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1

Inledning
1.1

Bakgrund

Syftet med den nya 40 kV-ledningen från påstick på befintlig ledning L25 till Hamra är att
skapa redundans i överliggande nät. Det innebär en förstärkning av elnätet och att risken för
elavbrott för boende och verksamheter i Hamra minskar. Ledningen ska komplettera en
redan befintlig 40 kV-ledning från ledning L25 till en befintlig fördelningsstation. Den
planerade ledningen ska i stor utsträckning gå längs med den befintliga ledningen, totalt
cirka 2,5 kilometer, se Figur 1.
Sedan årsskiftet 2017/2018 har 6 kap. miljöbalkens uppdaterats med bl.a. tydligare krav på
hur samrådet ska gå till väga och vad som ska ingå i ett samrådsunderlag. Nya begrepp som
undersökningssamråd och avgränsningssamråd har även implementerats. Inför ansökan om
tillstånd för att få uppföra och driva den planerade kraftledningen genomförs
undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken. Om länsstyrelsen fattar beslut om
betydande miljöpåverkan (BMP) avses därefter ett avgränsningssamråd genomföras.

1.2

Avgränsning

Utredningsprocessen inleddes med att ett utredningsområde togs fram i syfte att avgränsa
undersökningen av olika möjliga ledningsdragningar. Då den planerade ledningen ska löpa
från den befintliga ledningen L25 i väst till en befintlig transformatorstation i öst utgjorde
detta de bakomliggande förutsättningarna för avgränsningen av utredningsområdet.
Föreliggande samråd avser endast ansökan om koncession för den planerade luftledningen.
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Figur 1. Utredningsområdet för den nya ledningen mellan befintlig ledning L25 och Hamra.

1.3

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6
kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge
berörda möjlighet till insyn och påverkan.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON Energidistribution tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.

1.4

Samråd

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande
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miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. För att ge
möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet avser E.ON Energidistribution
att redan från början samråda brett och att samråda med samtliga instanser vilket beskrivs i
styckena nedan.
Utskicket av detta samrådsunderlag är det första steget i samrådsprocessen. E.ON
Energidistribution kommer därefter att ta emot samrådssynpunkter skriftligt. Digitalt samråd
kommer att hållas med länsstyrelse och kommun. För enskilda berörda finns möjligheten att
samråda via telefon, mejl eller brev. Det är dock endast skriftliga synpunkter som kan
besvaras i samrådsredogörelsen. Efter att samrådet har genomförts kommer samtliga
synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse. Där kommer även svar på yttrandena
att finnas.
Enligt 8 § punkt 8 i miljöbedömningsförordning (2017:966) bedömer E.ON
Energidistribution att en betydande miljöpåverkan för verksamheten inte kan antas.
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska vid prövning av frågor om nätkoncession för linje ske samråd
enligt 6 kap. miljöbalken. För att undvika onödig dubbelhantering kommer 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 samrådet; stationsplaceringar,
kalavverkning av ledningsgatan och ledningens dragning med tillhörande stolpplaceringar
samt tillfälliga vägar vid byggnation av ledningen.
Samrådsunderlaget finns även tillgängligt på E.ONs webbsida, eon.se/regionnat, under
samrådstiden. Samrådsunderlaget kommer tillsammans med en samrådsredogörelse att
utgöra underlag för Länsstyrelsen i Kalmar läns bedömning huruvida den planerade åtgärden
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

1.5

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Det framgår inte av gällande föreskrifter att föreliggande verksamhet alltid eller aldrig skall
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Av 6 § miljöbedömningsförordningen
(2017:966) framgår att en verksamhet eller åtgärd skall antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första stycket punkt 2 miljöbalken, om verksamheten eller
åtgärden innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220
kV och en längd av minst 15 kilometer.
Då föreliggande prövning inte innefattar en starkströmsluftledning med en spänning på minst
220 kV och en längd av minst 15 kilometer, utan istället avser en luftledning med en
spänning på 40 kV och en längd av cirka 2 kilometer, har E.ON Energidistribution granskat
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verksamheten och dess förväntade påverkan på människors hälsa och miljön utifrån de olika
kriterier som anges i 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen.
I fråga om verksamhetens utmärkande egenskaper bedömer E.ON Energidistribution att
verksamheten är av ringa omfattning, att den inte bidrar till några omfattande kumulativa
miljöeffekter, att den innebär en förhållandevis god användning av mark samt att den inte
medför betydande påverkan på jord, vatten, biologisk mångfald, andra naturtillgångar och
fysisk miljö i övrigt.
Verksamheten ger inte upphov till några betydande mängder avfall eller restprodukter
(varken i anläggnings- eller i driftskede), den orsakar inga betydande föroreningar eller
störningar, sannolikheten för allvarliga olyckor är låg och riskerna för människors hälsa är
obetydliga.
I fråga om verksamhetens lokalisering konstaterar E.ON Energidistribution att beviljad
koncession för ledningen inte innebär någon betydande förändring av pågående
markanvändning, varken på kort eller på lång sikt.
Verksamheten medför ingen påverkan på de naturresurser (i huvudsak jordbruksmark) som
finns i området och dessa resurser är vanligt förekommande och finns tillgängliga såväl
lokalt som regionalt och nationellt.
Verksamheten utgör inget hinder för ett eventuellt framtida nyttjande av de förekommande
naturresurserna. Verksamheten medför inte heller någon betydande påverkan på
naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område som kan antas bli
påverkat.
I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper bedömer E.ON
Energidistribution att de förväntade effekterna från verksamheten är ringa med avseende på
deras storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet. Sannolikheten för att negativa
effekter uppstår bedöms vara låg.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer E.ON Energidistribution att verksamheten inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

2

Studerade alternativ
2.1

Alternativutredning

I den utredning som genomförts för att undersöka olika alternativ avseende sträckning och
utformning för den nya ledningen har i huvudsak följande parametrar varit styrande:


Geografiska förutsättningar inom området samt terrängens beskaffenhet, främst
med avseende på förekomst och utbredning av land- och vattenområden men även
höjdskillnader och lutning.
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Geologiska förutsättningar avseende framför allt förekomsten av ytligt liggande
berggrund.



Befintlig infrastruktur (vägar, järnväg, byggnader, anläggningar, ledningar etc.).



Förorenade områden eller sådana områden som kan misstänkas vara förorenade.



Planerad infrastruktur (sådana byggnader och anläggningar som möjliggörs av
befintliga och tillkommande detaljplaner eller som föreslås i översiktsplaner).



Förekommande intressen (riksintressen, områdesskydd, naturreservat, biotopskydd,
strandskydd, forn- och kulturlämningar, rennäring etc.).



Befintlig markanvändning (skogsbruk, jordbruk, bostäder, näringsverksamhet etc.).



Praktisk byggbarhet, teknisk genomförbarhet samt längden hos den nya ledningen.



Fortsatt tillgänglighet och löpande driftsäkerhet när nya ledningen väl är på plats.

Att till största delen följa den befintliga ledningen, i stället för att öppna upp ytterligare en
ledningsgata i samma område, bedöms vara den bästa lösningen ur en rad olika aspekter.
Den befintliga ledningsgatan innebär den kortaste vägen, intrånget i landskapsbild och
naturmiljö minimeras liksom störning på befintlig markanvändning.
De alternativ som förekommer avseende ledningens tekniska utformning är luftledning och
markkabel.

2.2

Befintlig ledning i nuvarande sträckning och utformning

Det går en befintlig ledning från ledning L25 Vimmerby-Haddarp till Hamra som är från
1990-talet. Ledningen består av träportalstolpar. Parallellt finns även en 10 kV-ledning, se
Fel! Hittar inte referenskälla. och Figur 3.

Sid 5/23

Figur 2. Kartan visar de alternativa ledningssträckorna vid byn Hamra som är belägen söder om Vimmerby.

Figur 3. Befintlig ledning (till höger i bild) i nuvarande utformning. Foto: Google Earth.

2.3

Lokaliseringsalternativ A

Den nya ledningen byggs i huvudsak parallellt på den norra sidan av befintlig ledning. Normalt
breddas ledningsgatan med 15 meter vid 40 kV i parallellgång. Närmast stationen behöver den
nya ledningen antingen korsa till södra sidan innan järnvägen eller markförläggas under in till
station. Ledningen kan även behöva markförläggas kortare sträckor.
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2.4

Lokaliseringsalternativ B

Den nya ledningen byggs i huvudsak parallellt på den södra sidan av befintlig ledning. Normalt
breddas ledningsgatan vid 40 kV i parallellgång. Närmast stationen behöver den nya ledningen
antingen korsa järnvägen eller markförläggas under in till station. Ledningen kan även behöva
markförläggas.

2.5

Lokaliseringsalternativ C

Ledningen markförläggs i form av en kabel som går parallellt med de befintliga ledningarna.

2.6

Utformningsalternativ luftledning

En luftledning kommer att utformas som en regionnätsledning i enlighet med svensk
standard, med en konstruktion bestående av stolpar med 40 kV nominell spänning. Stolparna
kan bestå av till exempel trä, betong, komposit eller stål och de är normalt sett 10–16 m
höga. Vid längre passager eller snävare vinklar kan portalstolpar komma att användas. Vid
en eventuell övergång till markkabel används en kabeländstolpe.
Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna, kommer att vara 70–150 m.
Avståndet kan variera beroende av terrängen och förekommande infrastruktur, samt med
nödvändiga hänsynstaganden avseende eventuella förekommande natur- och kulturvärden.
För en luftledning krävs en trädsäker ledningsgata. En sådan upprättas genom att ett område
motsvarande cirka 15 m på vardera sida om ledningen (skogsgata) hålls fri från träd och
annan högre vegetation. Därutöver kommer enstaka höga träd utanför detta område, om de
vid fall kan förväntas skada ledningen, att fällas eller toppas. En etablerad ledningsgata
behöver upprätthållas genom regelbunden underhållsröjning (utförs vanligtvis cirka vart
åttonde år) under hela den period då ledningen är i drift. I
Figur 4 visas en principskiss över en luftledning med tillhörande skogs- och ledningsgata.
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Figur 4. Principskiss över en luftledning med tillhörande skogs- och ledningsgata.

2.7

Utformningsalternativ kabel

Ledningen markförläggs i form av en kabel som utförs enligt svensk standard. I föreliggande
fall innebär detta att ledningen kommer att bestå av så kallade kabelförband. Förbanden
består av tre hopbuntade kablar (en kabel per fas) och förläggas i ett schakt som är cirka 1
m brett i markytan och ca 1,2 m djupt, se Figur 5. Kablarna placeras på en bädd av sand som
tillförs schaktet och ett lager av sand läggs även omedelbart ovanför kablarna i syfte att
skydda dem från skada eller åverkan från t.ex. vassa stenar. Därefter återfylls schaktet med
de uppschaktade massorna och eventuella överskottsmassor transporteras bort.
Området omedelbart intill schaktet nyttjas vid förläggningsarbetet för transporter, upplag av
massor, kabeltrummor, uppställning av arbetsmaskiner m.m. Efter genomförda arbeten
kommer eventuellt påverkad mark att återställas så långt som möjligt. En markkabel läggs
med fördel i anslutning till befintliga vägar.
För passager där det inte är framkomligt med kabelschakt eller lämpligt att schakta kan så
kallad schaktfri förläggning, t.ex. via styrd borrning eller tryckning, användas. Vid eventuell
förekomst av ytligt berg kan även sprängning bli aktuellt. Längs en markkabel anläggs en
servicegata där vegetationen kontinuerligt röjs. Syftet med servicegatan är att möjliggöra en
snabbare åtkomst till ledningen om serviceåtgärder behöver utföras. Servicegatan samt
området ovanför och i omedelbar anslutning till själva ledningsschaktet behöver
upprätthållas genom regelbunden underhållsröjning under hela den period då ledningen är i
drift.
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Figur 5. Principskiss över markkabelförläggning.

2.8

Nollalternativ

Det underliggande nätet är dåligt rustat för att klara avbrott på 40 kV-nätet. Byggs ingen ny
ledning kommer det även fortsättningsvis inte finnas redundans i nätet och risken för avbrott
kommer fortsatt att vara relativt hög.

2.9

Motiv till förordat alternativ

För den planerade kraftledningen finns två möjliga utföranden. Ledningen kan antingen
utföras som trädsäker luftledning eller som markförlagd kabel. Vanligtvis används kabel
inom tätbebyggda områden eller vid korta ledningssträckor. I glest bebyggda områden eller
då det rör sig om längre ledningssträckor är trädsäkra luftledningar det helt dominerande
alternativet. En luftledning är vanligtvis mer flexibel då det är lättare att placera stolparna på
ett sådant sätt att t.ex. vattendrag, vägar, fornlämningar eller skyddade områden med
begränsad utbredning (t.ex. biotopskydd inom jordbrukslandskapet) undviks.
Driftsäkerheten för en markkabel är generellt sett god, men ett eventuellt fel är svårt och
tidskrävande att lokalisera och åtgärda. Det kan ta upp till flera veckor att lokalisera och
avhjälpa fel på en markkabel och det kan i vissa fall bli aktuellt att byta ut relativt långa
kabelsträckor. Under perioder med snö och tjäle kan det tidvis vara mycket svårt att utföra
eventuella nödvändiga reparationer.
Driftsäkerheten för en luftledning är generellt sett god även om den på grund av sin
exponering ovan mark är något känsligare för bland annat extrema väderförhållanden. En
luftledning är dock betydligt lättare att komma åt vid de tillfällen då det finns ett behov av
att utföra inspektioner, felsökning och reparationer. Om behovet uppstår är det även
förhållandevis lätt att byta ut både stolpar och linor hos en luftledning.
Generellt sett så har en markkabel en mindre påverkan på omgivningen under driftskedet
men en större påverkan under byggskedet jämfört med en luftledning.
En markkabel medför i de flesta fall en begränsad visuell påverkan på landskapsbilden
medan en luftledning kan medföra större eller mindre påverkan beroende av terrängen och
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det omgivande landskapet. För en markkabel är även utbredningen hos det omgivande
magnetfältet betydligt mindre än hos en luftledning.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det betydligt mer kostsamt att anlägga en markkabel jämfört
med en luftledning. Kostnaderna för såväl material som för byggnation- och anläggning är
högre. Det innebär att förläggning av markkabel generellt sett blir fyra till fem gånger dyrare
än att bygga en luftledning på samma sträcka.
I föreliggande ärende bedömer E.ON Energidistribution att en luftledning är det bästa
möjliga alternativet. Detta då den aktuella ledningen är relativt lång samtidigt som den löper
igenom ett glest bebyggt område. De magnetfält som genereras kring ledningen medför inte
någon risk för olägenhet för människors hälsa. Påverkan på den omgivande miljön, under
framför allt byggnations- och anläggningsskedet, bedöms bli betydligt mindre för en
luftledning än vad den skulle bli för en markkabel. En luftledning innebär även, som tidigare
nämnts, att inspektioner, felsökning och reparationer blir betydligt lättare att utföra.
För att möjliggöra anslutning till den planerade transformatorstationen kan den avslutande
delen av ledningssträckningen komma att anläggas som markkabel. Om detta blir aktuellt
kommer det att röra sig om en kortare sträcka för att ta sig under järnvägen och fram till
stationen.

2.10

Avfärdade alternativ

Alternativ C där ledningen markförläggs i form av en kabel som går parallellt med de
befintliga ledningarna avfärdas bland annat på grund av markskador och risk för åverkan på
kultur- och naturmiljöintressen i samband med schaktningen som krävs då ledningen
markförläggs.

3

Beskrivning av berörda intressen

Berörda intressen längs befintlig ledning har identifierats genom kartstudier. Digitala data
har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Artportalen och
Vimmerby kommun.

3.1

Landskapsbild

Stångåns dalgång med tillhörande mosaiklandskap ramas in av skogslandskap i väster och
öster. Landskapet är kuperat och småbrutet med olika slags brukad mark och mindre
skogspartier. Väg 23/34 går i nordsydlig riktning väster om Stångån. I öster går järnvägen
Stångådalsbanan. I anslutning till järnvägen finns ett sågverk. Den planerade ledningen
berör landskapsbilden då ledningsgatan blir mer synlig när den kommer att breddas.
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3.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Inom utredningsområdet finns främst jordbruksmark med gles bebyggelse, men även en
kraftledning och ett sågverksområde.
Markanvändning
I området för de tänkta sträckningsalternativen finns en å, jordbruksmark och skogsmark
där ån används i rekreationssyfte. Markanvändningen kommer att beröras på så sätt att mer
mark behövs till ledningsgatan då den ska breddas.
Bebyggelse
Det finns tre fastigheter med byggnader på inom ca 250 meter från den tänkta ledningsgatan.
I Åhult, cirka 140 m norr om den befintliga ledningen, finns två byggnader. I Bolö, cirka
250 m norr om den befintliga ledningen finns en byggnad. På sågverksområdet finns ett
flertal industribyggnader. Bebyggelsen kan bli berörd av den planerade ledningen om
landskapsbilden ändras i samband med att ledningsgatan breddas.
Planer
Vimmerby kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som tar sikte
på år 2050 (Vimmerby kommun Översiktsplan, 2022). Fram till att den nya planen antas
gäller den nuvarande översiktsplanen från år 2007 (Vimmerby, 2007). Det finns även en
fördjupad översiktsplan från år 2016 som omfattar området runt Vimmerby stad (Vimmerby
kommun, 2016). I vindkraftsplanen för Vimmerby kommun presenteras områden lämpliga
för vindkraft (Vimmerby, 2011). Inget sådant område finns inom utredningsområdet alltså
kommer detta intresse inte bli berört av breddningen av ledningsgatan.

3.3

Natur- och vattenmiljö

Två utpekade objekt från ängs- och betesmarksinventeringen finns inom området för de
olika sträckningsalternativen, Objekt 937-D80 och Objekt C3E-500. Stångån flyter även
genom området där ledningen är tänkt att dras. Det finns även en grundvattenförekomst
som omfattas av miljökvalitetsnormer. För en översikt över alla samlade naturvärden se
Figur 6. Natur- och vattenmiljö kan bli berörda av den planerade ledningen i byggskedet då
detta kan innebära att tunga maskiner som passerar genom området riskerar att påverka
naturvärden negativt.
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Figur 6. Kartan visar de naturvärden som finns i närområdet till den tänkta ledningssträckan vid Hamra.

Biologisk mångfald
Med biologisk mångfald avses variationsrikedom bland levande organismer av alla
ursprung. Såväl mångfald inom arter, mellan arter som av ekosystem omfattas.
Under de senaste decennierna har andelen hävdad och betad jordbruksmark minskat. Detta
beror till stor del på att jordbruket har intensifierats, men även på att vissa marker inte längre
brukas och har vuxit igen med skog. Habitaten har för en mängd växter och därmed även
insekter anpassade till det gamla kulturlandskapet till följd av detta trängts undan.
Skogsbruket har även det blivit mer storskaligt och även där har den biologiska mångfalden
minskat. Ytterligare ett hot är urbaniseringen, vilken medfört att andelen mark som täcks av
bebyggelse och hårdgjorda ytor ökar.
Det man på senare år har sett är att arter som tidigare endast funnits i hävdad och betad mark
har upptäckts i bland annat ledningsgator och man kan vid inventeringar se att ledningsgator
ofta har en högre biologisk mångfald än angränsande biotoper. Anledningen till mångfalden
bedöms vara att miljöerna systematiskt hålls öppna från igenväxande skog vilket medger att
solinstrålningen mot markskiktet ökar och att det skapas brynmiljöer. I den homogena
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planterade skogen skapas ett öppet stråk som ger variation i området och kan fungera som
en spridningskorridor för till exempel fjärilar och dess värdväxter. Även vissa fågelarter
gynnas av den öppna ledningsgatan vad gäller födosök, häckning etc. Vad gäller
kraftledningar i städer kan man se att luftledningar på vissa ställen har bidragit till att ett
grönt stråk har bevarats genom bebyggelsen.
Som en av Sveriges största ledningsägare har E.ON möjlighet att bidra till att den biologiska
mångfalden gynnas och bolaget arbetar aktivt med frågan i flera avseenden. Bland annat har
E.ON i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköping tagit fram en manual för skötsel och
underhåll av befintliga kraftledningsgator. I manualen, som är tänkt att fungera som ett stöd
för E.ON och de entreprenörer som bolaget anlitar, redovisas generella skötselråd för olika
typer av biotoper som kan förekomma längs ledningsgatorna. Skötselråden syftar till att
gynna den biologiska mångfalden i kraftledningsgatorna. E.ON arbetar med att
implementera dessa arbetssätt i alla län där vi har regionnätsledningar.
E.ON underhållsröjer sina ledningsgator med ett intervall av ca 8–10 år, med syfte att
förhindra att träd och vegetation ska växa sig så hög att de kan skada ledningar. Inför alla
underhållsåtgärder som potentiellt kan medföra att naturmiljön väsentligen kan komma att
ändras, genomför E.ON alltid s.k. 12:6-samråd med berörd länsstyrelsen, i syfte att
säkerställa att nödvändiga miljöhänsyn tas.
Underhållandet av ledningsgatorna bidrar potentiellt till att gynna den biologiska
mångfalden genom att öppnare stråk ofta skapas, solinstrålningen i markskiktet ökas, nya
livsmiljöer skapas etc. Vidare kan t.ex. kvarlämnandet av högstubbar och död ved i samband
med avverkning och röjning ytterligare bidra till att den biologiska mångfalden gynnas.
Även markstörningar som skapas vid byggnation av ledningar och vid inspektion och
underhåll av ledningar kan vara positivt för den biologiska mångfalden, då de potentiellt
bidrar till att nya livsmiljöer skapas. I synnerhet har det visat sig i sandiga och torra biotoper.
Det är viktigt att understryka att E.ON normalt inte äger marken där kraftledningarna
etableras och bibehålls, utan detta nyttjade regleras vanligen genom servitutsavtal eller
ledningsrätt med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder för att gynna den biologiska
mångfalden, utöver vad som regleras inom ramen för servitutsavtal eller ledningsrätt, måste
därför genomföras i samråd med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder måste även ske med
beaktande av gällande skogsvårdslagstiftning.
Ängs- och betesmarksinventeringen
Objekt 937-D80 i ängs- och betesmarksinventeringen är en välhävdad, frisk ängs- och
betesmark med riklig förekomst av träd och buskar. Det går ett fuktdråg i kanten av objektet.
Det finns rikliga förekomster av ett flertal olika signalarter (arter typiska för ängs- och
betesmarker) bland andra backnejlika, backtimjan, gullviva, jungfrulin och solvända.
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Objekt C3E-500 i ängs- och betesmarksinventeringen är en igenväxt ängs- och betesmark.
Objektet är inte längre aktuellt. För en översikt se Figur 6.
Grundvattenförekomst
Grundvattenförekomsten Vimmerby-Hamra (WA96449104 / SE638898-150320) har
fastställda miljökvalitetsnormer (VISS Vimmerby-Hamra, 2022), se Figur 6. Förekomsten
har enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) idag en god kvantitativ och god kemisk
status. Det finns utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av
grundvattenmagasinet. Gällande miljökvalitetsnormer för förekomsten är god kvantitativ
och god kemisk status, se Tabell 1.
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer och gällande status för grundvattenförekomsten Vimmerby-Hamra.

Vimmerby-Hamra

Miljökvalitetsnorm

Status

Kvantitativ status

God kvantitativ status

God

Kemisk status

God kemisk status

God

Stångån
Vattenförekomsten Stångån: Högerumsbäcken-Älsterbäcken (WA55216521 / SE638915150304) har fastställda miljökvalitetsnormer (VISS Stångån, 2022), se Figur 6. Förekomsten
har enligt VISS idag en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Påverkanskällor med betydande påverkan är reningsverk, urban markanvändning,
förorenad/gammal industrimark och atmosfärisk deposition. Vattenförekomsten har
förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar för vattenkraft, förändring
av hydrologisk regim på grund av jordbruk och förändring av morfologiskt tillstånd för
jordbruket. Gällande miljökvalitetsnormer för förekomsten är god ekologisk status år 2039
och god kemisk ytvattenstatus, se Tabell 2.
Tabell 2. Miljökvalitetsnormer och gällande status för vattenförekomsten Stångån: HögerumsbäckenÄlsterbäcken.

Stångån:
HögerumsbäckenÄlsterbäcken

Miljökvalitetsnorm

Status

Ekologisk status

God ekologisk status år 2039

Måttlig

Kemisk status

God kemisk status

Uppnår ej god
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3.4

Kulturmiljö

Det finns två kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar inom det område som
berörs av förordat huvudalternativ, se Figur 7. Det kan dock inte helt uteslutas att det kan
förekomma ännu oupptäckta lämningar i anslutning till, eller i närheten av detta. I tabell 1
redovisas de forn- och kulturlämningar som identifierats vid utredningsområdet. Forn- och
kulturlämningar kan därmed bli berörda av den planerade ledningen i de fall de är oupptäckta
och belägna vid stolparnas tilltänkta placeringar.

Figur 7. Kartan visar de naturvärden som finns i närområdet till den tänkta ledningssträckan vid Hamra.

Tabell 3. Fornlämningar som identifierats inom utredningsområdet

RAÄ nr/ID

Kulturmiljölämningar alt.
Fornlämningstyp

Avstånd från ledning

Vimmerby 67:1

Slaggförekomst

ca 130 m

N 6389051, E
550110
(SWEREF99 TM)

Boplats med fyndmaterial
bestående av hälleflinta och
kvarts

ca 95 m
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Stångån
Stångån är ett särskilt värdefullt vatten och utpekat kulturvattendrag med areella näringar
som dominerande tema.

3.5

Friluftsliv

Det är rimligt att anta att delar av området kring förordat huvudalternativ utnyttjas för olika
slags aktiviteter såsom t.ex. paddling, svamp- och bärplockning och vandring med mera.
Den planerade ledningen kan beröra friluftslivet när den breddas på så sätt att ledningsgatan
blir synligare i naturen vilket kan påverka upplevelsen av orörd natur men även göra naturen
mer lättillgänglig

3.6

Infrastruktur

Befintlig ledning
Det finns två befintliga dragningar i området som är parallella med varandra, en 40 kVledning och en 10 kV-ledning. De sträcker sig från Vimmerby-Haddarp till Hamra och
kraftledningsstolparna består av trä och är av typen portalstolpar. Den befintliga ledningen
anses inte bli berörd av den planerade ledningen.
Stångådalsbanan
Stångådalsbanan, en oelektrifierad järnväg med enkelspår, går från Linköping via Hultsfred
till Kalmar och är av nationell betydelse. Banan trafikeras av persontåg på hela sträckan samt
godståg på sträckorna Vimmerby-Berga och Blomstermåla-Kalmar. Detta intresse kommer
troligen beröras under tiden den planerade ledningen byggs då den kommer korsa järnvägen
och därmed påverka tågtrafiken under den tiden.
Riksintresse för kommunikationer
Riksväg 34 löper söderut från Vimmerby ned mot Hultsfred och är av riksintresse för
kommunikationer. Vägen är ca 9 meter bred och har en hastighetsgräns på 80 km/h. Förordat
huvudalternativ korsar vägen cirka 200 meter från sammankopplingen med befintlig
ledning. Riksvägen kommer troligen beröras under tiden den planerade ledningen byggs då
den kommer korsa vägen och därmed påverka trafiken under tiden.

3.7

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält
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Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Elektriska och magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem,
och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Magnetfält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i en kraftledning och varierar
med storleken på strömmen, samt även spänningsnivån och faslinornas konfigurering.
Magnetfält avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Till skillnad mot
elektriska fält så avskärmas inte magnetfält av byggnader och kan således påverka miljöer
där människor vistas och därmed även människors hälsa.
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
. Närmsta bebyggelse ligger på ett sådant avstånd att befintlig och planerad ledning inte
kommer bidra till någon ökning av de elektromagnetiska fälten. Avståndet till närmsta hus
är 140 meter. Elektromagnetiska fält från 40 kV-ledningar avtar helt på ett avstånd av
omkring 30-40 meter. Magnetsfältsberäkning kommer att presenteras i kommande MKB.

4

Konsekvensbedömning

I detta skede är det svårt att göra en detaljerad konsekvensbedömning eftersom varken
lokalisering eller tekniskt utförande för ledningen är fastställt. Utifrån vad som framkommer
från föreliggande samråd kan justeringar avseende ledningens lokalisering, tekniskt
utförande med mera komma att ske. I den MKB som kommer tas fram som en del i
koncessionsansökan kommer dock ledningens miljöpåverkan analyseras och beskrivas i
detalj. Nedan redovisas översiktligt den miljöpåverkan som respektive alternativ ändå kan
förutses kunna ge upphov till.

4.1

Landskapsbild

En luftledning ger en påverkan på landskapsbilden, såväl genom stolparna som genom den
avverkade delen av ledningsgatan. Hur omfattande påverkan anses bli beror på hur väl
luftledningen följer landskapsformen, omgivande markanvändning och närhet till
bebyggelse. Generellt exponeras luftledningen mindre när den går genom skogsmark och
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följer områdets landskapsformer som dalgångar, vattendrag eller skiftesgränser. En
luftledning som går i öppna landskap, över höjder och som avtecknar sig mot himlen blir
däremot mer synlig. Även i ett skogslandskap kan påverkan från en luftledning bli stor, till
exempel i små landskapsrum som sjöar, vattendrag eller mindre uppodlade dalgångar.
En luftledning blir ofta mindre framträdande i ett storskaligt landskap jämfört med ett
småbrutet mosaiklandskap. I landskap där det redan finns mycket synlig infrastruktur kan
ytterligare ledningar smälta in bland befintliga, men det finns också en risk att de förstärker
varandras påverkan och blir dominerande i landskapsbilden. Med infrastruktur menas i
huvudsak andra luftledningar, vägar, järnvägar, sjövägar samt flygplatser och flygstråk.
Den planerade ledningen kommer till stor del att följa den befintliga ledningen. Det minskar
den negativa påverkan på landskapsbilden. Eftersom ledningsgatan breddas och ytterligare
en ledning tillförs det öppna landskapet så bedöms ledningen ändå påverka landskapsbilden
negativt.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

I jordbruksmark begränsas intrånget till ytorna närmast stolparna vilket innebär att
jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor under ledningen.
Nya ledningar i skog innebär att skogsmarken tas i anspråk. Vid uppförande av en ny
luftledning i anslutning till en redan befintlig ledningsgata blir åtgången av skogsmark
mindre än vid anläggning av en helt ny ledningsgata. Även tillsynsvägar till en ny luftledning
kan minska arean av produktiv skogsmark. Dessa tillsynsvägar kan dock ha ett värde för
skogsbruket då åtkomst till skogsområden kan underlättas.
Luftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggning av luftledningar eftersträvas att
påverkan på annan infrastruktur så som vägar, järnvägar eller andra luftledningar minimeras.
Påverkan på infrastruktur bedöms framför allt uppkomma under byggskedet. Påverkan på
infrastruktur i driftskedet bedöms i huvudsak endast ske i samband med drift- och
underhållsarbeten.
Nya luftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida mot gällande detaljplan eller
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock
mindre avvikelser göras.
Den planerade ledningen bedöms påverka pågående markanvändning endast i liten
omfattning eftersom ledningen följer befintlig ledningsgata. Ledningsgatan kommer dock
att breddas vilket innebär en liten negativ påverkan på markanvändningen. Den planerade
ledningen bedöms inte påverka den befintliga ledningen eller bebyggelse negativt.
Ledningen bedöms inte heller medföra någon negativ påverkan varken på befintliga planer
eller pågående planarbete.
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4.3

Natur- och vattenmiljö

Biologisk mångfald
Påverkan på naturmiljön beror främst på ledningsgatans bredd. Hur stor påverkan detta
medför är helt beroende av naturtypen som genomkorsas. Luftledningen kan orsaka förlust
av värdefulla biotoper och också påverka öppna, naturliga miljöer.
En skogsgata kan fungera som en barriär för lavar, svampar och vissa insekter och om
området redan är fragmenterat kan denna barriär få betydande effekter för vissa arter.
Artrikedomen i en öppen skogsgata är å andra sidan ibland högre än i omgivande skogsmark.
För arter som gynnas av öppnare områden, till exempel fjärilar, kan skogsgator fungera som
spridningsvägar. En skogsgata ger också uppkomst till kantzoner vilka generellt sett kan
hysa många olika arter. Själva skogsgatan kan också fungera som födostråk åt älg och annat
vilt. På tidigare hävdade marker återupptas en slåtterliknande skötsel genom den
regelbundna underhållsröjningen och på så sätt kan hävdgynnade arter bevaras.
Flora och fauna i myrar, sankmarker och sumpskogar kan påverkas negativt om stolparnas
placering påverkar hydrologin i dessa områden. Vid sumpskogar kan den hydrologiska
balansen påverkas även om inga stolpar är placerade i området på grund av den avverkade
skogsgatan. Påverkan på naturmiljön blir vanligtvis mindre vid parallellförläggning med
annan infrastruktur jämfört med om ledningen byggs genom obruten mark.
Ledningen går till stor del parallellt med en redan befintlig ledning. Det innebär att de
biotoper som finns i nuläget till stor del kommer att bevaras. Det finns stora möjligheter att
anpassa stolpplaceringen för att undvika till exempel blötare partier och därmed minska den
negativa påverkan.
Ängs- och betesmarksinventeringen
Ledningen går genom objekt 937-D80 i ängs- och betesmarksinventeringen. Nya
ledningsstolpar påverkar ängs- och betesmarken negativt i och med att mark tas i anspråk
för stolpplatserna. Å andra sidan kräver ledningsgatan öppen mark med regelbunden skötsel
vilket är i samklang med skötseln av ängs- och betesmarken. Ledningen bedöms påverka
ängs- och betesmarken positivt.
Ledningen går cirka 25 m söder om objekt C3E-500 i ängs- och betesmarksinventeringen.
Ledningen bedöms inte påverka objektet.
Grundvattenförekomst
Ledningen går genom grundvattenförekomsten Vimmerby-Hamra (WA96449104/
SE638898-150320) som har fastställda miljökvalitetsnormer. Ledningen bedöms inte
påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Stångån
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I VISS presenteras flera olika förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller som
skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus i Stångån som ekologiskt funktionella
kantzoner, biotopvård i vattendrag samt restaurering av rensade och rätade vattendrag. Om
stolpplaceringen anpassas så att stolparna inte hindrar möjligheten att genomföra åtgärderna
så bedöms ledningen inte påverka vattenförekomsten negativt.

4.4

Kulturmiljö

För att lokalisera kända lämningar och dokumentera nya lämningar och områden med risk
för idag okända fornlämningar kommer en arkeologisk utredning steg 1 att utföras i ett
senare skede i det fall länsstyrelsen i Kalmar anser att en sådan är nödvändig.
Föreslagen sträckning går inte över någon lämning, däremot i närheten (cirka 100 meter) av
två lämningar. Det finns goda möjligheter att anpassa stolpplaceringen så att den negativa
påverkan på dessa lämningar minimeras. Övriga lämningar bedöms inte påverkas negativt
av sträckningen.
Under byggskedet kan påverkan komma att ske på lämningar och miljöer. Denna påverkan
går att minimera och är lokal och koncentrerad till byggskedet. Slutlig stolpplacering och
anläggande av körvägar och upplagsplatser kommer att ha betydelse för i vilken grad
kulturmiljön påverkas. Det finns stora möjligheter att anpassa stolpplaceringen så att hänsyn
tas till lämningar.
Ledningen bedöms medföra en obetydlig till liten negativ påverkan på kulturmiljön.

4.5

Friluftsliv

Rekreation och friluftsliv påverkas främst visuellt av en luftledning. Generellt är all
naturmark i närheten av tätorter av intresse för friluftslivet. I skogsmark och över öppna
strövområden eller landskap kan känslan av orördhet påverkas negativt. Eftersom den
planerade ledningen följer en befintlig ledning bedöms påverkan på friluftslivet i allmänhet
bli obetydlig.

4.6

Infrastruktur

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms inte medföra några
betydande eller negativa konsekvenser för befintlig infrastruktur inom området. Vid beslut
om stolparnas placering samt vid arbeten med anläggande av ledningen kommer erforderliga
avstånd och försiktighetsmått att vidtas. Att planerad ledning löper parallellt med befintlig
ledning bedöms inte medföra några konsekvenser för befintlig ledning.
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4.7

Elektromagnetiska fält

Magnetfältens utbredning från ledningen kommer inte att överstiga 0,4µT vid bostad.
Därmed bedöms de magnetiska fälten från aktuell ledning sammantaget ge upphov till små
konsekvenser för människors hälsa och miljö.

4.8

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Det kan vara
olika typer av effekter från en och samma verksamhet eller att effekter från olika
verksamheter samverkar. Kumulativa effekter kan därför uppstå då den nya ledningen ska
etableras intill den befintliga ledningen. Förutsättningar för den befintliga ledningssträckan
är beskriven i avsnitt 3.6.
Den planerade ledningen kommer att gå parallellt med en befintlig ledning. Det innebär att
det inte behövs en ny ledningsgata i landskapet, utan att den befintliga ledningsgatan
breddas. Det kan upplevas som både positivt och negativt. Det är positivt att det inte
tillkommer ett nytt element i landskapet och det är negativt att befintligt element breddas.
I och med att den nya ledningen läggs parallellt med den befintliga tas inte ett nytt
infrastrukturstråk i anspråk. Det underlättar för utveckling och förändring av befintlig
markanvändning, den kommunala planeringen och friluftslivet och minskar därmed de
kumulativa effekterna av planerad ledning.

5

Preliminär utformning MKB

Den kommande MKB:n kommer preliminärt att utformas med följande kapitelindelning:


Sammanfattning



Inledning



Tillstånd och tillåtlighet



Beskrivning av förordat huvudalternativ



Beskrivning av berörda intressen och konsekvensbedömning



Miljökvalitetsnormer



Utredda alternativ



Samlad bedömning
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Referenser.

De intressen som kommer att beskrivas djupare i MKB:n är detsamma som i detta
dokument:


Landskapsbild



Markanvändning, bebyggelse och planer



Natur- och vattenmiljö



Kulturmiljö



Friluftsliv



Infrastruktur



Elektromagnetiska fält



Kumulativa effekter.
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