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 TIDIGARE UTSÄNT SAMRÅDSUNDERLAG 
Ett avgränsande samråd för förändring av ledningen har tidigare sänts till berörda sakägare, 

kommunen och myndigheter samt särskilt berörda såsom föreningar och klubbar under 

februari månad 2022. Sista svarsdag för tidigare samråd var 2022-04-08.  

Tidigare utsänt samrådsunderlag finns att läsa på Västerbergslagens Elnäts hemsida.  

https://www.vbenergi.se/elnat/pagaende-projekt/130-kv-luftledning-barudden-kallanget/ 

 

Dokumentet kan även beställas av Sweco Sverige AB, karin.backman@sweco.se eller via  

070–1672112.  

 KOMPLETTERANDE STRÄCKNINGSFÖRSLAG 
Denna handling innehåller enbart uppgifter och fakta om tillkommande alternativ som tagits 

fram efter inkomna yttrande från första samrådet.  

Sökande har valt att inte annonsera det kompletterande samrådet då antalet tillkommande 

fastighetsägare inte överstiger 10 stycken.  

 

2.1 Sträckning nytt huvudalternativ för kraftledning 130 kV. 

Sökanden har valt att titta på ytterligare sträckningsförslag för luftledningsalternativet och följa 

befintliga ledningar för att undvika jungfruligt intrång i skogsmark då en trädsäker ledningsgata 

om ca 40 m behövs. Detta alternativ kräver en utökning av befintlig ledningsgata med ca 12–

25 meter där parallellgång blir aktuell. 

Den tillkommande luftledningssträckan följer befintlig ledningsgata söderut från Lernbo och 

vidare sydöst för att där möta upp en ledning som går i västöstlig riktning. Tänkt alternativ viker 

av åt öster och kommer att korsa en 400 kV ledning för att därefter gå rakt norrut mot 

Mogårdhammar. Detta kompletterande luftledningsförslag följer befintliga ledningar, eller 

ledningar som, ersätts av kompletterande förslag, sin helhet. 

 

 

2.2 Sträckningsförslag 
Tillkommande sträckningsförslag redovisas på karta i Figur 1  och beskrivs i efterföljande 

avsnitt.  

Kartan visar det tillkommande sträckningsförslaget i rött och tidigare samråda alternativ i blått. 

https://www.vbenergi.se/elnat/pagaende-projekt/130-kv-luftledning-barudden-kallanget/
mailto:karin.backman@sweco.se


 

  5 

 

 
Figur 1. Sträckningsförslagen för ombyggnad av befintlig 130 kV luftledning L15 

 

2.3 Tillkommande sträckningsförslag 
Tillkommande alternativ följer en befintlig ledningsgata, se Figur 2, i sydöstlig riktning, 

nuvarande ledning kan eventuellt användas, fram till en befintlig ledning som går i västöstlig 

riktning, se Figur 3. Kompletterande förslag för L15 ska följa den befintliga ledningen på norra 

sidan fram till en 400 kV ledning som korsas och fortsätter sedan på södra sidan av befintlig 

ledningsgata. Denna del av sträckningen kräver en utökad ledningsgata med ca 12–15 m. se 

Figur 3 

När ledningen möter upp ytterligare en befintlig ledningsgata, med två parallella ledningar, 

vänder sträckningsalternativen 90 grader norrut och går därefter på västra sidan av befintlig 

ledning, denna del av sträckan kräver en utökad ledningsgata med ca 23–25 m. Figur 5 

De sista 300 metrarna innan stationen kommer nuvarande ledningsgata för L15 att nyttjas och 

då byggas med stålstolpar, se Figur 6 ingen breddad ledningsgata då ledningen går i 

åkermark. 

 

Om tillkommande sträckningsförslag väljs kan hela befintliga L15 raseras mellan Bårudden 

och Morgårdshammar. 
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Figur 2. Befintlig ledning. Ledningsgatan använd för ny ledning och inte tillkommande avverkning eller 

breddning krävs 
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Figur 3. Befintlig ledningsgata i västöstlig riktning, breddas med 12-15 m 

 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta kapitel ges en generell beskrivning av vad anläggande av ledningen tekniskt sett 

innebär, beskrivning av drift och underhåll av ledningen finns i huvuddokumentet. 

 

En ny luftledning behöver uppföras trädsäker vilket innebär att det inte får finnas några träd 

som vid storm eller oväder riskerar att falla på och skada ledningen. Detta tillgodoses med en 

avverkad skogsgata kring ledningen samt genom avverkning av enskilda farliga träd i 

skogsgatans sidoområden se Figur 4 och Figur 5.  
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Figur 4. Principskiss av en ledningsgata/skogsgata med tillhörande sidoområde, parallellgående med 

utförande i träportalstolpar. 

 
Figur 5. Principskiss av en ledningsgata/skogsgata med tillhörande sidoområde, tre parallellgående 

ledningar i träportalutförande 

När ledningen kommer ut i öppet landskap, strax innan den korsar Östermorvägen, kommer 

ledningen att utföras i stålstolpe för att begränsa antalet stolpar och den visuella påverkan. Se 

Figur 6 
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Figur 6. Exempel på stålstolpe som kan bli aktuell över åkermark söder om Morgårdshammar 

 

 

3.1 Rasering av befintlig ledning L15 

Samtliga uppgifter och underlag finns i tidigare utsänt samrådsunderlag 
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 NÄROMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs närområdets förutsättningar, enbart för kompletterande alternativ, i form 

av exempelvis känsliga miljöer, pågående markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i 

övrigt på ett övergripande sätt.  

 

4.1 Markanvändning 

Utökad ledningsgata utgörs av mark som används för skogsbruksändamål. I övrigt är området 

en befintlig kalavverkad ledningsgata. Se Figur 7. Mark för jordbruksändamål berörs söder om 

stationen Morgårdshammar. 

 
Figur 7. Kalavverkad ledningsgata där ny ledning ska uppföras parallellt och skogsgatan breddas. 

  MILJÖPÅVERKAN och BEDÖMNING 
Anläggande av en ny kraftledning i befintlig och utökad ledningsgata har mindre inverkan på 

motstående intressen. Intrånget minimeras och redan i anspråkstagen mark nyttjas. 

 

Sammantaget bedömer Sökanden att verksamheten kommer att påverka markanvändningen 

där skogsgatan kalavverkas. 
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5.1  Naturmiljö 
Naturen i området utgörs av ett skogsdominerat landskap som påverkats av rationellt 

skogsbruk och befintliga ledningsgator. Ledningen berör, eller ligger i anslutning till, några 

identifierade naturvårdsobjekt. Ett naturvårdsavtal, Haggevägen, en skoglig nyckelbiotop samt 

ett Natura 2000-område, se Figur 8. Berörd skogsmark utgörs generellt av produktionsskog 

och sträckningsförslagen omfattar i huvudsak skog av lågt naturvärde. Sammantaget bedömer 

Sökanden att anläggandet av luftledningen medför en liten påverkan på naturmiljön i området. 

 
Figur 8. Naturmiljö som påverkas 

 

5.2 Skyddade arter 

Inga fågellokaler med särskilt höga biotopvärden för fågel berörs av sträckan. De fågelarter 

som finns rapporterade finns i huvudsak vid sjöarna runt Lernbo.  

Fladdermöss finns rapporterade i Artdatabanken där utdrag har inhämtats som täcker ett 

område på 2 km från ledningen. Samtliga är fridlysta och listade i Art- och habitatdirektivets 

bilaga 4. Närmaste observation är vid Lernboströmmen, ca 1800 m från sträckningsförslaget. 

Utter har noterats vid Morgårdshammar, nedanför dammen i Kolbäcksån och vid Bårudden. 

 

För detaljerad information om skyddade arter se bifogad Naturvärdesbedömning däri ingår 

även påverkan och skyddsåtgärder. 
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5.3 Kulturmiljö 
Inga kulturmiljöintressen är berörda i tillkommande alternativ enligt öppna data i ”Fornsök”. I 

huvuddokumentet finns kulturmiljöpåverkan beskriven. Sökandens bedömning blir därmed att 

påverkan på kulturmiljön blir obefintlig för kompletterande förslag. 

 

5.4 Friluftsliv 

Sträckningsförslagen berör riksintresse för rörligt friluftsliv, Malingsbo-Kloten. Se Figur 9 

Anläggandet av en ny luftledning anses inte innebära någon begränsning av det rörliga 

friluftslivet. Lokalt kan upplevelsen av området förändras i och med den visuella påverkan som 

en utökad skogsgata skapar. Sméleden går i befintlig 400 kV ledningens skogsgata och 

sträckningsförslaget kommer att korsa leden i denna ledningsgata samt innan 

Morgårdshammar. Se Figur 10 

 
Figur 9. Riksintresse rörligt friluftsliv Malingbo-Kloten 
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Figur 10. Sméleden, grönmarkerad i bilden. Bilden är från naturkartan.se. 

Markkabelsträckan korsar en vandringsled ”Romboleden Etapp 3” på Bårudden. Se Figur 11 
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Figur 11. Romboleden, etapp 3 vid Bårudden 

Viss påverkan kommer att uppstå då en schakt för att trycka kabeln under väg 66 måste göras. 

Leden kommer eventuellt att ledas om på en kortare sträcka under anläggningstiden. 

Påverkan på det rörliga friluftslivet blir obefintlig när ledningen är i drift. 

 

5.5 Landskapsbild 

Förändringen av landskapsbilden i området omfattar den markyta som idag i huvudsak utgörs 

av skogsgata och där en ny ledning byggs parallellt med befintlig/a 

Det finns få öppna ytor där ledningen/arna exponeras mot landskapsbilden. Valet av stålstolpe 

över åkermark kommer att utgöra en mindre påverkan än nuvarande luftledning. 

Där ny luftledning byggs finns idag även en lokalnätsledning.   

Sökanden uppskattar att påverkan på landskapsbilden blir liten. 

 

5.6 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 

Det finns 1 hus inom 100 m från sträckningsalternativet. Magnetfältsberäkningar kommer 

göras inför upprättande av MKB och redovisas i den.  

 

 HÄNSYNSÅTGÄRDER 
I detta avsnitt beskrivs hänsynsåtgärder enbart för kompletterande alternativ, på känsliga 

miljöer, pågående markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt på ett övergripande 

sätt.  
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6.1 Naturmiljö 
Om möjligt kommer anläggningsarbetena att utföras vid en tidpunkt på året då marken har 

större bärighet, om detta inte visar sig vara möjligt, eller om marken trots det har dålig 

bärighet, kommer stockmattor eller körplåtar att användas. Om markskador ändå uppstår ska 

de återställas. Anpassning av stolpplaceringar ska göras för att undvika specifika platser och 

således påverkan på geologi och hydrologi. 

 

Inför röjnings- och underhållsåtgärder ska kontakt med Länsstyrelsen tas för att utreda behov 

av samråd enl. 12:e kapitlet 6§ miljöbalken.  

 

En miljöåtgärdsplan avseende de åtaganden som Sökanden har gjort inom ramen för denna 

tillståndsprocess kommer att upprättas för att säkerställa att åtaganden efterlevs vid 

kommande entreprenad. 

 

6.2 Skyddade arter 

Befintlig kraftledningsgata är en del av befintlig livsmiljö för de arter som noterats. Lämpliga 

skyddsåtgärder bör vidtas för arbete även utanför Natura 2000-området för att förhindra 

negativ påverkan på Natura 2000-området och väddnätfjärilen. Bestånd av ängsvädd där 

äggen läggs och ljung där larvens förpuppning sker behöver förbli så intakta som möjligt.  

I områden inom befintlig ledningsgata och där markarbeten gjorts så att det uppstått blottlagd 

mark, föreslås att en ängsfröblandning sås in som innehåller bland annat ängsvädd.  Se 

bifogad Naturvärdesbedömning för detaljerade skyddsåtgärder. 

 

Kraftledningens stolpar kommer att motsvara 12–15 m höga portalstolpar och generellt sett 

kommer stolparna inte överstiga höjden på omgivande skog. Stålstolpar i åkermark blir något 

högre men bedöms inte utgöra en förhöjd kollisionsrisk. Ledningen kommer att behöva 

utformas med topplinor vilket medför en något förhöjd kollisionsrisk. För aktuell luftledning är 

fasavståndet mellan faslinorna ca 4–5 m, vilket i praktiken innebär att det inte finns någon 

elektrifieringsrisk eftersom fåglar med större vingspann än så normalt sett inte förekommer i 

Sverige. Sökanden bedömer att det inte finns någon uppenbar risk för att elektrifiering ska ske 

med aktuellt kompletterande förslag och befintlig ledning.   

 

6.3 Kulturmiljö 
Om det vid det framtida underhållet påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar 

skall den del av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen 

enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §. 

 

6.4 Friluftsliv 

Riksintresse för rörligt friluftsliv kommer inte att påverkas när ledningen är på plats. Under 

anläggandefasen kan vissa hinder uppstå i framkomligheten men arbetsplatsen kommer att 

vara markerad och hindra människor som rör sig i området från att komma i närheten och 

riskera att skada sig. 
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6.5 Landskapsbild 
Då avståndet till närbelägna byggnader för stadigvarande vistelse är relativt stort och höjden 

på ledningens stolpar generellt inte kommer att vara högre än höjden på omgivande skog 

bedöms ny luftledning inte innebära någon uppenbar risk för att närboende får en förändrad 

landskapsbild till följd av ledningen.  

 

6.6 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 

Magnetfältspåverkan från kraftledningar är beroende av dess utformning, hur ledningen i fråga 

nyttjas samt om ytterligare ledningar förekommer i delar av samma sträckning/ledningsgata. 

Genom att förflytta faserna på ledningen kan lägre magnetfält åstadkommas, vilket Sökande 

avser att göra för att åstadkomma så låga magnetfältsvärden som möjligt. 

 SAMLAD BEDÖMNING 
En samlad bedömning blir att påverkan blir mindre än med nuvarande sträckning, det s.k. 

nollalternativet. 

 FORTSATT ARBETE 
När samrådsprocessen är avslutad kommer alla inkomna synpunkter att sammanfattas i en 

samrådsredogörelse tillsammans med Sökandens bemötanden av dessa. Samrådsredo-

görelsen kommer att biläggas den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas inför ansökan 

om nätkoncession för linje. 

Sökande antar att projektet medför en betydande miljöpåverkan och utformar 

miljökonsekvensbeskrivningen utifrån det antagandet.  
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