljön jämfört om ledningen skulle sträcka sig i orörd terräng.
En naturvärdesinventering har genomförts och ledningssträckningen har anpassats för att
minimera påverkan på identifierade naturvärden.
Den förordade sträckningen berör en utpekad nyckelbiotop (SkNy1) intill väg 119. Värdet
i denna biotop beskrivs som ”lövskogslund med kulturhistoriska värden”. Vid
naturvärdesinventeringen konstaterades dock att de höga naturvärdena i biotopen med
äldre lövträd finns en bit söder in i området. Där ledningen planeras finns endast yngre
granskog. Enligt en bedömning som gjorts i naturvärdesinventeringen skulle biotopen
troligtvis gynnas av att granskogen närmast vägen avverkas. Därmed skulle påverkan på
detta naturvärde vara liten och positiv på sikt.
Det område som hade högst utpekat naturvärde i naturvärdesinventeringen (NVI4) kommer
passeras på ett avstånd av ca 30 meter.
Nära anslutningspunkt 1 finns ett område med påtagligt naturvärde (NVI 6) som den
förordade sträckningen kommer att korsa. Objektet utgörs av en tallskog som i stora delar
är att betrakta som en tallsumpskog. Vid denna passage kommer möjligheten att justera
sträckningen och utföra skyddsåtgärder, såsom att göra högstubbar, att studeras vid
detaljprojektering så att konsekvenserna minimeras för objektet.
Naturvärdesinventeringen indikerade att området inte hyser särskilda värden för fågellivet.
Den planerade ledningen kommer beröra avrinningsområdet för Mörrumsån som är
skyddat som riksintresse för naturmiljön enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Miljöbalken
reglerar att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål
inte får utföras i detta område. Den planerade ledningen bedöms därmed inte påverka
riksintresset.
Påverkan på vattendrag och diken kommer minimeras genom att förlägga ledningen genom
tryckning under dessa.
Vid naturvärdesinventeringen kunde konstateras att vägkanterna på norra sidan väg 119
hade högre naturvärden än den södra sidan. Den norra sidan var mer artrik vad gäller
kärlväxter och flera hotade fjärilsarter noterades. Därav gjordes anpassningar av
sträckningen så att endast den södra vägbanken av väg 119 kommer att beröras. Det
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kommer att bli en påverkan på markskiktet vid nedläggningen, men samma massor
planeras att återföras så att kärlväxtfloran kan återetablera sig.
Då det observerats en invasiv art i området (lupin) krävs en varsam hantering av massor
och växtavfall vid förläggning av ledningen. Idag finns ingen lagstiftning kring just de
invasiva arter som observerats i området. E.ON Energidistribution kommer dock sträva
efter att inga massor ska lämna platsen och om de fraktas bort så kommer de att läggas på
godkänd deponi. Maskiner som används ska tvättas av på plats för att minska
spridningsrisken av frön. I samband med projekteringen av ledningen och inför
anläggandet kommer en kontakt tas med Tingsryds kommun för att stämma av om några
nya riktlinjer kring dessa arter uppkommit. En utvärdering kommer också att göras
huruvida det är möjligt att initialt i projektet gräva bort samtliga lupinförekomster och
lägga dessa massor på godkänd deponi.
I kommande MKB kommer en NVI-rapport med mer utförligare beskrivning av
naturmiljön samt konsekvensbedömningar att biläggas.
Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna på natur- och vattenmiljö bli små.

7.4

Kulturmiljö

Den registrerade kulturlämningen (Almundsryd 88:1) som är registrerad som
bytomt/gårdstomt kommer att korsas av den planerade ledningen. Vid en tidig kontakt med
Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelade Länsstyrelsen att denna ej är klassad som
fornlämning och att inget tillstånd behöver sökas för intrång i denna. Dock ska arbetet
avbrytas om strukturer eller föremål påträffas inom lämningsområdet. Lämningen är redan
idag påverkad av både bostadsbebyggelse och väg 119.
De stenmurar som observerats i fält bedöms inte påverkas av den planerade ledningen då
den förordade sträckningen anpassats efter dessa.
De stensamlingar som observerades i fält bedöms även de kunna undvikas. Skulle dessa, i
det parallellt pågående samrådet enligt 2 kap §10, visa sig utgöra fornlämningar och det
bedöms att den planerade ledningen kommer att påverka dessa kommer en ansökan om
ingrepp i fornlämning att upprättas i enlighet med gällande lagstiftning.
I det fall övriga tidigare okända lämningar påträffas vid byggnation av ledningen kommer
arbetena att avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen, i enlighet med kulturmiljölagen.
Då ett samråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län om kulturmiljön pågår parallellt med
detta samråd kommer en utförligare konsekvensbedömning för kulturmiljön att presenteras
i kommande MKB.
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms, med nuvarande kunskapsläge, bli små.

sid 28/32

7.5

Friluftsliv

Påverkan på friluftslivet består endast av temporära störningar under byggnation av
ledningen, samt eventuellt vid framtida underhåll. Byggnation av ledningen kommer att
medföra tillfälliga störningar i form av buller, avgaser och ökad trafik i området.
Störningarna kan lokalt bli omfattande under vissa perioder av byggnationen men är av
övergående karaktär.
Det finns inga kända intressen för friluftslivet i området.
Konsekvenserna på friluftslivet bedöms därmed som små.

7.6

Infrastruktur

Väg 119 kommer att korsas med schaktfri metod, vilket minimerar störningar på trafiken.
Lämplig metod att korsa övriga vägar kommer att utredas vid behov. Eventuell påverkan
på infrastruktur bedöms bli relativt liten och helt och hållet begränsad till
förläggningsskedet då maskiner och transportfordon kan komma att utgöra tillfälligt hinder
för trafiken. Denna påverkan är dock lokal och temporär.
Eventuella korsningar med befintliga ledningar kommer att göras vid lämplig plats och
med lämplig metod för att minimera störningar för övriga berörda ledningsägare.
Den föreslagna sträckningen bedöms medföra obetydliga konsekvenser för infrastrukturen.

7.7

Elektromagnetiska fält

Den planerade ledningen ger inte upphov till några höga magnetfält vid byggnader för
stadigvarande vistelse. Magnetfältsberäkningar kommer presenteras i kommande MKB.

7.8

Kumulativa effekter

Samordningsvinsten med att förlägga ledningen i anslutning till befintliga och
tillkommande anläggningsvägar bedöms som positiv. Intrånget bedöms vara mindre med
detta förfarande, jämfört med om den planerade ledningen skulle förläggas längs med
andra vägar, som till stor del är enkla skogsvägar, eller i orörd mark.
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