
 
 

 
   KALLELSE 1 (2)  

 2021-10-01  

 

 

  

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde  

Tid: Måndag den 4 oktober 2021, kl 13:00  

Plats: Sal Kvallsta i kommunhuset är bokad. Distansnärvaro är möjlig. Se länk i mejl. 

Fr o m nästa nämnd planerar vi att ha öppna sammanträden som tidigare. 

Ordförande: Jacob Risberg (MP) 

Sekreterare: Eva Paulsrud 

  
Föredragningslista 

1. Upprop Dnr 

2. Justering (förslag fredag 8 oktober 2021)  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut  

- BAB delegationslista augusti och september 
2021 

 

 Informationsärenden  

5. Information om stadsutvecklingsstrategi 2035 för 
västra Knivsta och Alsike 
(Pelle Mikaelsson och Joakim Lindmarker) 

 

5. Information om planuppdrag på del av Särsta 3:1-
LSS gruppboende (Maria Cassel och Jessica Öhrn) 

 

6. Information om planprioritering (Maria Cassel)  

7. Information om ny plantaxa (Maria Cassel)  

9. Information om Södra Ar etapp 1 (Maria Cassel)  

10. Information om skyfallshantering (Maria Cassel)  



 
 

 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

Kallelse/föredragningslista 2 (2)  

2021-10-01  

  
 

11. Information om Kölängens naturreservat (Carin von 
Köhler) 

 

 Beslutsärenden 

 

  

12. Överklagande av detaljplan för Alsike Nord etapp 
2A (Andree Dage) 

SUN-2021/281 

13. Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med 
Svenska Kraftnät (Robert Fåhraeus) 

 

SUN-2021/328 

14. Bildande av naturreservatet Ängbyskogen (Carin 
von Köhler) 

 

SUN-2021/386 

15.  Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för SUN 
per augusti 2021 (Edvin Johansson) 

 

SUN-2021/5 

 
 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-08-01 Till: 2021-08-31 Utskrift: 2021-09-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-030 Bifall 2021-08-16 Annika Rönnberg 15 563 kr

BAB 2021-033 Bifall 2021-08-16 Annika Rönnberg 65 750 kr

BAB 2021-034 Bifall 2021-08-31 Annika Rönnberg 26 125 kr

Summa: 107 438 kr

Antal poster: 3 st

Total summa: 107 438 kr

Totalt antal poster: 3 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 107 438 kr

Totalt antal poster: 3 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-09-01 Till: 2021-09-30 Utskrift: 2021-10-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-027 Återkallande 2021-09-06 Annika Rönnberg - 92 750 kr

BAB 2021-031 Bifall 2021-09-03 Annika Rönnberg 486 kr

BAB 2021-035 Bifall 2021-09-01 Annika Rönnberg 75 kr

BAB 2021-036 Bifall 2021-09-15 Annika Rönnberg 12 000 kr

BAB 2021-037 Bifall 2021-09-24 Annika Rönnberg 13 625 kr

BAB 2021-039 Bifall 2021-09-23 Annika Rönnberg 10 300 kr

BAB 2021-040 Bifall 2021-09-30 Annika Rönnberg 56 985 kr

BAB 2021-041 Bifall 2021-09-02 Annika Rönnberg 2 486 kr

BAB 2021-042* Bifall 2021-09-02 Annika Rönnberg 1 786 kr

BAB 2021-043 Bifall 2021-09-29 Annika Rönnberg 1 728 kr

BAB 2021-046 Bifall 2021-09-24 Annika Rönnberg 5 415 kr

BAB 2021-047 Bifall 2021-09-24 Annika Rönnberg 4 375 kr

Summa: 16 511 kr

Antal poster: 12 st

Total summa: 16 511 kr

Totalt antal poster: 12 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 16 511 kr

Totalt antal poster: 12 st
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Handläggare 
Andree Dage 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-20 

Diarienummer 
SUN-2021/281 

   

 

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hantering av meddelad dom om att upphäva detaljplanen för Alsike 
Nord etapp 2A 

 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden överklagar inte mark- och miljödomstolens beslut att upphäva 
antagandebeslutet för Alsike Nord etapp 2A 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog Detaljplan för Alsike Nord etapp 2A den 25 november 2020. 
Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som den 2021-09-10 upphävde 
kommunens antagandebeslut (P 0538-20). Överklagandet handlar om placeringen av en 
infartsväg från Björkkällevägen in till det planerade bostadsområdet. Domstolen går på den 
klagandes linje. Mark- och miljödomstolen slår fast att kommunen antingen behöver motivera 
tydligare varför infartsvägen behöver vara lokaliserad där den är eller hitta en annan plats för 
infartsvägen. 
 

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen inom tre 
veckor från domens datum. Bedömningen är att kommunen behöver se över dragningen av 
infartsvägen från Björkkällevägen för att antingen tydligare motivera beslutet eller hitta en 
alternativ lokalisering. Detta innebär att mark- och miljödomstolens dom inte överklagas av 
kommunen. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Arbetet med detaljplanen finansieras genom plankostnadsavtal av planbeställaren. Ett nytt 
avtal kommer behöva upprättas för planarbetet. Det är i detta skede oklart om det blir en 
revidering av detaljplanen och dess omfattning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 
 

Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Att inte överklaga mark- och miljödomstolens beslut gällande infartsväg påverkar inte barn 
direkt. Det är i detta skede oklart vad eventuella revideringar av infartsväg kan få för 
konsekvenser. Eventuella konsekvenser för barn kommer behöva hanteras i kommande 
arbete. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2021-09-10 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 9538-20 
 
  

  
 

 
 

Dok.Id 678041 
Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag–fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
1. Roland Sundström, Vrå Hälleborg 705, 741 92 Knivsta 
2. Stellan Bergman, Finnhagsvägen 17, 741 92 Knivsta 
3. Kerstin Hansson, Finnhagsvägen 17, 741 92 Knivsta 
4. Staffan Linder, Finnshagsvägen 2, 741 92 Knivsta 
5. Maria Linder, Finnhagsvägen 2, 741 92 Knivsta 
  
Motparter 
1. Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 
2. Alsike Fastigheter AB, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Knivsta kommuns beslut den 25 november 2020 i ärende nr KS-2020/652, 
se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för Alsike Nord etapp 2a i Knivsta kommun  
 
_____________ 
 
DOMSLUT 
 
1. Mark- och miljödomstolen bifaller Roland Sundströms överklagande och 

upphäver Knivsta kommuns beslut den 25 november 2020 att anta detaljplanen 

för Alsike Nord etapp 2a.  

2. Mark- och miljödomstolen avvisar Stellan Bergmans, Kerstin Hanssons, 

Staffan Linders och Maria Linders överklaganden.  

_____________ 
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  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 9538-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Knivsta kommun (kommunen) beslutade den 25 november 2020 att anta detaljplan 

för Alsike Nord etapp 2a i Knivsta kommun. Syftet med detaljplanen är att möjlig-

göra ny bebyggelse i två till fyra våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder 

och lokaler för verksamhet och service.  

 

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 17 december 2020 beslutat att inte överpröva 

det i målet aktuella antagandebeslutet. 

 

Roland Sundström, Stellan Bergman, Kerstin Hansson, Staffan Linder och Maria 

Linder har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och 

miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Stellan Bergman och Kerstin Hansson har yrkat att beslutet att anta detaljplanen 

ska upphävas. Till stöd för sina överklaganden anfört i huvudsak följande.  

 

Kommunen har ingått ett avtal med staten där man bland annat lovar att i utpekade 

områden bygga 6 000 bostäder i norra Alsike mot att staten bygger två nya 

järnvägsspår och en station i Alsike. Det är ett gigantiskt projekt som borde baseras 

på en genomtänkt planering där grundläggande frågor utreds, och som lämpligen 

resulterar i en fördjupad översiktsplan för området. Planprocessen skulle då också 

garantera medborgarna insyn och inflytande. Inget av detta har dock skett och trots 

detta antas detaljplan på detaljplan i norra Alsike. De nybyggda områdena planeras 

med mycket hög befolkningstäthet och kommer att omringa gamla Alsike 

stationssamhälle som består av både nybyggda och äldre villor. Utvecklingen 

kommer få ett avgörande inflytande på livsvillkoren för de boende. Kommunen har 

vidare i huvudsak lämnat deras frågor och synpunkter obesvarade eller besvarat 

dem bristfälligt. Tre grundläggande frågor som endast berörs flyktigt eller inte alls i 

detaljplanen är reningsverkets bristande kapacitet, olösta trafikfrågor såsom var de 

två nya järnvägsspåren ska dras samt den stora bristen på bostadsnära natur-

områden. 
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  Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 9538-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

Som förklaring till att de ska anses ha rätt att överklaga antagandebeslutet har de i 

huvudsak anfört följande. De är boende i nära grannskap och påverkas i allra högsta 

grad av detaljplanen bland annat genom förlust av bostadsnära natur och stora 

förändringar av trafikförhållandena med kraftigt ökat buller som följder av den 

planerade utbyggnaden. Den nu aktuella detaljplanen är vidare en del av en tidigare 

större detaljplan som utan motivering har delats upp i tre mindre delar. En tänkbar 

förklaring till detta skulle kunna vara att man vill minska kretsen av sakägare. 

Det är oerhört svårt att delta i demokratiska processer i Knivsta.  

 

Staffan Linder och Maria Linder yrkat att beslutet att anta detaljplanen ska 

upphävas. Till stöd för sina överklaganden anfört i huvudsak följande.  

 

Detaljplanen innebär att värdet på deras fastighet riskerar att minska då deras 

naturomgivningar som idag är belägna öster om deras fastighet ska omvandlas till 

stadsbyggnation. Mitt framför deras villa kommer brukbar åkermark samt skog 

försvinna och ersättas med bebyggelse. Detaljplanen kommer även medföra stort 

och bestående lidande då området framför deras fastighet för all framtid förfular 

utsikten från deras villa och trädgård. Byggandet och medföljande fordon till 

boende innebära ett livslångt ökat buller och störningar från både byggtrafik såväl 

som ökad folkmängd och biltrafik. Detaljplanen innebär vidare att området förfulas 

och att naturvärden går förlorade. 

 

Som förklaring till att de ska anses ha rätt att överklaga antagandebeslutet har de i 

huvudsak anfört följande. Deras fastighet gränsar till de tänkta byggplanerna och 

skiljs endast åt av Björkkällevägen. Vidare är detaljplanen endast en början till att 

exploatera hela området fram till Björkkällevägen, vilket kommer att betyda att de 

får stadsliknande bebyggelse cirka 10–12 meter från tomtgränsen. Detaljplanen 

innebär vidare att i princip all skog som står där kommer att försvinna och att de 

boende kommer att få en oåterkallelig försämring av sin livskvalitet med ökat 

buller, ökad trafik, försämrad luft, mindre natur att röra sig i samt att djurlivet 

kommer att försvinna och ersättas med betong. 
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  Sid 4 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 9538-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

Roland Sundström har i första hand yrkar att detaljplanen ska ändras så att 

utfartsvägen närmast hans fastighet flyttas och att i andra hand att hela detaljplanen 

ska upphävas. Till stöd för sitt överklagande har han anfört i huvudsak följande. 

Orden varsamhet och samförstånd återkommer i kommunens handlingar. Det har 

visserligen varit många möten men kommunen har inte lyssnat. Vad gäller den gata 

som ska dras längs hans fastighets södra gräns och över fastighetens tillfartsväg så 

är denna inte någon servitutsväg utan ingår i fastigheten. Trots detta har inte någon 

från kommunen varit i kontakt med honom gällande hur detta ska lösas. Kommunen 

borde ha kontaktat honom så att detta kunnat lösas i samförstånd. En så pass stor 

väg direkt i anslutning till hans tomtgräns utgör en betydande olägenhet. Han har 

även gett in ett förslag på hur vägen skulle kunna dras med något mindre påverkan 

på hans fastighet utan att någon närmare fördyring sker.  

 

Knivsta kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Roland Sundströms 

överklagan, särskilt avseende dels vilka överväganden kommunen har gjort rörande 

alternativt läge för in- och utfart till detaljplaneområdet, dels hur detaljplanen 

överensstämmer med kraven enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 36 § plan- och bygglagen. 

Kommunen har bestritt yrkat bifall till överklagandet och har i sitt yttrande anfört 

bland annat följande.  

 

Enligt 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) är prövningsramen vid domstolens 

prövning av antagande av detaljplaner begränsad till om kommunens beslut strider 

mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av 

omständigheterna i ärendet. 

 

Roland Sundström synes ifrågasätta hur kommunen har kommunicerat med detalj-

planens intressenter under planprocessen, viktiga moment som är lagreglerade 

genom kraven på samråd enligt 5 kap. 11–17 §§ respektive granskning enligt 5 kap. 

18–25 §§ PBL. I skrivelsen finns inget tydligt påstående om att någon rättsregel har 

överträtts inför detaljplanens antagande, utan kritiken mot kommunens hand-

läggning är vag och svepande utan detaljer, vilket gör den svår att besvara.  
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  Sid 5 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 9538-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

Under beredningen av detaljplaneärendet genomfördes samråd under tiden 3 okto-

ber till 14 november 2018. Efter samrådet delades detaljplanen för Alsike Nord 

etapp 2 upp i tre olika etapper, den aktuella detaljplanen utgör den första av dessa 

tre. Den nu aktuella detaljplanen har varit utställd för granskning 26 februari till och 

med 25 mars 2020. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta 

kommunhus samt varit tillgängliga på kommunens hemsida. Beredningen av plan-

ärendet har följt reglerna i PBL för upprättande av detaljplaner. 

 

Klaganden har yttrat sig två gånger under samrådsfasen och kommunen har be-

svarat dessa yttranden och kommunicerat svaret till klaganden. Vid samråd och 

efterföljande granskning finns inte alltid möjlighet att tillgodose alla enskilda 

synpunkter, utan det handlar om att väga allmänna intressen mot de enskildas 

intressen som detaljplanen påverkar. Som nämnts är klagandens påståenden om 

kommunens tillkortakommanden under planprocessen svepande utan tydliga 

hänvisningar till förbisedda rättsregler eller andra omständigheter som visar att 

kommunen har genomfört planprocessen på annat än lagligt sätt. De bör därför inte 

kunna ligga till grund för upphävande av detaljplanen. 

 

I sitt granskningsyttrande har Roland Sundström beskrivit en alternativ placering av 

infartsgatan till planområdet. Detta kan förstås som ett påstående om att hans en-

skilda intresse genom den alternativa placeringen av gatan träds mindre förnär utan 

motsvarande inskränkning av det allmänna intresset eller någon annan enskilds 

intresse. 

 

Beträffande gatans placering har kommunen anfört följande.  

 

Den planerade gatans placering i detaljplanebeslutet är förlagd utifrån en översiktlig 

och strategisk planering där hänsyn tagits till de två kommande detaljplane-

etapperna som planeras intill gatans sträckning, se bild nedan. 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 
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Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
Det finns två alternativ till detaljplanens förslag: antingen att det planerade området 

enbart försörjs med tillfarten i söder från Brunnbyvägen, eller att en ny gata med 

anslutning till väg 1051 anläggs något söder om den föreslagna gatan. Det första av 

dessa alternativ innebär en stor trafikbelastning på den enda tillfarten eftersom om-

rådet står inför en större utbyggnad. Förutom trafikbelastningen innebär tillfarten 

också en avsevärd sårbarhet att ett större bostadsområde bara försörjs av en gata. 

Det andra av dessa alternativ innebär att en remsa av mark, som inte kan nyttjas väl, 

uppstår mellan klagandens fastighet och den nya gatan. 

  

Med detaljplanens föreslagna placering av gatan kan de framtida trafikflödena inom 

planområdet tas om hand samtidigt som kommunen löser in- och utfartsbehovet för 

fastigheten Vrå 1:158 till väg 1051. Dessutom innebär den föreslagna gatan en 

effektiv markanvändning. Då väg 1051 är statlig har kommunen, under plan-

processens gång, varit begränsad i planerandet av antalet utfarter från den före-

slagna bebyggelsen till väg 1051. Detta framkommer i Trafikverkets yttrande den 

24 mars 2020. 

 

Som underlag för detaljplanen har en ljudutredning (Akustikkonsulten, 2019-12-17) 

tagits fram med trafikbullernivåer som avser prognosår 2040. Ljudutredningen visar 

att den ekvivalenta ljudnivån vid fastighetsgräns mot Vrå 1:158 uppgår till 55–
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60 dBA och att den maximala ljudnivån uppgår till 70–80 dBA. Inom fastigheten 

kan en så kallad "tyst sida", det vill säga högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå, uppnås 

vid bostadens fasad. All bebyggelse i och intill detaljplanen har dessutom tillgång 

till en bullerskyddad sida där antingen enskilda eller gemensamma uteplatser kan 

anläggas i anslutning till bostad. Detaljplanen hindrar inte uppförande av buller-

åtgärder vid den klagandes fastighet om sådant behov skulle uppstå. I detaljplanens 

genomförandebeskrivning kan utläsas att nödvändiga bullerdämpande åtgärder för 

klagandens fastighet ska bekostas av exploatören, vilket finns reglerat i det till 

detaljplanen tillhörande exploateringsavtalet. 

 

Den planerade gatans sektion har en gatubredd på sammanlagt 22 meter där de 

planerade körfälten för fordonstrafik hamnar 7 meter från den klagandes fastighets-

gräns. Gatans sektion ger utrymme för både fordonstrafik och för gång- och cykel-

trafikanter. På respektive sida av körfälten ges dessutom utrymme för planteringar. 

Bild nedan är tagen från det till detaljplanen tillhörande gestaltningsprogrammet. 

 
Kommunen bedömer att klagandens intressen i stort har tillgodosetts, åtminstone till 

den grad att inskränkningen i dessa intressen är godtagbar vägd mot allmänintresset 

av planens genomförande i dess nuvarande skick. Klaganden har visserligen 

uttryckt ett önskemål om en annorlunda placering av gatan än vad detaljplanen 

föreskriver, men har inte mera konkretiserat på vilket sätt den i detaljplanen 

föreslagna placeringen innebär besvär eller nackdel för honom. Den mest konkreta 

uppgiften är att klagandens alternativa lösning skulle innebära att hans fastighet 
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förskonas från direkt påverkan. En sådan lösning saknar emellertid en måttfull 

avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, utan kantrar åt den enskilde 

fastighetsägarens sida. En intresseavvägning som leder till ett sådant resultat förut-

sätter att det allmänna intresset av att genomföra den planerade gatuplaceringen 

enbart har ett mycket blygsamt värde, vilket kommunen bestrider. Kommunen vill 

betona att den har förståelse för klagandes oro och är öppen för en fortsatt dialog 

vad gäller den kommande projekteringen och utformningen av gatan utanför dennes 

fastighet, inklusive vidtagande av bulleråtgärder. 

 

Vad gäller detaljplanens överensstämmelse med kraven enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 

36 § PBL har kommunen anfört bland annat följande.  

 

Detaljplanen ligger inom det område som i kommunens översiktsplan är utpekat 

som prioriterat utvecklingsområdet för bebyggelse. I översiktsplanen framgår att 

nya områden i Alsike ska ha tydliga och starka kopplingar med redan befintliga 

strukturer och att byggnation av områden som är isolerade från omgivningen genom 

exempelvis naturmark eller som innehåller återvändsgator ska undvikas. Vidare be-

tonar översiktsplanen att bebyggelsen i Alsike ska ha stadsmässig karaktär. Utöver 

översiktsplanens vägledning utgår detaljplanen från "Avtal avseende bostads-

byggande i Alsike, Nydal och Nysala i Knivsta kommun" som undertecknades efter 

beslut i kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region Uppsala och staten. 

Avtalet innebär att kommunen ska möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder 

till år 2057. I gengäld ska järnvägen byggas ut till fyra spår mellan Uppsala och 

länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny tågstation ska etableras i Alsike. 

 

I planbeskrivningen framgår att detaljplanen är planerad utifrån kommunens 

antagna trafikstrategi där gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik är de 

prioriterade trafikslagen. Målet med trafikstrategin är att främja en väl fungerande 

balans mellan gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik så att alla får tillgång till ett 

attraktivt och hållbart transportsystem. Kvalitéer som eftersträvas i gaturummen är 

bland annat att sänka bilens hastighet och öka barns möjlighet att röra sig fritt i 

rummet såväl till fots som på cykel. Planförslaget understödjer en låg bilanvändning 
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i enlighet med "Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och "Nysala" i 

Knivsta kommun". De planerade gatorna i detaljplanen ger ökad tillgänglighet för 

dem som i framtiden kommer att bo i området likväl som för dem som bor intill 

området i dag. Detaljplanens gator ger dessutom utrymme för grönskande åtgärder 

för dagvatten som både bidrar till den sociala och ekologiska hållbarheten inom 

planområdet i stort. 

 

Kommunens samlade bedömningen att den planerade gatustrukturen inom plan-

området är väl avvägd för att tillgodose en resilient och balanserad trafikströmning 

som både tar hänsyn till kommande trafikmängd, buller, behov av framkomlighet 

och effektiv markanvändning. Den ökade trafikmängden utanför den enskildes 

fastighet är begränsat i förhållande till det allmänna intresset att tillföra en god och 

framkomlig genomströmning av trafikrörelser i området.  

 

In- och utfarten till fastigheten Vrå 1:158 från väg 1051 kommer enligt detaljplanen 

ersättas av allmän platsmark och regleras till fastighet Vrå 1:137. Gatan kommer att 

försörja såväl det planerade området som Vrå 1:158. Kommunen ansöker om even-

tuell lantmäteriförrättning mellan kommunen och andra fastighetsägare. Exploa-

tören ersätter i sin tur kommunen för dessa kostnader. Reglering av kostnader mel-

lan kommunen och exploatören sker genom exploateringsavtalet. 

 

DOMSKÄL 

Klagorätt 

Ett beslut om antagande av detaljplan får enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, och 42 § förvaltningslagen (2017:900) överklagas av den som 

beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. 

 

Enligt rättspraxis anses beslut avseende detaljplaner angå ägare till de fastigheter 

som ligger inom planområdet eller som gränsar direkt till detta eller endast skiljs åt 

av en väg. Därutöver anses beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap, om 

de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åt- 

gärden, natur- och trafikförhållandena på platsen m.m. Bedömningen av klagorätt 
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ska dock göras med viss restriktivitet (se NJA 2017 s. 421). 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att Stellan Bergman, Kerstin Hansson, 

Staffan Linder och Maria Linders fastigheter inte ligger inom planområdet och inte 

heller gränsar direkt till området. Av utredningen i målet framkommer inte heller 

andra omständigheter som motiverar att Stellan Bergman, Kerstin Hansson, Staffan 

Linder och Maria Linder har rätt att överklaga detaljplanen. Även med beaktande av 

vad de har anfört bedömer domstolen att de inte är särskilt berörda av beslutet på ett 

sådant sätt som skulle kunna medföra att de ska tillerkännas klagorätt. Deras över-

klaganden ska därför avvisas. 

 

Prövning i sak 

Rättsliga utgångspunkter 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 

(se 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), [PBL]). Den myndighet som prövar 

ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska endast 

pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som 

klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna (se 13 kap. 17 § PBL). 

Om myndigheten vid prövningen finner att beslutet strider mot en rättsregel ska 

beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Delvis 

upphävande eller ändringar av beslutet får endast göras om kommunen har medgett 

det eller om det är fråga om ändringar av ringa betydelse. 

 

Domstolens prövning av ett beslut att anta en detaljplan stannar i många fall vid en 

bedömning av om beslutet ligger inom ramen för det handlingsutrymme som reg-

lerna i PBL ger kommunen. Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intres-

sen (se 2 kap. 1 § PBL). Vid en avvägning mellan dessa intressen ska skälig hänsyn 

tas till bl.a. befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan 

inverka på planens genomförande. (4 kap. 36 § första stycket PBL). Även påverkan 

på områden i anslutning till planområdet ska beaktas (se prop. 1985/86:1 s. 559). 
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I de delar som planen medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till 

mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 13 eller 16 § 

ska planen vara utformad så att de fördelar som kan vinnas med den överväger de 

olägenheter som planen orsakar enskilda (4 kap. 36 § andra stycket PBL). I 6 kap. 

13 och 16 § PBL finns bestämmelser om inlösen av enskild mark m.m. som enligt 

den detaljplan ska användas som allmän plats.  

 

De avvägningar som kommunen har gjort mellan olika samhällsintressen blir, om 

kommunen har hållit sig inom sitt handlingsutrymme, inte föremål för överprövning 

(se Mark- och miljööverdomstolens avgörande MÖD 2014:12). 

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att Knivsta kommun inte har 

medgett att planen justeras på så sätt att utfartsvägen närmast Roland Sundströms 

fastighet flyttas i enlighet med hans förstahandsyrkande. Den aktuella ändringen 

kan inte betraktas som ringa. Det innebär att det saknas förutsättningar för dom-

stolen att besluta om en sådan ändring (se 13 kap. 17 § PBL). Förstahandsyrkandet 

ska således avslås.  

 

Roland Sundström har i andra hand yrkat att detaljplanen ska upphävas. I denna del 

gör mark- och miljödomstolen följande bedömning.  

 

Detaljplanen innebär att ett stort markområde som är obebyggd kommer att exploa-

teras för huvudsakligen bostadsändamål. Till planområdet ska det enligt detalj-

planen finnas två tillfartsvägar, en i söder och en i väster. Den västra tillfartsvägen 

ska enligt plankartan förläggas alldeles intill Roland Sundströms befintliga bostads-

fastighet Vrå 1:158, samt delvis gå över en del av hans fastighet (se flygfoto och 

utsnitt ur detaljplanekartan nedan).  
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Om detaljplanen vinner laga kraft är avsikten att kommunen genom fastighets-

reglering ska tillgodogöra sig det aktuella markområdet på Roland Sundströms 

fastighet för att använda det som gatumark (se s. 36 i detaljplanebeskrivningen). En 

sådan åtgärd kräver normalt inte något samtycke från fastighetsägaren (se 5 kap. 

FBL, särskilt bestämmelserna i 5 kap. 4 a §, 5 § första stycket tredje meningen och 

8 a § FBL). Däremot ersätts fastighetsägaren ekonomiskt för den mark som han 

eller hon blir av med. 

 

Enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen är vars och ens egendom tryggad 

genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon 

enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Enligt andra stycket ska den som genom 

expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom vara 
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tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Vad gäller tvångsvis marköverföring enligt 

fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL, har Högsta domstolen genom avgörandet 

NJA 2018 s. 753 bedömt att regeringsformen kräver att det görs en fristående 

proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt 

fall. Prövningen avser om det aktuella ingreppet är ägnat att tillgodose det avsedda 

ändamålet (ändamålsenlighet), om ingreppet är nödvändigt för att uppnå det 

avsedda ändamålet eller om det finns likvärdiga, mindre ingripande alternativ 

(nödvändighet) och slutligen om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig 

proportion till den skada som ingreppet förorsakar den enskilde (proportionalitet i 

strikt mening). 

 

Den i målet aktuella detaljplanens genomförande förutsätter att mark som tillhör 

Roland Sundström kan tas i anspråk som gatumark i form av en tillfartsväg. Roland 

Sundström har motsatt sig att tillfartsvägen får den sträckning som anges i 

detaljplanen, det vill säga intill och på hans fastighet. För att detaljplanens 

bestämmelser om användning av Roland Sundströms fastighet som allmän gata ska 

kunna godtas, måste åtgärden därför vara proportionerlig i enlighet med vad som 

anges i NJA 2018 s. 753.  

 

Enligt mark- och miljödomstolen måste frågan om proportionalitet prövas redan då 

detaljplanen antas. Detaljplanen måste kunna genomföras och genomförandet kan 

endast säkerställas om det står klart att ianspråktagandet av enskildas mark 

uppfyller kravet på proportionalitet. Proportionalitetsprövningen har också stöd i 

plan- och bygglagens bestämmelser (se 2 kap. 1 § och 4 kap. 36 § andra 

stycket PBL).  

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att ianspråktagandet av Roland Rundströms 

mark för att ordna tillfarten framstår som ändamålsenligt för att ordna trafiken till 

och från planområdet. Det första ledet i proportionalitetsprövningen är således 

uppfyllt. 
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Fråga är då om det andra ledet i proportionalitetsprövningen är uppfyllt, det vill 

säga om ianspråktagandet av enskild mark är nödvändigt för att uppnå det avsedda 

ändamålet eller om det finns likvärdiga, mindre ingripande alternativ-  

 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Knivsta kommun att yttra sig bland annat 

över vilka överväganden kommunen har gjort rörande alternativt läge för in- och 

utfart till detaljplaneområdet. Enligt kommunens svar finns det två alternativ till 

detaljplanens förslag: antingen att det planerade området enbart försörjs med den 

andra tillfarten, vilken angör planområdet i söder från Brunnbyvägen, eller att en ny 

gata med anslutning till väg 1051 anläggs något söder om den föreslagna gatan. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det aktuella detaljplaneområdet utgöras 

av väsentligen helt oexploaterad mark, vilket innebär att vägar och bebyggelse kan 

lokaliseras med stor flexibilitet. Samma sak gäller intilliggande markområden, för 

vilka det finns pågående detaljplaneprocesser i syfte att kunna exploatera även 

dessa områden. Enligt domstolen är det uppenbart att områdena skulle kunna 

planläggas på ett sätt som inte innebär att det går någon tillfartsväg alldeles intill 

och på den mark som utgör Roland Sundströms enskild egendom. Domstolen kan, 

utifrån vad som framkommit i målet, inte se att det skulle behöva innebära några 

beaktansvärda nackdelar att omlokaliseras tillfartsvägarna på ett sätt som inte 

inkräktar på hans mark. Vad Knivsta kommun har anfört i sitt yttrande kan inte leda 

till någon annan bedömning.  

 

Mot denna bakgrund är det domstolens bedömning att ingreppet i Rolands 

Sundströms enskilda egendom inte kan betraktas som nödvändigt för att uppnå 

ändamålet med detaljplanen, det vill säga att möjliggöra exploatering av 

planområdet på ett ändamålsenligt sätt och ordna lämpliga tillfartsmöjligheter. Då 

Roland Sundström inte samtycker till att hans mark tas i anspråk föreligger det 

således hinder mot detaljplanens genomförande på grund av egendomsskyddet 

enligt 2 kap. 15 regeringsformen. Av detta skäl ska beslutet att anta detaljplanen 

upphävas.  
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Härutöver konstaterar domstolen att det kan ifrågasättas om kommunen har tagit 

tillräcklig hänsyn till befintliga enskilda intressen på platsen, såsom krävs enligt 

4 kap. 36 § första stycket PBL. Roland Sundströms fastighet är för närvarande 

omgiven av naturmark. Tillfartsvägen som enligt detaljplanen ska gå intill och på 

hans bostadsfastighet kan förväntas ge upphov till störningar på hans fastighet, 

främst i form av trafikbuller. Bullerplank kan också behöva uppföras för att skydda 

fastigheten från trafikbullret. 

 

Som anförts ovan är det domstolens bedömning att området skulle kunna planeras 

på ett sätt som möjliggör lokalisering av tillfartsvägarna till annan plats, utan att det 

behöver medföra några tydliga nackdelar. Visserligen skulle i sådant fall stör-

ningarna från tillfartsvägarna sannolikt drabba andra delar av planområdet i större 

utsträckning. Eftersom det är den nya bebyggelsen som ger upphov till den störande 

tillfartstrafiken är det dock skäligt att det är den nya bebyggelsen, snarare än den 

befintliga, som drabbas av störningen.  

 

Domstolen finner mot denna bakgrund att kommunen har överskridit sitt handlings-

utrymme genom att inte ta tillräcklig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- 

och fastighetsförhållanden på platsen, i strid med 4 kap. 36 § första stycket PBL. 

Även av detta skäl ska detaljplanen upphävas.  

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 1 oktober 2021.  

 

 

Björn Räftegård  Johan Andrade Hagland 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Björn Räftegård, ordförande, och 

tekniska rådet Johan Andrade Hagland. 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät 

 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden lämnar ”Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med 

Svenska kraftnät” daterad 2021-09-06 till Svenska kraftnät 

2. Beslutet fastställs med omedelbar justering för att nå mottagaren innan tidsfristen  

2021-10-06. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Svenska kraftnät planerar att förstärka den elektriska ledningskapaciteten genom Knivsta 
kommun i det regionala projektet Uppsalapaketet som är del av det större Nordsydpaketet 
som är Svenska Kraftnäts största investeringsprojekt någonsin. Uppsalapaketet omfattar för 
Knivstas räkning en ny dubbel 400 kV-ledning. Myndighetsdialogen syftar till att i ett 
inledande skede föra dialog med berörda kommuner hur vi ser på de föreslagna 
ledningskorridorerna. Utifrån en samlad bedömning av dessa intressen föreslås att Svenska 
kraftnät undviker att använda korridor D. Vidare vill Knivsta kommun understryka vikten av 
fortsatt dialog kring valet av korridor och efterföljande lokalisering av ledningsgata. Vi 
efterlyser även en vidare dialog med regionala nätinnehavare kring följderna av den 
planerade åtgärden. 
 
 
Analys 
Korridorerna genom Knivsta är betecknade D, E, F1, F2, G och G1 enligt bifogad karta. 
Samhällsbyggnadskontoret har i en arbetsgrupp studerat respektive korridor utifrån deras 
bedömda påverkan på kommunala intressen samt riksintressen. 
 
Utredningskorridor D 
 
Den här korridoren innebär en ledningssträckning som går väster om Alsike och Knivsta 
tätorter. 
 
Knivsta kommun bedömer att ledningssträckningen påverkar stora områden med höga 
naturvärden och kulturmiljövärden negativt. Sträckningen utgörs dels av skogsmark som 
tidigare varit relativt orörd samt ett till stora delar öppet kulturlandskap med långa siktlinjer 
där en ledningsdragning kommer att ses på mycket långt håll.  
 
Ledningsdragning här bedöms påverka många småbyar och bostadsbebyggelse väster om 
Alsike och Knivsta negativt. Eventuellt påverkar en ledningsdragning här även Knivsta 
kommuns möjlighet till planerad bebyggelse- och bostadsexpansion av västra Knivsta och 
Alsike. Det kan innebära att Knivsta kommun får problem att uppfylla åtaganden i 
fyrspårsavtal med staten.  
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Dragningen genomskär det skogliga landskapsobjektet i norra delen av kommunen och ökar 
fragmenteringen av Lunsen. Med Lunsen avses norra och södra lunsens naturreservat samt 
skog däremellan och skogen väster om  Alsike tätort. Ett par nyckelbiotoper utanför 
reservaten riskerar att påverkas negativt. 
 
Påverkan på ovan nämna siktlinjer bedöms få en förfulande effekt för friluftslivet som rör sig 
mellan Alsike och norra Lunsen, längs Upplandsleden samt det fria friluftsliv längs Mälaren 
vars intressen särskilt ska beaktas enligt miljöbalkens 4 kap. 2§ 
 
Sträckningen bedöms korsa eller tangera Rickebasta alsumpskog; ett Natura 2000-område 
som även är naturreservat. 
 
Den södra sträckningen av korridoren bedöms skära igenom det gröna sambandet som 
Järvakilen in i Knivsta kommun samt korsa Tomtasjön som är ett viktigt fågelområde med 
höga värden för friluftslivet och Brantshammarområdet som båda har naturvärdesklass 3 i 
Uppsala läns naturvårdsprogram. 
 
Utredningskorridor E 
 
Den här korridoren följer i stora drag E4:s sträckning och även den befintliga 220 kV-ledning 
som finns här sedan tidigare. Dragningen bedöms sammantaget utgöra den kortaste 
dragningen av de presenterade alternativen.  
 
Den befintliga kraftledningen samt E4 bedöms redan idag utgöra en visuella och ekologiska 
barriärer genom kommunen. Den här dragningen skulle snarast bekräfta barriären men inte 
nödvändigtvis förstärka den? 
 
Dragningen bedöms påverka och eventuellt begränsa kommunens kommande detaljplaner i 
området närmast Alsike samt eventuella verksamhetsområden utmed E4’an. Eventuellt 
påverkar en ledningsdragning här även Knivsta kommuns möjlighet till planerad bebyggelse- 
och bostadsexpansion av västra Knivsta och Alsike. Det kan innebära att Knivsta kommun 
får problem att uppfylla åtaganden i fyrspårsavtal med staten. Alternativt kan synergier hittas 
i utbyggnaden av området. 
 
Dragningen bedöms ge påverkan på det planerade naturreservatet Kölängsskogen, med 
synnerligen höga natur- och friluftsvärden. Korridoren korsar även Valloxen som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. 
 
 
Utredningskorridor F 
 
Den här korridoren är uppdelad i två delsträckor över Storåns dalgång, F1; Från Vedyxa ned 
mot E4’an och F2; från Grönviken över Lagga ned mot Brunnby. 
 
Sträckningarna bedöms korsa områden med mycket höga kulturmiljövärden och långa 
siktlinjer; Storåns dalgång. Alternativ F1 bedöms utgöra en mindre påverkan på Knivsta 
kommuns intressen än F2, men båda alternativen kommer påtagligt påverka landskapsbilden 
sydost om Uppsala. 
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Korridoren F2 bedöms även ligga nära befintlig bostadsbebyggelse och kan påverka framtida 
planarbete i Lagga samt verksamhetsområden i Brunnbyområdet. 
  
 
Utredningskorridor G 
 
Korridor G är en längre sträckning öster om Knivsta, Alsike och Lagga. G och 
alternativdragningen G1 korsar Storåns dalgång vid Östuna by respektive Hönsgärde. 
 
Sträckningen G/G1 bedöms utgöra den längsta sträckningen över kommunen av 
alternativen. De norra delarna går över produktiv skogsmark med relativt gles bebyggelse. 
Den senare delen av G går i nära anslutning till Östuna by och genom Spakbacken som är 
ett eventuellt framtida utbyggnadsområde. 
 
Båda sträckningarna skär över Storåns dalgång med långa siktlinjer och bedöms påverka 
jordbruks- och kulturmiljölandskapet negativt. 
 
Korridoren G1 ligger i direkt anslutning till den närmast unika fornborgen Broborg och 
intilliggande fornminnesområden i Hönsgärde.  
 
 
 
Kommande remisskeden 
Knivsta kommun förutsätter att Upplandsmuseet och eventuellt annan kulturhistorisk expertis 
får uttala sig över konsekvenserna av att nyttja respektive korridor.  

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Vaket av respektive ledningskorridor kan påverka kommunens möjligheter till markens 
användande och exploatering i dessa områden då dessa framgent kommer att utgöra 
riksintressen med begränsad möjlighet till andra användningsområden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Inbjudan till myndighetsdialog för Uppsalapaketet 
Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet 
Översiktskarta Uppsalapaketet 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Svenska Kraftnät 
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Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Förvaltningen har i sitt svar generellt beaktat påverkan på barn. Detta har gjorts utifrån den 
totala påverkan respektive ledningskorridor bedöms ha på de olika intressen som finns 
upptagna i den kommunala Översiktsplanen. Barns bästa kommer även fortsättningsvis 
behöva beaktas i kommande remisskeden. 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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MYNDIGHETSDIALOG MAJ 2021

PLANERAD ELFÖRBINDELSE OCH 
LEDNINGSÅTGÄRDER MELLAN  
MEHEDEBY OCH ODENSALA
Underlag för myndighetsdialog enligt 6 kap. miljöbalken för två planerade 400 kV-ledningar, två nya 
stationer och en  ny stationsdel och ledningsåtgärder kring Uppsala mellan Mehedeby i Gävle respek-
tive Tierps kommuner och station Odensala i Sigtuna kommun, Stockholms län. Utredningsområdet 
berör även Älvkarleby, Östhammar, Uppsala och Knivsta kommuner i Uppsala län. 
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Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät.

Omslagsfoto
Thomas Ärlemo

Org. Nr 202 100-4284

SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges 
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 
kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för 
el. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att 
möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elför-
sörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. 
Svenska kraftnät har ca 800  medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i 
Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytter-
ligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och 
underhåll av transmissionsnätet runt om i landet. År 2020 var omsätt-
ningen 10,3  miljarder kronor. 
Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra 
den nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webb-
plats www.svk.se.
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4   UPPSALAPAKETET

SVENSKA KRAFTNÄT – MYNDIGHETSDIALOG

SAMMANFATTNING
Svenska kraftnät behöver förstärka det svenska elsystemet 
och underlätta överföringen av el från norra till södra delen 
av Sverige. Det planerade transmissionsnätsprojektet Upp-
salapaketet sträcker sig mellan tre möjliga uppklippspunkter i 
Gävle och Tierps kommuner (benämnt Mehedeby) och 
Odensala i Sigtuna kommun och är en del i ett större initiativ 
som kallas NordSyd. Uppsalapaketet omfattar:

 > Två 400 kV-ledningar Mehedeby–Odensala  
 > Två nya stationer i höjd med Uppsala; Hovgården och 

Vedyxa
 > Utbyggnad av befintlig station Odensala 
 > Förstärkning av 220 kV-nätet kring Uppsala.

För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i 
Sverige krävs enligt ellagen ett tillstånd, nätkoncession. Vid 
prövning av frågor om nätkoncession ska en specifik miljö-
bedömning göras, information lämnas och samordning ske 
enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken. I den specifika miljö-
bedömningen ingår samråd och framtagandet av en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas ansökan om 
nätkoncession. Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energi-
marknadsinspektionen) ger tillfälle till synpunkter på MKB 
och slutför miljöbedömningen.

Detta dokument utgör underlag för myndighetsdialog för 
planerad transmissionsnätsförbindelse av två nya 400 kV-
ledningar mellan Mehedeby och Odensala, se figur nedan. I 
detta ingår tillhörande ledningsåtgärder med nya stationer 
och förstärkning av 220 kV-nätet kring Uppsala. Syftet med 
underlaget är att beskriva de olika utredningskorridorerna 
samt redogöra för hur ledningar inom respektive utrednings-
korridor kan påverka människors hälsa och miljön vid anlägg-
ning och drift. 

Svenska kraftnät har utrett flertalet olika teknikval för de 
aktuella förbindelserna; luftledning, markkabel, kombinatio-
ner av luftledning och markkabel, livstidsförlängande åtgär-
der och HVDC-lösning (likström). Då Uppsalapaketet ska bli 
en integrerad del i det svenska transmissionsnätet, som 
består av växelström, är en HVDC-lösning inte aktuell. 
Vidare kan markkabel i växelströmsnätet endast komma 
ifråga då alternativet är det tekniskt och ekonomiskt mest 
fördelaktiga. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna 
gör att det är luftledning som är det förordade teknikvalet för 
dessa projekt.

Som en anpassning till Försvarsmaktens stoppområde för 
höga objekt, där inga byggnader eller installationer får byg-
gas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och  
45 meter i tätort, är konstruktion av lågbyggda portalstolpar 
under utveckling. Möjligheten att uppföra de lågbyggda por-
talstolparna utreds vidare inom projektet i dialog med  
Försvarsmakten.   

Svenska kraftnät kommer efter avslutad myndighetsdia-
log att utvärdera inkomna yttranden och avgöra vilka änd-
ringar som blir relevanta inför beslut om huvudkorridor. 
Därefter utförs vidare utredningar för att i nästa steg ta fram 
en ledningssträckning och tillhörande miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB). Byggstart sker när nödvändiga tillstånd 
erhållits och är i dagsläget beräknad till år 2026 – 2027.

Från Mehedeby och norrut utreds idag ett annat delpro-
jekt för ledningsutbyggnad inom NordSyd-programmet. 
Startpunkten för ledningen inom detta projekt är delvis bero-
ende av lämplig dragning för den aktuella ledningens fort-
sättning norrut. 

Utredningskorridorerna utgår från området kring Mehe-
deby och går genom ett skogslandskap söderut mot slättbyg-
den omkring Uppsala. Utredningskorridorerna berör i 
varierande utsträckning biosfärområdet och älvlandskapet 
Nedre Dalälven och ett flertal naturområden med höga vär-
den. I Uppsala med omnejd berörs ett antal riksintressen för 
kulturmiljövården i varierande utsträckning. Även riksintres-
sen för kommunikationer berörs (flygplats, väg, järnväg). 

Vid framkomlighetsstudier har utredningskorridorerna i 
största möjliga mån avgränsats så att de undviker att 
omfatta områden med höga värden som medför stora intres-
sekonflikter. Vissa skyddade eller på annat sätt utpekade 
områden är dock så pass stora att de inte kan undvikas. 
Detta gäller också områden som ligger där befintliga led-
ningar och stationer redan finns. 

Den betydande miljöpåverkan som en utbyggd ledning 
kan innebära redovisas mer utförligt för respektive utred-
ningskorridor i Avsnitt 3 och en samlad bedömning görs i 
Avsnitt 4. De aspekter som redovisas är bebyggelse och 
boendemiljö, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekrea-
tion och friluftsliv, naturresurshushållning, infrastruktur och 
planförhållanden samt områden av riksintresse. Bedömning-
arna av påverkan, som kan förutses idag, har gjorts utifrån 
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik, som bifogas i  
bilaga 1.
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UPPSALAPAKETET  5

MYNDIGHETSDIALOG – SVENSKA KRAFTNÄT 

Översiktlig karta över utredningsområde och aktuella utredningskorridorer i Uppsalapaketet. 
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1. INLEDNING

1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges transmissionsnät för 
elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörj-
ningen. Svenska kraftnäts uppdrag, se Figur 1.1, kan samman-
fattas i följande fyra punkter:

 > Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el 
på transmissionsnätet.

 > Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
 > Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad 

för el.
 > Verka för en robust elförsörjning.

1.2 Bakgrund till planerad ledning
Sverige och Europa är mitt i en stor energiomställning. Elpro-
duktionen förändras och enligt den fastslagna energipolitiska 
inriktningen för Sverige är ett av målen att 100 procent av 

elproduktionen ska vara förnybar år 2040. En stor del av den 
förnybara elproduktionen förväntas komma från norra Sve-
rige. 

Transmissionsnätet är en viktig möjliggörare för energi-
omställningen både för att ansluta nya produktionsanlägg-
ningar och för att möta nya behov från elkunder. Elnätet är i 
behov av förstärkt överföringskapacitet såväl inom Sverige 
som mot våra grannländer.

Snitt 2 kallas gränsen mellan elområde SE2 och SE3 och 
har en stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i 
det nordeuropeiska elsystemet. Snittet korsas av åtta 400 
kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar. De åtta 400 kV-led-
ningarna är byggda under åren 1952–1989 och 220 kV-led-
ningarna mellan 1942–1949. De äldsta av dessa ledningar 
behöver nu reinvesteras.

Figur 1.1. Illustration av elens väg och elhandelns aktörer.
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Utbyggnad av vindkraft i norr, kärnkraftsnedläggning i söder, 
ökade förbrukningsuttag i regionerna runt Stockholm, Upp-
sala och Mälardalen och behov av att överföra reglerkraft 
från norr till söder bidrar till behovet av ökade flöden mellan 
SE2 och SE3. För att hantera dessa flöden måste överförings-
förmågan för Snitt 2 förstärkas.

 Hela investeringspaket NordSyd består av en rad åtgär-
der som på sikt kommer att göra det möjligt att möta för-
brukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet 
som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del 
i energiomställningen i Sverige. Cirka 2 000 km ny ledning 
och drygt 30 stationer ska byggas vilka kommer att bidra till 
en kapacitetshöjning från 7 300 MW till 10 000 MW över 
snitt 2 , enligt dagens beräkningar.

Investeringspaketet består av fyra stycken ”ben” och nu 
ligger fokus för att få igång investeringarna för Uppsalabenet 
och Västeråsbenet med planerad idrifttagning 2033-2035, 
se Figur 1.2. Utredningar för de två sista benen, Karlstadsbe-
net och Hallsbergsbenet, planerar att starta år 2025.  
Uppsalabenet är uppdelat i flera olika projekt, där sträckan 
Mehedeby–Odensala med åtgärder på 220 kV-nätet i  
Uppsala samlat benämns Uppsalapaketet. 

1.2.1 Åtgärder i Uppsalapaketet 
En viktig del i initiativet NordSyd är att bygga två sambyggda 
eller parallellbyggda 400 kV-ledningar mellan Hjälta och 
Odensala, se Figur 1.2. Det första steget i förbindelsen är att 
bygga sträckan Mehedeby–Odensala. Åtgärderna i Uppsala-
benets första steg kommer att bidra till ett förstärkt nät i 
Uppsalaregionen även om övriga delar av Uppsalabenet inte 
byggs ut.    

Förutom de två 400 kV-ledningarna utreds även två nya 
stationer i höjd med Uppsala, samt en ny stationsdel i befint-
lig station Odensala, och förstärkning av 220 kV-nätet kring 
Uppsala.

På vilket sätt utredningskorridorerna norr om Uppsala kan 
kombineras med korridorerna söder om Uppsala har inte 
utretts färdigt. Inte heller om de korridorer som utreds för 
220 kV-förbindelser kan bli aktuella för en 400 kV-förbin-
delse. Detta kan bli aktuellt om det framkommer att det kan 
medföra en mindre samlad miljöpåverkan av projektet. 
I detta dokument görs därför endast jämförelser mellan kor-
ridorer delsträcka för delsträcka. Inför val av slutligt utbygg-
nadsförslag kommer samtliga möjliga beroenden mellan 
korridorerna klarläggas för att bedöma den samlade  
miljöpåverkan. 

1.2.2 Angränsande projekt 
Svenska kraftnäts program Stockholm gränsar mot  
Uppsalapaketet i Odensala. 

När det gäller koncession för ledningarna Untra-Bredåker-
Överby (RL8 S6), Untra-Bredåker-Odensala-Överby (KL 42 
S1, S2-3, S4-7) och Bredåker-Gråska (RL11 S1) så har kom-
pletteringar till förlängningsansökningar skickats in till Ener-
gimarknadsinspektionen (Ei) under 2018 och 2019.

1.3 Avgränsningar
Samrådsunderlaget behandlar de aspekter som projektet i 
första hand kan förväntas påverka; bebyggelse och boende-
miljö, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, rekreation och 
friluftsliv, naturresurshushållning, infrastruktur och planför-
hållanden samt områden av riksintresse.

Utredningsområdet omfattar en kort sträcka i Gävle kom-
mun, Gävleborgs län och sedan går utredningskorridorer 
genom Älvkarleby, Tierps, Östhammars, Uppsala och Kniv-
sta kommuner i Uppsala län och Sigtuna kommun i Stock-
holms län. Utredningskorridorerna begränsas geografiskt av 
befintliga 400 kV-ledningar i väst (Ängsberg–Hamra– 
Odensala) och i öst (Forsmark–Odensala). En sträckning 
utanför dessa skulle medföra en för lång ledningssträckning 
och flertalet tekniskt svåra korsningar med andra 400 kV-
ledningar. Korsningar av transmissionsnätsledningar kan 
endast i undantagsfall accepteras och då endast efter att en 
konsekvensutredning visat att det är systemmässigt godtag-
bart. I nordväst avgränsas området av Dalälven, där utred-
ningen om ledningarnas fortsättning norrut tar vid. Det 
bedöms inte möjligt att korsa Dalälven norr om den befint-
liga 400 kV-ledningen Ängsberg–Forsmark (CL6 S1-2). Detta 
beror bland annat på att Dalälven där blir bredare, bebyggel-
sen är tät och Försvarsmakten har ett intresseområde med 
skjutfält. I söder avgränsas utredningsområdet av befintlig 
station i Odensala. Utredningskorridorerna är olika breda 
beroende på vilka befintliga värden som finns längs sträck-
ningen, se Figur 1.3.
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Figur 1.2. Översikt över föreslagna framtida dubbelledningar; Uppsalabenet, Västeråsbenet, Hallsbergsbenet och Karlstadsbenet. Aktuell sträcka för detta underlag mar-
keras med en gul oval.  Åtgärderna i Uppsalabenets första steg kommer att bidra till ett förstärkt nät i Uppsalaregionen även om övriga delar av Uppsalabenet inte byggs ut. 
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Figur 1.3. Avgränsning av utredningsområdet för Uppsalapaketet. Utredningsområdet markeras med en blå heldragen linje.
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1.4 Metod
För att kunna hitta den mest lämpliga sträckningen har flera 
olika alternativa utredningskorridorer studerats utifrån olika 
aspekter så som befintlig boendemiljö och bebyggelse, riks-
intressen, natur- och kulturmiljövärden samt infrastruktur 
och planförhållanden. 

Digitalt underlagsmaterial har hämtats från flera olika 
myndigheter och andra källor, till exempel Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och 
berörda kommuner. Redan framtaget underlagsmaterial,  
till exempel Framkomlighetsstudie Mehedeby–Odensala,  
har använts. 

Påverkan på miljön har bedömts med Svenska kraftnäts 
bedömningsmetodik (se bilaga 1) och multikriterieanalyser 
har använts för att jämföra de olika utredningskorridorerna 
avseende påverkan på berörda miljöaspekter.

För att säkerställa en transparent, konsekvent och saklig 
bedömning har framtagande av korridorer gjorts med hjälp 
av multikriterieanalyser i GIS. Alla GIS-skikt som har använts 
i detta skede har givits ett värde utifrån hur högt de är värde-
rade i bedömningskriterierna. 

För områdestyper som förekommer inom flera kategorier, 
till exempel naturreservat, har en huvudkategori valts för att 
undvika dubbelvärdering. 

För områden som finns med i bedömningskriterierna, men 
inte har ett specifikt GIS-skikt som motsvarar området, till 
exempel landskapskaraktärer, har bedömningen gjorts av en 
expert inom området. 

Resultatet blir en karta med ett lämplighetsindex som 
väger samman alla motstående intressen utifrån dess  

värdering i bedömningskriterierna, se Figur 1.4.  I vissa fall, 
där det finns starka motstående intressen i någon del av kor-
ridoren, har korridoren smalnats av. Där motstående intres-
sen är lägre eller lika låga utanför korridoren som innanför 
har korridoren istället breddats för att utöka möjligheterna 
att anpassa sträckningen i ett senare skede. 

I passager med många motstående intressen som är 
jämnt fördelade över korridorens bredd, kvarstår eller utökas 
korridoren för att inte låsa en svår passage till en enda möjlig 
sträckning.  

Alternativa korridorer har utvärderats för att säkerställa 
att det inte finns ytterligare framkomliga områden inom 
utredningsområdet, vilket har lett till nya delsträckor i befint-
liga korridorer, dock ingen helt ny korridor för någon sträcka. 

Lämplighetsindex kan presenteras per skikt eller per 
aspekt. För att säkerställa att indexet inte är obalanserat har 
kartor för båda möjliga värderingarna tagits fram.  

Det finns en del lokala underlag som inte använts i denna 
fas, de kommer att kompletteras med i senare faser. En ny 
multikriterieanalys med ytterligare GIS-underlag och infor-
mation från myndighetsdialogen kommer att göras inför val 
av korridor och sedan ytterligare en gång innan arbetet med 
MKB påbörjas för att säkerställa att de val som görs är  
transparenta och konsekventa i förhållande till bedömnings-
kriterierna. Även tekniska aspekter kommer att utvärderas 
och användas vid val av korridor. 

Påverkan på miljön har därefter bedömts utifrån Svenska 
kraftnäts bedömningskriterier för att jämföra de olika utred-
ningskorridorernas påverkan på berörda miljöaspekter.

Figur 1.4. Exempel på en karta framtagen med en multikriterieanalys i GIS, överlagrade med de ursprungliga korridorerna.
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2. SÅ HÄR BYGGER VI VÅRA LEDNINGAR
2.1 Transmissionsnätet
Grundstommen i det nordiska elsystemet är de enskilda  
ländernas växelströmsnät. Växelström är en förutsättning för 
att elnäten i de olika länderna ska kunna hållas samman-
kopplade synkront , vilket möjliggör en gemensam nordisk 
balans- och reservhållning som är en förutsättning för en 
gemensam elmarknad.

Växelströmsnäten kan kompletteras med, men inte ersät-
tas av, likströmsförbindelser. Likströmsförbindelser används 
främst för att koppla samman växelströmsnät som inte är 
synkrona och/eller åtskilda av hav.

Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mål ställer 
krav på omfattande förstärkningar av det svenska transmis-
sionsnätet för att ny småskalig energiproduktion ska kunna 
anslutas, och för att elektrifieringen av energiintensiva indu-
strier ska kunna genomföras. Stora mängder förnybar elpro-
duktion tillkommer både på land och till havs. 
Växelströmsnäten måste göras robustare  både för att 
medge anslutning och överföring av de stora nya produk-
tions- och konsumtionsvolymerna och för att klara anslut-
ning av eventuella likströmsförbindelser med hög kapacitet 
inom växelströmsnäten och till grannländerna. Det svenska 
transmissionsnätet med utlandsförbindelser och transmis-
sionsnätet i de nordiska grannländerna och Baltikum visas i 
Figur 2.1.

2.1.1 Ledningsgata
Området under och intill en luftledning kallas ledningsgata. 
Utseendet på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsfö-
reskrifter, främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
Enligt dessa ska bland annat en luftlednings faslinor hängas 
på en viss lägsta nivå ovan mark. För att undvika risk för ska-
dor på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader finns 
dessutom bestämmelser om minimiavstånd mellan luftled-
ningar och byggnader.

Hur stor markyta en luftledning tar i anspråk beror på vil-
ken typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs 
ledningsgatan av den yta som stolparna tar i anspråk. Om 
ledningen behöver vinklas blir ytan större på grund av beho-
vet av stag. I skogsområden består ledningsgatan därtill av 
en röjd skogsgata (cirka upp till 50 meter) och sidområden, 
se Figur 2.2. För sambyggda eller parallellbyggda ledningar 
blir skogsgatan bredare, upp till 77 meter. Skogsgatan måste 
röjas med jämna mellanrum för att förhindra att vegetatio-
nen blir för hög och därmed utgör en potentiell säkerhetsrisk. 
Utanför skogsgatan (i sidområdena) tas de kantträd bort 
som är så höga att de kan skada ledningen om de faller.  
Sidområdena har ingen fastställd bredd.

 1 Synkront innebär att systemen har samma frekvens

Sidområde SidområdeSkogsgata

Ledningsgata = Skogsgata + Sidområden

Figur 2.2. Principsskiss över en ledningsgata i skogsmark.
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Det svenska transmissonsnätet för el består av ca 17 000 km
kraftledningar, drygt 200 transformator- och kopplingsstationer
samt utlandsförbindelser med både växel- och likström.

TRANSMISSIONSNÄTET FÖR EL 2020

Ofoten

Røssåga

SVERIGE
Luleå

Petäjäskoski

Keminmaa

Nea

Umeå
FINLAND

NORGE

Hasle

Oslo

Stockholm

Forsmark

Rauma

Helsingfors

Tallinn

Sundsvall

Göteborg

Ringhals

DANMARK

Oskarshamn

ESTLAND

LETTLANDRiga

Vilnius

Klaipeda LITAUEN
Karlshamn

Slupsk

Malmö

Köpenhamn

Rostock

Güstrow
Lübeck

Eemshaven

Flensburg

Wilster

Likström (HVDC)
Utlandsförbindelse med 
lägre spänning än 220 kV
Förberedelse/entreprenadfas

Vattenkraftstation

Värmekraftstation

Vindkraftpark
Transformator/kopplingsstation

400 kV-ledning
275 kV-ledning

220 kV-ledning

Figur 2.1. Transmissionsnätet för el år 2020. 
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Figur 2.3. Exempel på portalstolpar. Stagad A-stolpe (till vänster). Ostagad B-stolpe (till höger).

2.1.2 Stolpar och ledningar  
Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av portalstolpar i 
stål, se Figur 2.3. I skogsmark används stagade portalstolpar 
eftersom det finns plats för stagen i skogsgatan utan att 
markintrånget påverkas. De ostagade portalstolparna har lite 
bredare fotkonstruktioner men är utan stag och används 
främst i jordbruksmark för att minska markintrånget. I punk-
ter där luftledningen byter riktning används så kallade vinkel-
stolpar, se Figur 2.4. Svenska kraftnät använder sig emellanåt 
av enbenta stålstolpar med fyra fotkonstruktioner (så kallade 
julgransstolpar), se Figur 2.5. Höjden på stolpar varierar 
beroende på terräng, spannlängd (det vill säga avståndet 
mellan stolparna), närhet till bebyggelse och andra faktorer.

Luftledningar har tre faser. Nya luftledningar utförs vanligen 
som triplexledare, vilket innebär att varje fas består av tre 
ledare, eller duplexledare, där varje fas består av två ledare. 
Jordningen av stolparna sker genom att en jordlina grävs ned 
längs med hela ledningens längd. I undantagsfall, om mark-
förhållandena inte medger längsgående jordlina, sker punktj-
ordning vid stolpen. I toppen av stolparna finns vanligen två 
topplinor som fungerar som åskledare. 
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Figur 2.4. Illustration av standard vinkelstolpe. Används när ledningen byter riktning.

Figur 2.5. Illustration av julgransstolpe i stål (till vänster) bredvid en portalstolpe (till höger). Den vänstra ledningen i julgransstolpen är duplex (två linor) och den högra är 
triplex (tre linor).
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2.1.3 Lågbyggda portalstolpar
Det kan finnas områden med specifika höjdbegränsningar på 
som till exempel Försvarsmaktens stoppområde och lik-
nande områden. För passager inom sådana områden kom-
mer det att tas fram en lägre stolpkonstruktion med hänsyn 
tagen till magnetfält , e-fält, åskskydd och andra tekniska 
kravställningar, se Figur 2.6.

Anläggning av lågbyggda stolpkonstruktionen medför 
begränsningar att korsa andra luftledningar, järnvägar och 
liknande då tillräckliga säkerhetsavstånd inte kan erhållas. 
Med lågbyggda stolpar blir även spannlängderna kortare vil-
ket innebär att ledningen kommer att byggas med fler stol-
par, ungefär dubbelt så många, än med normalhöga stolpar 
med bygghöjd på cirka 30–45 meter, se Figur 2.7. 

2.1.4 Fundament
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av funda-
ment: jordfundament, bergfundament och pålfundament. Val 
av fundamentstyp beror av de geotekniska och hydrologiska 
förutsättningarna vid respektive stolpplats. Varje stolpe och 
varje stag uppförs med separata fundament. Vid anläggning 
av ett fundament påverkas i de flesta fall en yta om cirka  
8 x 8 – 15 x 15 meter kring varje stolpben och stag. I vissa 
mycket sällsynta fall kan denna yta vara uppemot 40 x 40 
meter vid stora vinkelstolpar.   

Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfunda-
ment. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller 
stolparna på plats. Exakt vilka typer av fundament som kom-
mer att användas fastställs först i ett senare skede när slut-
giltigt resultat av geotekniska undersökningar och 
detaljprojekteringen är slutfört. Svenska kraftnät använder 
uteslutande fundament i betong. De mindre fundamenten 
som används är så kallade pre-fabricerade som tillverkas i 
fabrik och transporteras till stolpplatsen. Resterande funda-
ment är för stora för att transporteras och gjuts på plats. 
Svenska kraftnät undviker att använda kreosotimpregnerade 
slipers (fundament i trä).    

Användning av kreosotimpregnerat trä i fundament för 
luftledningar är dock godkänd enligt den europeiska kemika-
lieförordningen (Reach) som sedan 2009 är en del av svensk 
lagstiftning. Under 2014 prövades även ärendet av Mark- och 
miljödomstolen som slog fast att användningen inte stred 
mot svensk lag eller EU-lagstiftning.

Figur 2.6. Illustration av lågbyggd portalstolpe.

Figur 2.7. Jämförelse mellan en lågbyggd luftledning 400 kV (övre bilden) och en luftledning med standardstolpar för 400 kV (nedre bilden).
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2.1.5 Parallell- och sambyggnad
Parallellbyggda luftledningar utgörs av två eller flera luftled-
ningar som byggts så nära varandra att de systemsäkerhets-
mässigt kan påverka varandra. Ledningar kan dock vara 
geografiskt parallella utan att ledningarna systemsäkerhets-
mässigt betraktas som parallellbyggda om avståndet mellan 
ledningarna är tillräckligt stort. Parallellbyggnad av flera 
transmissionsnätsledningar ska alltid undvikas. Beroende på 
förutsättningarna för en planerad luftledning kan undantag 
göras. I sådana fall ska en särskild studie genomföras och 
ligga till grund för beslut om parallellbyggnad.

När en och samma stolpkonstruktion används för två eller 
flera luftledningar kallas utförandet för sambyggnad. Trans-
missionsnätsledningar får inte sambyggas om det inte före-
ligger synnerliga skäl, vilket har utretts och bedömts 
föreligga i detta fall. Sambyggnad innebär att en svaghet 
byggs in i elsystemet. En enstaka händelse, som till exempel 
ett stolphaveri, kan då medföra bortfall av båda ledningarna. 
Både konventionella och lågbyggda stolpar kan sambyggas. 
En illustration av en lågbyggd stolpkonstruktion för två led-
ningar visas i Figur 2.8.

Figur 2.8. Illustration av lågbyggda sambyggda stolpar   för två ledningar.

2.2 Generell omgivningspåverkan
Nedan beskrivs hur en luftledning generellt påverkar sin 
omgivning. Hur planerad luftledning specifikt påverkar sin 
omgivning i de olika utredningskorridorerna beskrivs i avsnitt 
3.3.

2.2.1 Boendemiljö och bebyggelse
Den huvudsakliga miljöpåverkan med avseende på boende-
miljö kommer av magnetfält och påverkan på boendemiljöns 
karaktär och landskapsbild. För Svenska kraftnäts beaktande 
av magnetfält, se Avsnitt 2.3.2.

För Svenska kraftnät är det viktigt att boendemiljöer 
påverkas så lite som möjligt. Det går dock inte alltid att und-
vika boendemiljöer helt eftersom ledningen av markintrångs- 
och kostnadsskäl behöver byggas med så rak sträckning som 
möjligt. Hur många bostäder som kommer att påverkas av 
magnetfält i de aktuella utredningskorridorerna kan inte fast-
ställas i dagsläget eftersom den planerade ledningens place-
ring och utformning inte är bestämd.

Boendemiljön kan också påverkas genom att de boende kan 
uppleva ledningen som förfulande eller störande. I enlighet 
med resonemanget ovan dras ledningen så långt bort från 
boendemiljöer som möjligt och även i detta sammanhang är 
antalet bostadshus intill de olika utredningskorridorer en  
viktig aspekt vid beslut om vilken utredningskorridor som 
slutligen förordas.

2.2.2 Landskapsbild
En luftledning ger en påverkan på landskapsbilden, såväl 
genom stolparna som genom den avverkade delen av led-
ningsgatan. Hur omfattande påverkan anses bli beror på hur 
väl luftledningen följer landskapsformen, omgivande mark-
användning och närhet till bebyggelse. Generellt exponeras 
luftledningen mindre när den går genom skogsmark och föl-
jer 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 storska-
ligt 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.

2.2.3 Riksintressen och Natura 2000
Det går inte att göra en generell beskrivning av hur en led-
ning påverkar ett riksintresse, men är samtidigt viktigt att 
specifikt uppmärksamma dessa områden.  

Ett särskilt avsnitt av påverkansbedömningen i kapitel 3 
rör områden utpekade som riksintressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken, och Natura 2000-områden, som omfattas av 7 
kap. miljöbalken. Dessa områden har en särställning i miljö-
lagstiftningen i att de ska skyddas mot åtgärder som medför 
påtaglig skada, eller för Natura 2000-områden åtgärder som 
påverkar bevarandevärdena. Särskilt starkt skydd bland riks-
intressena har riksintressen för totalförsvaret, behövs områ-
det eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall 
försvarsintresset ges företräde mot andra intressen.

I de fall riksintresset behöver bedömas tillsammans med 
övriga intressen inom samma område, till exempel kultur-
miljö, har bedömningen gjorts i kulturmiljökapitlet och en 
hänvisning gjorts till riksintressekapitlet. 

I de fall riksintresset inte faller under någon annan specifik 
aspekt, till exempel riksintressen för Försvarsmakten, har 
bedömningen gjorts i riksintressekapitlet.
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2.2.4 Naturmiljö
Påverkan på naturmiljön beror främst av hur brett område i 
ledningsgatan som krävs. Hur stor påverkan detta medför är 
helt beroende av naturtypen som genomkorsas. Luftled-
ningen kan orsaka förlust av värdefulla biotoper och också 
påverka öppna, naturliga miljöer. Luftledningen kan dess-
utom innebära störningar för häckande fågel, och det finns 
risk att större rovfåglar flyger in i ledningen. 

Röjningen i skogsgatan gynnar olika gräsarter och ljung, 
vilka tillsammans med trädarten en utgör typisk vegetation i 
befintliga skogsgator inom utredningskorridoren. Enen är 
långsamväxande och sparas normalt vid röjning.

En skogsgata kan fungera som en barriär för lavar, svam-
par och vissa insekter och om området redan är fragmente-
rat 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 fung-
era 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 underhålls-
röjningen och på så sätt kan hävdgynnade arter bevaras. 

Flora och fauna i myrar, sankmarker och sumpskogar kan 
påverkas negativt om stolparnas placering påverkar hydrolo-
gin i dessa områden. Vid sumpskogar kan den hydrologiska 
balansen påverkas även om inga stolpar är placerade i områ-
det p.g.a. den avverkade skogsgatan. Påverkan på naturmil-
jön bör generellt bli mindre vid parallellförläggning med 
annan infrastruktur jämfört med om ledningen byggs genom 
obruten mark.

2.2.5 Kulturmiljö
Påverkan på kulturmiljö bedöms framförallt utgöras av luft-
ledningens eventuella påverkan på kulturmiljöer där land-
skapsbilden är värdefull. Där luftledningen kan 
parallellbyggas med andra luftledningar kan en breddad 
skogsgata innebära ytterligare avskärmningar och att tidi-
gare samband i landskapet bryts. Under byggskedet kan 
påverkan komma att ske på byggnader, 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. För att mini-
mera påverkan på fornlämningar utförs en arkeologisk utred-
ning steg 1, till stor del i fält, för att lokalisera kända 
lämningar, dokumentera nya lämningar samt områden med 
risk för idag okända fornlämningar. 

2.2.6 Rekreation och friluftsliv
Rekreation och friluftsliv påverkas främst visuellt av en luft-
ledning. Generellt är all naturmark i närheten av tätorter av 
intresse för friluftslivet. I skogsmark och över öppna ströv-
områden eller landskap kan känslan av orördhet påverkas. 

2.2.7 Naturresurshushållning
Nya ledningar i skog innebär att skogsmark 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 skogs-
mark. Dessa tillsynsvägar kan emellertid ha ett värde för 
skogsbruket då åtkomst till skogsområden kan underlättas. 

Även i jordbruksmark uppstår ett intrång även om påver-
kan är mindre än i skogsmark ur ett naturresursperspektiv. 
Intrånget begränsas till ytorna närmast stolparna vilket inne-
bär att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor 
under luftledningen.

Kreosotimpregnerade slipersfundament kan i undantags-
fall komma att användas i de fall där det av olika skäl inte är 
praktiskt möjligt att bygga med platsgjutna betongfunda-
ment. Risken att mark och vatten ska påverkas av kreosot 
från stolpfundament bedöms som mycket liten. Flera studier 
har utförts på kreosotbehandlade slipers och stolpar ovan 
mark som visar att rörligheten i mark är mycket låg, det vill 
säga föroreningarna stannar kvar alldeles i närheten av stol-
par och slipers (Jernlås, 2012, Jernlås 2013 och Golder Asso-
ciates, 2014). I den miljötekniska utredningen utförd av 
Golder Associates (2014) påvisades inte heller någon sprid-
ning av kreosot till varken grund- eller ytvatten i närheten av 
kreosotimpregnerade slipers. Inom till exempel vatten-
skyddsområden där skyddsföreskrifterna förbjuder träim-
pregneringsmedel eller i närheten av dricksvattenbrunnar 
används betong eller stålfundament.

2.2.8 Infrastruktur och planförhållanden
Luftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggning av 
luftledningar eftersträvas att påverkan på annan infrastruk-
tur så som vägar, järnvägar eller andra luftledningar minime-
ras. 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.

2.2.9 Tidsbegränsad påverkan under byggskede
Svenska kraftnät utför inte själva byggnationen utan lägger 
ut den på entreprenad. Entreprenören ska tillämpa Svenska 
kraftnäts Tekniska Riktlinjer gällande miljö, arbetsmiljö, elsä-
kerhet och kvalitet (TR13). I detta dokument anges de miljö-
krav som utöver gällande lagstiftning ska gälla för bygg- och 
anläggningsentreprenader som Svenska kraftnät upphandlar. 
Dessutom upprättas en särskild Åtgärdsplan mark och vat-
ten för varje projekt. Denna plan beskriver alla de försiktig-
hetsmått och skyddsåtgärder som ska vidtas.
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Miljöpåverkan kopplad till byggnationen är främst störningar 
genom fysiskt intrång, buller, utsläpp till mark/vatten och 
luftföroreningar. Ett visst hinder i framkomlighet längs stigar 
och leder kan förekomma temporärt innan röjningsrester tas 
bort. En viss påverkan på marken utmed sträckningen kom-
mer att ske pga. arbetsmaskinerna, vilka kan medföra kom-
paktering av marken. Marken påverkas även av själva 
anläggandet av tillfartsvägarna. Tillfälliga skador kan även 
uppkomma på diken, stängsel, vägar etc. i samband med 
anläggningsarbetet. Skadorna åtgärdas dock och återställ-
ning sker till samma skick som innan skadan.

Ytterligare påverkan på marken utmed ledningens sträck-
ning uppstår vid arbete med att gräva ner jordlinan. Detta 
ingrepp är dock förhållandevis litet och bedöms inte ge upp-
hov till betydande konsekvenser.

Vid anläggandet av stolparnas fundament kommer 
schaktning och i vissa fall gjutning av det färdiga fundamen-
tet att ske på plats. Vid användande av bergfundament kom-
mer borrning i och sprängning av berg att behövas för att 
förankra fundamentet i berget. Detta ger främst upphov till 
konsekvenser i form av buller.

Extra varsamhet kommer att iakttas vid de platser där 
ledningen passerar vattendrag för att undvika att arbetsma-
skiner eller tillfälliga vägar påverkar vattendraget negativt. 
Svenska kraftnät ställer miljökrav på entreprenaden med 
syfte att minimera risken för detta.

2.3 Elektriska och magnetiska fält    
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, 
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växel-
ström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är 
spänningen mellan faserna och marken som ger upphov till 
det elektriska fältet, medan strömmen ger upphov till det 
magnetiska fältet. Både det elektriska och det magnetiska 
fältet avtar med avståndet till luftledningen. 

Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår 
miljö, både kring luftledningar och elapparater som vi använ-
der dagligen i hemmet.  

Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i mark-
nivå är starkast där luftledningen hänger som lägst. Det elek-
triska fältet avtar kraftigt med avståndet till luftledningen. 
Vegetation och byggnader skärmar av fältet från luftled-
ningar, vilket innebär att endast låga elektriska fält uppstår 
inomhus även om huset står nära en luftledning.

Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (µT). Fälten alstras av 
strömmen i luftledningen och varierar med storleken på 
strömmen. Även avståndet och konfigurationen mellan luft-
ledningarnas faser och spänningsnivån påverkar magnetfäl-

tets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väg-
gar eller tak.

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en 
nivå cirka 1-1,5 meter ovanför markytan. När magnetfältet 
anges, används ett värde som beräknas ur de årsmedelvär-
den av strömmen som finns tillgängliga för den aktuella för-
bindelsen. Det värde som används överskrids endast av fem 
procent av alla beräknade årsmedelvärden (95 % -percenti-
len2). För helt nya luftledningar används beräknade ström-
mar som skattas på motsvarande sätt där man tar hänsyn till 
förväntad överföring på den nya ledningen.

De faktiska strömmarna kan variera mycket över året och 
även under ett enskilt dygn. Det förekommer också perioder 
då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor 
elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad 
tid, exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är 
hög. Enstaka timmar under ett år kan strömmen vara betyd-
ligt högre än årsmedelvärdet.

2.3.1 Hälsoaspekter och rekommendationer
EU och dess vetenskapliga kommitté SCENIHR har i mars 
2015 publicerat ett slutgiltigt ställningstagande till potentiell 
hälsorisk från elektriska och magnetiska fält, inklusive 
extremt låga frekvenser som avges från exempelvis luftled-
ningar och elektriska hushållsapparater. Denna rapport är en 
uppdatering av en tidigare rapport från 2009 och 700 nya 
studier har inkluderats. Slutsatsen är att det inte finns några 
bevisade medicinska samband mellan elektromagnetiska fält 
och hälsoproblem3. 

I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknyt-
ning till magnetfält på fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning 
inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram 
föreskrifter. De ansvariga myndigheterna rekommenderar en 
viss försiktighet vid samhällsplanering och byggande om 
åtgärderna kan genomföras till rimliga kostnader:

 > Sträva efter att utforma eller placera nya luftledningar och 
andra elektriska anläggningar så att exponering för mag-
netfält begränsas.

 > Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och för-
skolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

 > Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad 
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 
aktuella arbetsmiljöer. 

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och 
hälsorisker” som kan hämtas på www.stralsakerhetsmyndig-
heten.se finns mer information.

2 En percentil är det värde på en variabel nedanför vilken en viss procent av observationerna av variabeln hamnar. I detta fall innebär det att 95 % av alla beräknade årsme-
delvärden hamnar under det värde som magnetfältet beräknas på.
3  http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1581
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2.3.2 Svenska kraftnäts beaktande av 
magnetfält
Forskning om hälsoeffekter orsakade av långsiktig expone-
ring för svaga magnetfält har pågått i drygt 40 år. I syfte att 
hantera den vetenskapliga osäkerheten och i enlighet med 
myndigheternas rekommendationer beaktar Svenska kraft-
nät magnetfält vid planering av nya ledningar och ombyggna-
tioner. Magnetfält är därmed en av de faktorer som påverkar 
utformning och lokalisering av kraftledningar, och ska ingå i 
den samlade bedömningen tillsammans med miljöaspekter, 
driftsäkerhet, tekniska förutsättningar med mera. I den mån 
en ny ledning riskerar att exponera bostäder, grundskolor 
eller förskolor för magnetfält utreder Svenska kraftnät om 
magnetfältsreducerande åtgärder är motiverade och rimliga.

2.4 Ljud
Ljudeffekter från luftledningar alstras främst vid fuktigt väder 
genom så kallade koronaurladdningar, till exempel vid dimma 
och regn. Ljudet kan vara sprakande till sin karaktär och kan 
sägas likna ljudet från ett brinnande tomtebloss. Ljudeffekter 
kan även uppträda i samband med trasiga eller onormalt 
nedsmutsade isolatorer.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A) (decibel), vilken repre-
senterar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn 
och fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en  
400 kV-luftledning uppgå till 45 dB(A) cirka 20 meter från 
luftledningens mitt vid triplex (tre ledare i varje fas) och cirka 

Figur 2.9. Illustration av ljudnivåer.

60 meter från luftledningens mitt vid duplex (två ledare i 
varje fas). Vid nybyggnation är triplex vanligast. Avståndet 
till luftledningen samt byggnader och andra föremål dämpar 
ljudet. Ljudet avtar med 3-4 dB(A) för varje dubblering av 
avståndet från luftledningen. Ljud från luftledningar understi-
gande 40-45 dB(A) är svåra att uppfatta och ljudnivåer av 
denna storleksordning bör inte ge upphov till några påtagliga 
störningar, se Figur 2.9.

2.5 Drift och underhåll
Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt pro-
gram, och utförs av Svenska kraftnäts anlitade underhållsen-
treprenörer. Driftbesiktning av varje luftledning utförs från 
helikopter varje år. Underhållsbesiktning från marken sker 
vart åttonde år. Ett upp till 50 meter brett område vid luftled-
ningen (d.v.s. 25 meter på vardera sidan om luftledningens 
mitt) ska hållas fritt från höga träd. För sambyggda eller 
parallellbyggda ledningar blir skogsgatan bredare, upp till 77 
meter. Bredden på skogsgatan beror på stolparnas konstruk-
tion. Träd och buskar som inte riskerar att nå luftledningen 
tillåts stå kvar.
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3. LOKALISERING OCH 
UTREDNINGSKORRIDORER

Vid planering av sträckning för en ny luftledning påverkar 
många faktorer. Svenska kraftnät förhåller sig till nationella 
miljömål4, miljökvalitetsnormer (5 kap. miljöbalken), säker-
hetsbestämmelser5, magnetfält (se Avsnitt 2.3.2) och till den 
interna miljöpolicyn (www.svk.se).

Förutom dessa övergripande planeringsförutsättningar 
förhåller sig Svenska kraftnät till bebyggelse och boende-
miljö, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och 
friluftsliv, naturresurshållning, infrastruktur och planförhål-
landen samt områden av riksintresse, nedan beskrivna för 
respektive utredningskorridor och utredningsområde.  
Av layoutmässiga skäl ligger inte alla figurer i nummerord-
ning, detta för att hålla ihop beskrivande text och de kartor 
som hör ihop med texten. 

Vidare måste Svenska kraftnät ta hänsyn till vad som är 
tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt rimligt. 

3.1 Nollalternativ – om 
förbindelserna och stationerna inte 
byggs
Nollalternativet beskriver den förutsedda utvecklingen om 
den planerade elförbindelsen mellan Mehedeby och Oden-
sala och de övriga åtgärder som beskrivs i detta underlag 
inte byggs. De störningar som förutses i och med anläggan-
det av de planerade ledningsåtgärderna skulle därmed utebli.   
Dock kan även nollalternativet framgent ge upphov till stör-
ningar i och med de livstidsförlängande åtgärder som skulle 
krävas för de befintliga 220 kV-ledningarna.

Nollalternativet innebär att överföringsförmågan mellan 
norra och södra Sverige för Snitt 2 inte förstärks utifrån det 
behov som finns av ett flexibelt och robust transmissionsnät. 
Då dagens 220 kV-ledningssystem snart har uppnått sin livs-
längd skulle nollalternativet på kort sikt innebära att driftsä-
kerheten riskeras och leveranssäkerheten till Uppsala 
minskar. På längre sikt skulle konsekvenserna av ett nollalter-
nativ motarbeta behovet av att minska flaskhalsar och säkra 
elförsörjningen i Uppsala och Mälardalsregionen samt möj-
ligheten att exportera el från Sverige. Nollalternativet innebär 

4 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/ 
5 Återfinns i ellagen (1997:857) samt dess föreskrifter och förordningar. 

även en försvåring att uppnå Sveriges miljömål om förnybar 
energi år 2040 eftersom en stor del av vindkraftsutbyggna-
den och annan förnybar energiproduktion sker i norra  
Sverige. Nollalternativet medför även att uttagsabonne-
mangen i Uppsala även fortsättningsvis kommer att begrän-
sas av kapaciteten hos de föråldrade 220 kV-ledningarna 
kring Uppsala och därför ej kommer kunna öka till de nivåer 
som kan krävas när samhället elektrifieras i en högre 
utsträckning.  

3.2 Bedömningsmetodik
Bedömning av påverkan har gjorts med utgångspunkt från 
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik som används för att 
ge en så objektiv, transparent och konsekvent bedömning av 
utredningskorridorerna som möjligt. Bedömningskriterierna 
kommer att användas genom hela koncessionsansöknings-
processen. Bedömningar genomförs med utgångspunkt från 
det underlagsmaterial som finns i detta skede. För vissa 
aspekter kan specifika bedömningar inte göras i detta skede. 
Bedömningarna av en ny förbindelse kommer därför att 
kunna kompletteras eller ändras i det fortsatta arbetet inom 
tillståndsprocessen, när mer specifikt underlag om ledning-
ens sträckning och motstående intressen tagits fram.

Svenska kraftnät använder sig av en trestegsmodell i vil-
ken värdet på det berörda området bedöms (steg 1) och hur 
stor påverkan bedöms bli på området (steg 2). Fyra värde-
klasser används (litet, måttligt, högt och mycket högt) och 
fyra påverkans-klasser (ingen/obetydlig, liten, måttlig och 
stor). I steg 3 vägs ett områdes antagna värde och den påver-
kan som antas ske på området ihop i en matris, i vilken en 
antagen konsekvens kan utläsas. Konsekvenserna är klas-
sade i en 6-gradig skala (obetydliga, små, små–måttliga, 
måttliga, stora och mycket stora). För mer information kring 
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik, se bilaga 1.

I detta skede kommer steg 3 inte genomföras eftersom 
utformning och lokalisering av ledningen är för översiktlig för 
att kunna göra en korrekt konsekvensbedömning. Detta görs 
och presenteras i den miljökonsekvensbeskrivning som kom-
mer tas fram i ett senare skede.  
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För att underlätta jämförelsen av de olika utredningskorrido-
rerna har, som beskrivs i avsnitt 1.4, multikriterieanalyser 
utförts. Bedömningen av värdet för ett stort antal olika 
intressen har integrerats i en karta för att utvärdera lämplig-
heten att bygga kraftledning i området. 

3.3 Planerade lednings- och 
stationsåtgärder 
En förstärkning av elnätet på sträckan Mehedeby–Odensala 
innebär att:

 > Två nya 400 kV-luftledningar (antingen sambyggda stol-
par med två ledningar, två parallellbyggda ledningar eller 
två delvis separata ledningar) på sträckan Mehedeby–
Hovgården–Odensala.  

 > En ny stationsdel i befintlig 400 kV-station byggs i Oden-
sala. 

 > En ny 400 kV-station kallad Hovgården byggs i närheten 
av Bredåker. 

 > En ny 400 kV-station kallad Vedyxa byggs i närheten av 
Plenninge. 

 > Två 400/220 kV-transformatorer byggs i Hovgården.
 > En 400/220 kV-transformator byggs i Vedyxa. 
 > 400 kV-ledningen mellan Ängsberg och Forsmark  

(CL6 S1-2) klipps upp i närheten av Mehedeby för att bilda 
de nya ledningarna Ängsberg–Hovgården och Forsmark–
Hovgården. 

 > Två 220 kV-ledningar byggs mellan Hovgården och Bred-
åker. 

 > En 220 kV-ledning byggs mellan Vedyxa och Plenninge. 
 > 220 kV-ledningen mellan Bredåker och Plenninge  

(KL42 S1) reinvesteras i modern standard. 

3.4 Teknikval
En lösning med dubbel 400 kV-luftledning i Uppsalaområdet 
medför samma strömförsörjningskapacitet som alternativen; 
400 kV-kabel, 400 kV-luftledning i kombination med kabel, 
samt HVDC-lösning (högspänd likström). Alla dessa alterna-
tiv uppfyller det behov av uttag som Uppsala har på medel-
lång sikt men ger olika förutsättningar till att driva och bygga 
transmissionsnätet. Växelströmsalternativen ger, till skillnad 
mot likström, en självreglerande och robust lösning som är 
att föredra då det aktuella området vilket präglas av konsum-
tion av elektrisk energi. 

Till följd av Svenska kraftnäts uppdrag att driva och 
utveckla ett robust, driftsäkert och kostnadseffektivt trans-
missionsnät är huvudinriktningen att använda luftledning. En 
luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott 
och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftled-
ningar (till skillnad mot kabelsystem), vilket gör det till ett 
kostnadseffektivt och driftsäkert alternativ. En markförlagd 
kabel är fyra till sex gånger dyrare att bygga än en luftledning 
och har därtill bara hälften så lång teknisk livslängd. Det är 
dock begränsningarna vad gäller teknik och driftsäkerhet, 
snarare än de ekonomiska aspekterna, som gör att Svenska 

kraftnät i möjligaste mån undviker markkablar i växelströms-
nätet. Kabelalternativen med växelström introducerar risker 
för skadliga resonansfenomen i kraftsystemet, har långa 
reparationstider och, om förbindelserna sträcker sig längre 
än ett fåtal kilometer, kräver en stor mängd dyra och skrym-
mande kompenseringsstationer längs kabelsträckan. Kom-
penseringsstationerna och det stora antalet kabelskarvar 
som krävs för markkabel, introducerar en stor mängd felkäl-
lor i kabelalternativen.  

En dubbel 400 kV-luftledning framstår som lämpligaste 
alternativet beträffande avbrottsmöjligheter, tillgänglighet, 
investeringskostnad och lägst teknisk risk. För att driva ett 
robust, driftsäkert och kostnadseffektivt transmissionsnät 
förordas därför luftledning.
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3.5 Utredningskorridorer för  
400 kV-ledningar
3.5.1 Utredningskorridor A Mehedeby–
Hovgården 
Utredningskorridorer A har sin början vid anslutningen till 
220 kV-ledningen (CL 6 S1-3) som passerar Mehedeby. De 
framkomliga utredningskorridorerna som identifierats från 
ledningen och söderut har fått styra var anslutningspunk-
terna mellan ny och befintlig ledning föreslås. För utrednings-
korridor A har tre anslutningspunkter (uppklippspunkter) 
identifierats, se Figur 3.1. Ledningarna för utredningskorridor 
A planeras att bli parallellbyggda eller sambyggda. 

Söder om Dalälven sammanstrålar utredningskorrido-
rerna för alternativ A på väg söderut till den nya stationen 
Hovgården utanför Uppsala. Utredningskorridoren går väster 
om Månkarbo och Björklinge innan den viker av österut och 
passerar norr om Storvreta på vägen till Hovgården. 

De två anslutningspunkterna för korridor A i Mehedeby 
ligger på var sin sida om Dalälven. I detta tidiga skede i pro-
jektet är det inte bestämt om Dalälven ska korsas av led-
ningen Mehedeby–Odensala eller om det av tekniska eller 
tillståndsmässiga skäl är lämpligare att korsa älven i nästa 
etapp i ledningens planerade fortsättning norrut, denna är 
dock ännu under utredning. 

Möjliga passager över Dalälven har identifierats, se Figur 3.2. 
1. Öster om Mehedeby, korridor A1. Där utredningskorridor 

A korsar älven korsar även den befintliga 400 kV-led-
ningen CL 6S1-2 och likströmsledningarna XL8 S6 och 
XL8 S3. Vid denna passage planeras även en ny 400 kV-
ledning mellan Forsmark och Stackbo. 

2. Väster om Untraverket, korridor A3/A4. Här går två 
befintliga 220 kV-ledningar (RL8 S6 och KL21 S1) som 
utredningskorridoren korsar. 

3. Mellan Untraverket och Söderfors, korridor A5. Ledningen 
ansluter utredningskorridoren vid Untraverket. Passagen 
innebär en längre sträcka på cirka 800 meter över vatten 
vilket är betydligt längre än de övriga passagerna, och 
innebär mycket stora tekniska utmaningar om alternativet 
skulle realiseras. 

4. Väster om Söderfors, korridor A.   
 

Två av dessa passager (1 och 2) går parallellt med befintliga 
ledningar och andra kommande ledningsprojekt. Möjligheten 
att bygga inom dessa utredningskorridorer är därmed bero-
ende av hur dessa ledningsprojekt fortlöper och om befint-
liga ledningar kan rivas.

Figur 3.2. Alternativa utredningskorridorer för passage av Dalälven.
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Figur 3.1. Utredningskorridor A.



 § 77 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät - SUN-2021/328-1 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät : Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet

26   UPPSALAPAKETET

SVENSKA KRAFTNÄT – MYNDIGHETSDIALOG

Bebyggelse och boendemiljö
Förutsättningar
Samlad bebyggelse finns framförallt i närheten av Dalälven 
och Söderfors samt runt Björklinge och Vattholma. Mellan 
Björklinge och Vattholma är bebyggelsen tät och utspridd 
längs med hela utredningskorridoren, se Figur 3.1.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren finns risk att 
påverka boendemiljöer negativt med avseende på magnet-
fält. Anpassningar av ledningssträckningen inom utrednings-
korridoren är dock möjliga så att boendemiljöer så långt det 
är möjligt kan undviks. Påverkan av utredningskorridor A på 
bebyggelse och boendemiljö beror på ledningens sträckning.

Landskapsbild
Förutsättningar
Stora delar av utredningskorridor A passerar skogslandskap. 
Inom utredningsområdet finns landskapsbildsskyddade 
områden, se Figur 3.3. 

Skogslandskap är ofta glesbebyggda, sammanhängande 
områden som har färre utblickar, landmärken och visuella 
stråk. Detta medför att kraftledningen inte exponeras i lika 
stor grad och landskapsbilden generellt sett är mindre käns-
lig. Hänsyn måste dock alltid tas till skogsområdets storlek 
och angränsande områden. Det finns kortare passager längst 
med utredningskorridor A där skogen är begränsad i sin stor-
lek och angränsar till värdefulla öppna landskap så som jord-
bruk och ängsmark. Här blir upplevelsen av kraftledningen 
mer dominant och dessa partier bedöms därför känsligare 
för dragningen. 

Vid vissa passager kan det dock finnas risk att påverka 
landskapsbilden mycket negativt, passagen över Dalälven är 
en sådan. Sjösystem ger ofta stor överblickbarhet och långa 
siktlinjer i landskapet. Det innebär att kraftledningen blir syn-
lig på stora avstånd, avtecknar sig mot himlen och kan upple-
vas som en tydlig kontrast till det övriga landskapet. Denna 
passage bedöms därför som mycket känslig för dragning av 
kraftledningar, se Figur 3.4. 

Även dragningsområdet mellan Storvreta-Björklinge 
bedöms kunna påverka landskapsbilden negativt. Detta är en 
passage av småskaligt jordbrukslandskap som är mångfor-
migt och rikt på landskapselement så som till exempel jämt 
spridda gårdar, åkerholmar och betesmarker. I denna land-
skapskaraktär innebär kraftledningarna ofta en stor kontrast 
till övriga landskapet som kan upplevas dominant och kon-
kurrera med de karaktäristiska formelementen. Noggrannhet 
vid placering av kraftledningen i detta landskap är viktigt. 
Om kraftledningsstråket till exempel får en placering med 
stöd i skog kan påverkan på landskapsbilden bli mindre nega-
tiv. 
Utöver ovan nämnda landskapskaraktärer passeras även mer 
tätbebyggda områden så som exempelvis Söderfors och 
trakterna närmast Uppsala. En tätortsnära bebyggelsemiljö 
av industriell karaktär är ofta utsatt för stora förändringar 

och inrymmer redan mycket synlig infrastruktur. Detta gör 
landskapsbilden generellt sett är mindre känslig för ytterli-
gare ingrepp. Det bör dock noteras att ingreppet påverkar 
allmänheten i större utsträckning då ledningen dras där det 
bor mycket folk.

Bedömning
Sammantaget bedöms landskapsbilden i närheten av utred-
ningskorridoren ha höga värden. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar inom utred-
ningskorridor A bedöms sammantaget som måttligt negativ.
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Figur 3.3. Förutsättningar för kulturmiljö och landskapsbild, utredningskorridor A. 
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Figur 3.4. Inzoomat läge, passage över Dalälven, korridor A. 

Naturmiljö
Förutsättningar
Ett biosfärområde och flera naturreservat samt Natura 
2000-områden berörs av utredningskorridor A, se Figur 3.5. 
Utredningskorridoren berör flera riksintressen för naturvård, 
främst vid passagen av Dalälven, se Figur 3.6.

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven har sedan 
2011 varit en del av Unescos biosfärprogram. I landskapet 
finns en rik geologi med olika natur och marktyper, där det 
bland annat finns björn, järv och lo. Området är det mest 
variationsrika området för olika arter i Skandinavien på grund 
av att det är beläget på gränsen mellan norra- och södra 
barrskogsregionen. och. Biosfärområdet fokuserar på att 
skapa möjligheter för hållbar turism, ett öppet landskap och 
fiskevård. Målet är att stärka kulturlandskapet och dess roll i 
ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Längst i norr angränsar utredningskorridoren till riksin-
tresset för naturvård, Storfjärden. Inom riksintresset finns 
värdefull skog, öar, stränder samt vidsträckta säv- och frä-
kenområden med omgivande våtmarker som ger ett rikt 
fågelliv. Riksintresset har en mycket rik flora och fauna. 

Den nordvästligaste delen av utredningskorridoren berör 
ett riksintresse för naturvård, Nedre Dalälven. Intresset 
omfattar ett älvområde med särpräglad uppbyggnad vilket är 
unikt för landet. Områdets hydrologi och förekomsten av 

relativt opåverkad natur utgör förutsättningar för områdets 
mycket höga naturvärden. Riksintresset syftar till att skydda 
mossar, sumpskogar, våtmarker och de botaniska och zoolo-
giska värden som finns i och i närheten av Dalälven. Spjuthol-
mens naturreservat och Natura 2000-område (SE0630154) 
överlappar med en del av området för riksintresset, se nedan.

Riksintresse för naturvård, Båtfors–Untrafjärden–Bredfor-
sen, berörs av utredningskorridoren. Riksintresset utgör 
länets rikaste urskogsobjekt då skogen till stor del lämnats 
utan mänsklig påverkan. Här finns biotoper som i stort sett 
saknas i regionen i övrigt. Riksintresset är av största vikt för 
många insektsarter och det finns även många hackspettar i 
området. Området har en unik flora och utgör utbrednings-
gräns för många arter. Båtfors naturreservat och Natura 
2000-område (SE0210008), Kvarnön Natura 2000-område 
(SE0210320), Untra Natura 2000-område (SE0210241), 
Bredfors 2000-område (SE0210240) samt Bredforsens 
naturreservat överlappar med en del av området för riksin-
tresset, se nedan.

Spjutholmens naturreservat och Natura 2000-område 
(SE0630154, SAC och SPA) berörs i dess södra del av utred-
ningskorridoren. I den norra delen av området finns 100–150 
år gammal granskog och enstaka 200 åriga tallar. Längs Dal-
älvens strand finns älvängar och lummiga strandskogar med 
lövträd. Området hyser en rik flora och fauna. 
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Figur 3.5. Förutsättningar för naturmiljö, utredningskorridor A.
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Fågellivet är rikt med bland annat fisktärna, fiskgjuse och 
hackspettar. 

Båtfors naturreservat och Natura 2000-område 
(SE0210008, SAC och SPA) tangeras av utredningskorrido-
ren som till stor del följer befintlig ledningsgata. Området 
utgörs av holmar och svämskog med bland annat gamla, 
grova ekar. Området har en rik flora och fauna och miljön är 
särskilt idealisk för vedlevande insekter. I området har över 
200 rödlistade arter observerats där över hälften utgörs av 
skalbaggar. 

Kvarnöns Natura 2000-område (SE0210320, SAC samt 
ingår delvis i SPA-område Untra) tangeras av utredningskor-
ridoren som till stor del följer befintlig ledningsgata. Området 
utgörs av mosaikartade, blockiga, fuktiga, lövrika skogar där 
vissa av dem tidvis är översvämmade. Natura 2000-området 
är utpekat för naturtyperna taiga (9010) och nordlig ädellöv-
skog (9020) samt för arterna cinnoberbagge (Cucujus cinna-
berinus) aspbarkgnagare (Xyletinus tremulicola) och platt 
spretmossa (Herzogiella turfacea). 

Utredningskorridoren tangerar den östra delen av Bred-
fors Natura 2000-område (SE0210240, SAC samt ingår i 
SPA-område Untra), detta område ingår även i Bredforsens 
naturreservat. Området utgörs av en mosaik av lövskogar, 
urskogsartade skogsområden och älvängar och området har 
ett stort inslag av ädellövträd, såsom ek, lind, ask och alm. 

Älvängarna är bland de större längs nedre Dalälven. Områ-
det är viktigt för exempelvis olika arter av hackspettar och 
skalbaggar.

Untra Natura 2000-område (SE0210241, SPA) berörs av 
utredningskorridoren och består av urskogsliknande skog 
som utgör habitat för bland annat skalbaggar och hackspet-
tar. Området är påverkat av översvämningar. Den delutred-
ningskorridor som korsar över en ö i Dalälven kräver att en 
stolpe byggs på ön inom Natura 2000-området för att led-
ningen inte ska få för långt sjöspann. 

Lohusmyrs naturreservat, öster om Mehedeby, berörs av 
utredningskorridoren. Naturreservatet utgörs av en mindre 
barrskog med äldre träd och kalkrik mark med betydelse för 
svamp- och kärlväxtfloran. Epifytfloran är rik tack vare hög 
luftfuktighet och frisk-fuktig mark. Naturreservatet ligger i 
nära anslutning till befintlig kraftledning.

Sydväst om Månkarbo är riksintresset för naturvård, sjön 
Tämnaren, beläget. Riksintresset ligger cirka 300 meter väs-
ter om utredningskorridoren. Området för riksintresset över-
lappas i stort sett helt av två Natura 2000-områden, 
Tämnaren väst (SE0210361, SAC och SPA) och Tämnaren 
Öst (SE0210278, SAC och SPA). Delar av sjön utgör även av 
naturreservat. Tämnaren är en utpräglad igenväxande ler-
slättsjö med stora biologiska värden. Sjön är omgiven av våt-
marks- och lövskogsstränder med inslag av ädellövträd. 

Figur 3.6. Inzoomat läge, passage över Dalälven, korridor A.
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Området har höga biologiska värden knutna till vattenmiljöer 
och strandområden. Området hyser en mångfald av fågelbio-
toper och är en av landets främsta fågellokaler. 

Öster om Kättsbo är Gåsholmens naturreservat och 
Natura 2000-område (SE0210224, SAC) beläget, cirka 200 
meter öster om utredningskorridoren. Området utgörs av 
äldre barrskog med lång kontinuitet. Bland de äldre granarna 
växer många lövträd som asp, lind och hassel. Mångfalden i 
skogen och den relativt höga luftfuktigheten utgör goda för-
utsättningar för många djur och växter med flertalet rödlis-
tade arter i området. 

Söder om Kättsbo är Tvigölingeskogens naturreservat 
beläget, cirka 50 meter väster om utredningskorridoren. 
Området utgör urtypen för en gammal mossrik granskog. 
Många av de äldre granarna i den småblockiga terrängen är 
uppemot 140 år. Här finns träd i varierande ålder och död 
barrved i olika nedbrytningsstadier.

Sydöst om Storvreta är Storskogens naturreservat belä-
get, cirka 100 meter öster om utredningskorridoren. Områ-
det utgörs av blandad löv- och barrskog samt skog med 
grova granar och tallskog. I reservatet finns små myrar och 
sumpskogar. Storskogen hyser många rödlistade insekts- och 
fågelarter. Skogen har ett rikt fågelliv och många av landets 
hackspettsarter håller till här. Den nordvästra halvan av 
naturreservatet är ett utpekat Natura 2000-område (Stor-
skogen, SE0210284, SAC och SPA), beläget cirka 600 meter 
från utredningskorridoren.

Bedömning
Områdena som utgör riksintresse för naturvård bedöms alla 
ha ett högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för 
påverkan på riksintressena beror på ledningens sträckning. 
För riksintresse Storfjärden och Tämnaren bedöms en kraft-
ledning främst påverka fågelstråk på väg till och från riksin-
tressena och med lämplig placering av stolpar kan betydande 
påverkan på det värde som riksintressena avser undvikas. För 
övriga riksintressen skulle en utbyggd kraftledning med 
kraftledningsgata och stolpar kunna ge en betydande påver-
kan på det värde som riksintresset avser, varför en mer nog-
grann utredning om eventuell passage behöver göras inför 
nästa steg i tillståndsprocessen.

Samtliga Natura 2000-områden och naturreservat inom 
och i anslutning till utredningskorridoren bedöms ha mycket 
högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för påverkan 
på områdena beror på ledningens sträckning. Det är endast 
Spjutholmens naturreservat och Natura 2000-område, 
Untra Natura 2000-område samt Lohusmyrs naturreservat 
som är delvis belägna inom utredningskorridoren och som då 
kan riskera direkt påverkan, detta beror dock helt på kraft-
ledningens dragning inom korridoren. 

För Spjutholmens naturreservat och Natura 
2000-område kan en utbyggd kraftledning riskera att bryta 
ekologiska samband och påverka delar av området varaktigt, 
vilket kan leda till att rödlistade och skyddade arter påverkas 
negativt. 

För Untra Natura 2000-område kan en utbyggd kraftledning 
riskera att påverka en större del av områdets yta och värde-
kärna, vilket kan leda till att bland annat rödlistade fågelarter 
påverkas negativt. 

 För Lohusmyrs naturreservat kan en utbyggd kraftledning 
riskera att bryta ekologiska samband och påverka delar av 
området varaktigt, vilket kan leda till att rödlistade och skyd-
dade arter påverkas negativt.  

Resterande naturreservat och Natura 2000-områden 
antingen tangerar utredningskorridoren eller är belägna på 
ett visst avstånd från den. För dessa kan en utbyggd kraftled-
ning ge upphov till kanteffekter avseende bland annat hydro-
logi, luftfuktighet och ljusinsläpp, vilket i sin tur kan påverka 
ekologiska samband och rödlistade arter negativt. Detta bör 
dock utifrån korridorens bredd och alternativa dragningar 
kunna undvikas i hög grad.

Sammantaget bedöms naturmiljön i och i närheten av 
utredningskorridoren ha mycket höga värden. Beroende av 
lokaliseringen av kraftledningen ser påverkan olika ut i de 
olika naturområdena. Påverkan av en utbyggd kraftledning 
med kraftledningsgata och stolpar inom utredningskorridor 
A bedöms sammantaget som stor negativ. 

Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren. Se Figur 3.3 och Figur 3.4 för områ-
den av riksintresse för kulturmiljövård.

I de norra skogsområdena och söder om Mehedeby 
utgörs fornlämningarna av skogsbrukslämningar och boplat-
ser från stenålder. Många av de stenåldersboplatser som 
finns i skogsområdet, inom och utanför utredningskorrido-
ren, är upptäckta i samband med tidigare exploateringar då 
de inte är synliga ovan mark. Detta gör att det är sannolikt 
att ytterligare boplatser kan komma att påträffas inom utred-
ningskorridoren. Områden med skogsbrukslämningar före-
kommer även längre söderut i anslutning till 
utredningskorridoren varför det är troligt att fler lämningar 
kommer att påträffas vid en inventering i fält även inom 
utredningskorridoren. 

Den norra delen av utredningskorridoren sammanfaller 
med den södra gränsen för fäbodsystemet. Inom utrednings-
korridoren finns flera fäbodar och fäbodstigar. I den norra 
delen av utredningskorridoren förekommer även gruvläm-
ningar med gruvhål och varplämningar. 

I mitten av utredningskorridoren passeras Bälingemossar 
vilket utgör riksintresse för kulturmiljövården (C28). Inom 
området men utanför utredningskorridoren finns flertal sten-
åldersboplatser. Dessa är synliga ovan mark men deras 
koppling till tidigare vattendrag är viktigt för förståelsen av 
riksintresset som helhet. Inom utredningskorridoren är sten-
ålderns landskap extra synligt på grund av låg eller obefintlig 
exploatering. Det visuella landskapsrummet har därför ett 
pedagogiskt värde för att förstå stenåldersboplatsernas 
koppling till den dåtida fjärden.
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Utredningskorridoren passerar på två ställen igenom Riksin-
tresset Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dal-
gångar (C30). Tre gravfält (L1942:2621, L1942:1683 och 
L1942:1664) är belägna inom utredningskorridoren och de 
utgör uttryck för riksintresset. Två av gravfälten (L1942:1683 
och L1942:1664) kan utgöra ett sammanhängande gravfält, 
då de endast ligger ett 80-tal meter från varandra, vilket kan 
innebära att det finns fler gravar. Det förekommer även läm-
ningar av bronsålderskaraktär, såsom skärvstenshögar, vilket 
gör det troligt att det i närheten förekommer ytterligare 
boplatslämningar som inte är kända idag. Även bronsålderns 
boplatslämningar utgör uttryck för riksintresset. 

Bedömning
Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utredningar 
då det till exempel kan förekomma lämningar under mark 
som inte är kända idag. Med den information som finns till-
gänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom utredningskorri-
doren som högt till mycket högt, detta främst då 
utredningskorridoren passerar genom två riksintressen där 
fornlämningar och deras helhetsmiljöer utgör uttryck för 
riksintresset. Beroende av lokaliseringen av luftledningen ser 
påverkan olika ut i de olika områdena och påverkan är också 
delvis avhängigt val av ledningsgata och placering av stolpar 
för att undvika att lämningar skadas eller utraderas och om 
viktiga siktlinjer inom riksintresset bryts av en ny kraftled-
ning. Påverkan av en utbyggd luftledning med ledningsgata 
och stolpar inom utredningskorridor A skulle kunna innebära 
ett påtagligt intrång. En noggrann analys och anpassning av 
sträckningen i denna passage är därför nödvändig. En mer 
specifik bedömning av påverkan kan inte göras förrän en mer 
detaljerad sträckning inom korridoren är föreslagen.

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Friluftslivet i Uppland är varierat och inom utredningskorri-
doren hittas ett antal områden av värde för rekreation och 
friluftsliv, se Figur 3.5 och Figur 3.6. 

Där utredningskorridoren går genom skogsmark finns 
lokala förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Skogen 
inbjuder till rekreation som vandring samt svamp- och bär-
plockning. Det öppna landskapet inbjuder till cykelturer, 
fågelskådning och vyer över det historiska landskapet. Flera 
naturreservat inbjuder till rekreation och friluftsliv och dessa 
beskrivs nedan. Samtliga naturreservat som berörs av utred-
ningskorridoren beskrivs under Naturmiljö. 

Norr om Dalälven går Gästrikeleden. Gästrikeleden är en 
270 km lång markerad vandringsled uppdelad i 32 etapper. 
Utredningskorridor A berör etapp 15.

Området kring Dalälven är ett unikt natur- och kulturland-
skap som breder ut sig på gränsen mellan Uppland och  
Gästrikland och vidare in i Dalarna. Området erbjuder 
mycket goda möjligheter till rekreation och friluftsliv med sin 
varierande natur över ett stort område. Området kring Daläl-
ven är även skyddat som riksintresse för friluftsliv och rörligt 

friluftsliv. Riksintresset för friluftsliv, som avser Dalälven 
inklusive stränder, berörs av utredningskorridoren. Området 
är utpekat som riksintresse främst på grund av dess särskilt 
goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer. Älven har god vattenkvalitet, stränderna är 
besöksvänliga och naturen är i stor utsträckning orörd vilket 
bjuder in till friluftsliv och vattenanknutna aktiviteter. Natur- 
och kulturvärdena inom riksintresset är även kopplade till 
övriga natur- och kulturintressen i området (det finns natur-
reservat, Natura 2000-områden och riksintresset för natur-
vård Nedre Dalälven som skiljer sig starkt från övriga älvdalar 
i Sverige). Riksintresse för rörligt friluftsliv, Dalälven från 
Avesta till Skutskär, överlappar till stor del ovan nämnda riks-
intresse för friluftsliv. Riksintresset syftar till att skydda turis-
mens och främst det rörliga friluftslivets intressen från 
exploateringar och andra ingrepp i miljön.

Sjön Tämnaren, omgiven av ädellövskogar, betesmarker 
och fuktängar, ligger cirka 400 meter väster om utrednings-
korridoren. Tämnaren är artrik med avseende på fisk och fåg-
lar och är en av landets främsta fågellokaler. Tack vare sin 
artrikedom av fåglar är sjön ett populärt besöksmål för fågel-
skådare. 

Storskogens naturreservat, cirka 100 meter öster om 
utredningskorridoren, utgörs av blandad löv- och barrskog. I 
området finns vandringsleder med markerade stigar och 
skyltning. Det finns även vindskydd och eldstad som bjuder 
in till rekreation och friluftsliv. 

Bedömning
Gästrikeleden bedöms ha ett högt värde för rekreation och 
friluftsliv. Då endast en liten del av leden påverkas genom ett 
minskat upplevelsevärde bedöms påverkan bli liten. 

Riksintresset för friluftsliv, Dalälven, bedöms ha ett högt 
värde. Riksintresset för rörligt friluftsliv, Dalälven från Avesta 
till Skutskär bedöms ha ett mycket högt värde. En utbyggd 
kraftledning skulle kunna innebära ett påtagligt intrång. En 
noggrann analys och anpassning av sträckningen vid dessa 
passager är därför nödvändig. Närmare bedömning av påver-
kan kan inte göras förrän en mer detaljerad sträckning inom 
korridoren är föreslagen.

Utöver riksintressena så bedöms området kring Dalälven 
ha ett mycket högt värde för friluftsliv och rekreation. Påver-
kan av en utbyggd kraftledning kan innebära att mindre delar 
av rekreations- och friluftsområdet skadas fysiskt och att 
upplevelsevärdet påtagligt försämras. Sett till området som 
helhet är det endast en mindre del som påverkas. Påverkan 
på området är dock avhängigt val av ledningsgata och place-
ring av stolpar. Påverkan av utredningskorridor A bedöms bli 
liten-måttligt negativ. 

Både naturreservatet Storskogen och sjön Tämnarens 
bedöms ha ett högt värde för rekreation och friluftsliv.  
En utbyggd luftledning bedöms inte påverka utpekade värden 
för rekreation och friluftsliv. Påverkan av utredningskorridor 
A bedöms bli obetydlig. 

Sammantaget bedöms områden för rekreation och fri-
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Figur 3.7. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor A.
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luftsliv i och i närheten av utredningskorridoren ha högt-
mycket högt värde. Beroende av lokaliseringen av 
kraftledningen ser påverkan olika ut i de olika rekreations- 
och friluftsområdena. Påverkan av en utbyggd kraftledning 
inom utredningskorridor A bedöms sammantaget som liten 
negativ.

Naturresurshushållning
Förutsättningar
Ett flertal intressen för naturresurshushållning berörs av 
utredningskorridoren, se Figur 3.7 och Figur 3.8.

Utredningskorridoren passerar genom både skogs- och 
jordbruksmark.

Utredningsområdet berör vid Mehedeby en del av Uppsa-
laåsen. Åsen är ett vattenskyddsområde och fungerar som 
vattentäkt.

Nordöst om Tämnaren berörs torvtäkten Blackmyren av 
utredningskorridoren. 

Strax öster om väg E4 sydost om Björklinge finns en berg- 
och moräntäkt som berörs av utredningskorridoren.
Söder om Björklinge och norr om Storvreta korsar utred-
ningskorridoren den östra delen av Uppsala- och Vattholma-
åsarna vilka är utpekade vattenförekomster och 
vattenskyddsområden.
Strax sydväst om utredningskorridorens sydligaste del finns 
en bergtäkt.

Figur 3.8. Inzoomat läge, passage över Dalälven, korridor A.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan minimeras. 
Påverkan av utredningskorridor A beror på ledningens 
sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Ett antal planer och infrastrukturintressen berörs av utred-
ningskorridor A, se Figur 3.9.

I Söderfors berör utredningskorridoren ett område utpe-
kat som utbyggnadsområde i Tierps kommuns översiktsplan. 
Översiktsplanen har pekat ut flera områden runt Söderfors 
som möjliga för utbyggnad för att möta en ökad befolknings-
mängd. Utöver detta område går utredningskorridoren till 
största del genom områden i ÖP utpekade som resursområ-
den för rekreation, natur och kultur samt områden för skogs-
bruk. Även mindre områden utpekade för jordbruk berörs.
Utredningskorridoren går inom Uppsala kommun främst 
genom områden benämnda i ÖP som landsbygd. Dessa 
områden anses ha goda utvecklingsmöjligheter för lands-
bygdsnäringar och utveckling ska ske med hänsyn till plat-
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Figur 3.9. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridor A.
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sens värde och naturgivna förutsättningar. Tillskott av 
bebyggelse ska ge långsiktiga mervärden.

Utredningskorridoren passerar väster om Söderfors. Strax 
öster om utredningskorridoren finns ett antal sammanhäng-
ande detaljplaner. De närmast utredningskorridoren är 
Jörsön 1:280 - 1:281 och Del av Jörsön 1:1.

Sydväst om Mehedeby passerar utredningskorridor A i 
kanten av område med områdesbestämmelser för  
Untraverket och kraftverksby.
Vid Stängslarna norr om Mehedeby tangerar utredningskor-
ridoren en byggnadsplan.

Vid Mehedeby passerar utredningskorridoren ett antal 
sammanhängande detaljplaner. De som ligger närmast 
utredningskorridoren är Mehedeby nr 202 och Mehede 3:64.

Söder om Björklinge passerar utredningskorridoren söder 
om detaljplan Östra Tibble, detaljplan Tibble 1:94 och detalj-
plan Fritidsområdet Häggeby.

Riksintresset för järnväg, den befintliga järnvägen Uppsala 
C–Gävle, berörs av utredningskorridoren på tre platser, både 
norr och söder om Mehedeby och mellan Storvreta och  
Vattholma. 

Riksintresse för väg, den befintliga väg E4, berörs av 
utredningskorridoren längs med sträckningen väster om 
Marma by–söder om Mehedeby. Söder om Björklinge korsar 

utredningskorridoren väg E4. Riksintresse för väg, den befint-
liga väg 288, korsas av utredningskorridoren vid Hovgården. 

Bedömning
Riksintresset för järnväg bedöms ha ett högt värde. En 
utbyggd kraftledning kan korsa en järnväg utan att påverka 
det värde som riksintresset avser. Påverkan skulle dock 
kunna ske under byggtiden varför det kommer utredas längre 
fram i tillståndsprocessen. En utbyggd kraftledning bedöms 
ge en obetydlig påverkan på det värde som riksintresset 
avser. 
Riksintressena för väg, befintliga vägarna E4 och 288, 
bedöms ha ett högt värde. En utbyggd kraftledning kan korsa 
en väg utan att påverka det värde som riksintresset avser. 
Påverkan skulle dock kunna ske under byggtiden varför det 
kommer utredas längre fram i tillståndsprocessen. En 
utbyggd kraftledning bedöms ge en obetydlig påverkan på 
det värde som riksintresset avser. 

Vid vissa övriga passager inom utredningskorridoren kan 
det finnas risk att infrastruktur och planförhållanden påver-
kas negativt med avseende på motstående intressen. Påver-
kan av utredningskorridor A beror dock på ledningens 
sträckning. 

Figur 3.10. Inzoomat läge, passage över Dalälven, korridor A.
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Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor A. De 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövården, friluftsliv, rör-
ligt friluftsliv samt riksintressen kopplade till infrastruktur 
som berörs av utredningskorridor A har beskrivits och 
bedömts under respektive aspekt ovan, se även Figur 3.3, 
Figur 3.5 och Figur 3.9. Övriga riksintressen beskrivs nedan. 

Riksintresse för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning mellan 
Uppsala och Björklinge. Stoppområdet innebär att inga bygg-
nader eller installationer får byggas högre än 20 meter över 
markhöjd på landsbygd och 45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även fler av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala övnings-
flygplats), ett påverkansområde för väderradar (för Håtuna 
väderstation) samt ett påverkansområde för buller eller 
annan risk (för Uppsala övningsflygplats).

Riksintresse skyddade vattendrag berörs där utrednings-
korridoren passerar Dalälven. Riksintresset skyddade vatten-
drag syftar till att skydda utbyggda älvar från ytterligare 
utbyggnad av vattenkraft. Utredningskorridorerna berör men 
påverkar inte riksintresset. 

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret för stoppområde för höga 
objekt bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Påverkansområde för buller 
eller annan risk bedöms ha ett litet värde. Inom MSA-ytan 
kan nya hinder innebära en negativ påverkan på flygtrafiken 
och inom påverkansområdet för väderradarn kan en kraftled-
ning riskera att störa dess funktion. Graden av påverkan på 
försvarets intressen beror på den verksamhet som Försvars-
makten utövar inom de områden som berörs av utrednings-
korridor A. En tidig dialog har därför inletts med 
Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En fort-
satt dialog kommer att hållas om påverkan av utredningskor-
ridoren på försvarets intressen och hur en utbyggd 
kraftledning som även innefattar stolpar som högre än de 20 
meter som stoppområdet medger kan byggas utan att 
påverka Försvarsmaktens riksintresse. 

Riksintresset skyddade vattendrag, Dalälven, bedöms ha 
ett högt-mycket högt värde. En utbyggd kraftledning bedöms 
inte påverka riksintresset.

3.5.2 Utredningskorridor B Mehedeby–
Hovgården 
Utredningskorridor B utgår från den befintliga stationen i 
Untra och följer befintliga 220 kV-ledningar (KL21 S1 och RL8 
S6) söderut till den befintliga stationen i Bredåker, se Figur 
3.11. 

Ledningarna planeras här att följa två olika 220 kV-led-
ningar. Utredningskorridoren går inte hela vägen till anslut-
ningarna i Mehedeby utan kombineras med 
utredningskorridor A. 

Då 220 kV-ledningarna måste vara i drift går det inte att 
bygga de nya ledningarna i samma ledningsgata, utan dessa 
byggs parallellt.     

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Utredningskorridoren går genom flera tätbebyggda områden, 
framförallt i Björklinge där utredningskorridoren går genom 
samhället, och i Storvreta där utredningskorridoren går nära 
inpå samhället, se Figur 3.11.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor B på 
bebyggelse och boendemiljö beror på ledningens sträckning.
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Figur 3.11. Utredningskorridor B.
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Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor B passerar till stora delar genom skogs-
landskap, se Figur 3.12 för landskapsbildsskyddade områden.
Skogslandskap är ofta glesbebyggda, sammanhängande 
områden som har färre utblickar, landmärken och visuella 
stråk. Detta medför att kraftledningen inte exponeras i lika 
stor grad och landskapsbilden generellt sett är mindre käns-
lig. Skogsmiljöerna kring utredningskorridor B är inte heller 
orörda utan människan har lämnat spår efter sig i form av 
hyggen, master och kraftledningsgator. I landskap där det 
redan finns mycket synlig infrastruktur kan ytterligare led-
ningar smälta in bland befintliga. 

I området kring Tierp samt söder om Vendel passerar kor-
ridoren även större jordbrukslandskap. En kraftledning som 
går i öppna landskap blir mer synlig och kan generellt sett 
upplevas som dominant i landskapsbilden. Kraftledningen 
blir dock ofta mindre framträdande i ett storskaligt landskap 
jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. Med andra ord 
är de passager längst utredningskorridor B där stora åker-
marker dominerar inte lika känsliga. Bitvis blir jordbruksland-
skapet dock av mer småskalig karaktär rik på 
landskapselement så som skogsdungar, gårdar och betes-
marker. Här är noggrannhet vid placering av kraftledningen 
viktigt. Om kraftledningsstråket till exempel får en noggrann 
placering med stöd i skog kan påverkan på landskapsbilden 
bli mindre negativ. 

Bedömning 
Sammantaget bedöms landskapsbilden längst utrednings-
korridor B ha måttliga värden. Påverkan av en utbyggd kraft-
ledning med kraftledningsgata och stolpar inom 
utredningskorridor B bedöms sammantaget som liten  
negativ. 

Naturmiljö
Förutsättningar
Ett biosfärområde och flera riksintressen för naturvård, 
naturreservat samt Natura 2000-områden berörs av utred-
ningskorridor B, se Figur 3.13.

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven berörs av 
utredningskorridoren. Sedan 2011 har Älvdalslandskapet 
varit en del av Unescos biosfärprogram. I landskapet finns en 
rik geologi med olika natur och marktyper, där bland annat 
finns björn, järv och lo. Området är mycket artrikt på grund 
av att det är beläget på gränsen mellan norra- och södra 
barrskogsregionen. Både nordliga och sydliga arter möts i 
symbios. Detta är det mest variationsrika området för olika 
arter i Skandinavien. Det öppna kulturlandskapet spelar en 
stor roll för inflyttning, turism och näringsliv. Därför fokuse-
rar biosfärområdet på att skapa möjligheter för hållbar 
turism, ett öppet landskap och fiskevård. Målet är att stärka 
kulturlandskapet och dess roll i ekologisk, social och ekono-
misk utveckling. Exempel på detta är projekt där olika aktörer 
tillsammans arbetar för hävd av älvängar och restaurering av 

naturliga reproduktionsmiljöer för laxen och upprätthålla lax-
vandringen.

Riksintresset för naturvård, Båtfors–Untrafjärden–Bred-
forsen, berörs av den norra delen av utredningskorridoren. 
Riksintresset utgör länets rikaste urskogsobjekt då skogen till 
stor del lämnats utan mänsklig påverkan. Här finns biotoper 
som i stort sett saknas i regionen i övrigt. Riksintresset är av 
största vikt för många insektsarter och det finns även många 
hackspettar i området. Området har en unik flora och utgör 
utbredningsgräns för många arter. Båtfors naturreservat och 
Natura 2000-område (SE0210008), Kvarnön Natura 
2000-område (SE0210320), Untra Natura 2000-område 
(SE0210241) överlappar med en del av området för riksin-
tresset, se nedan.

Båtfors naturreservat och Natura 2000-område 
(SE0210008, SAC och SPA) berörs av utredningskorridoren 
och utgörs av holmar och svämskog med bland annat gamla, 
grova ekar. Den östra utredningskorridoren går i den västra 
kanten av Båtfors naturreservat och Natura 2000-område. 
Området har en mycket rik flora och fauna. Miljön är särskilt 
idealisk för vedlevande insekter. I området har fler än 200 
rödlistade arter observerats och över hälften utgörs av skal-
baggar. 

Ett delområde av Kvarnöns Natura 2000-område 
(SE0210320, SAC samt ingår delvis i SPA-område Untra) är 
beläget cirka 200 meter från norra delen av utredningskorri-
doren. Området utgörs av mosaikartade, blockiga, fuktiga, 
lövrika skogar där vissa av dem tidvis är översvämmade. 
Natura 2000-området är utpekat för naturtyperna taiga 
(9010) och nordlig ädellövskog (9020) samt för arterna cin-
noberbagge (Cucujus cinnaberinus) aspbarkgnagare (Xyleti-
nus tremulicola) och platt spretmossa (Herzogiella turfacea). 

Två delområden av Untra Natura 2000-område 
(SE0210241, SPA) är belägna cirka 30-100 meter från norra 
delen av utredningskorridoren. Natura 2000-området består 
av urskogsliknande skog som utgör habitat för bland annat 
skalbaggar och hackspettar. Området är påverkat av över-
svämningar. 

I höjd med Tierp, cirka 30 meter väster om utredningskor-
ridoren, är riksintresset för naturvård Tjuvkällan är beläget. 
Tjuvkällan är ett soligent källkärr som är omgivet av grando-
minerad barrskog med inslag av asp. På några ställen är mar-
ken gungflyartad och vegetationen i området är mycket 
speciell. Tjuvkällans Natura 2000-område (SE0210308) 
överlappar med en del av området för riksintresset, se nedan.

Tjuvkällans Natura 2000-område (SE0210308, SAC) 
tangeras av i öster av utredningskorridoren. Området består 
av opåverkade, kalkrika källor som mynnar ur Uppsalaåsen 
och området har en artrik och speciell vegetation. Området 
är även inkluderat i myrskyddsplanen.

Söder om Tierp berörs riksintresset för naturvård Våtmar-
ker kring Tämnaren av utredningskorridoren. Riksintresset 
utgör ett av de största sankmarksområdena i Norduppland 
av typen betade strandängar, igenväxande fuktängar och 
kärrmarker som översvämmas på våren.  
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Figur 3.12. Förutsättningar för kulturmiljö och landskapsbild, utredningskorridor B. 
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Figur 3.13. Förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv och rekreation, utredningskorridor B. 
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Området hyser förutsättningar för ett rikt djurliv, speciellt för 
fåglar och utgör ett spridningsstråk för däggdjur och fåglar. 

Nordöst om Månkarbo berörs Knaperbergets naturreser-
vat, en gammal naturskog, av utredningskorridoren. Skogen 
är inte dikningspåverkad och är därför en viktig livsmiljö för 
flera skyddsvärda arter av lavar och svampar som behöver 
rörligt markvatten och hög luftfuktighet för sin överlevnad. 
Det finns även gott om död ved, vilket är viktigt för många 
arter. 

Öster om Månkarbo berörs Yttröskogens naturreservat, 
som består av två åtskilda delområden, av utredningskorri-
doren. Befintlig ledningsgata går genom ytterområdet av 
reservatets östra delområde. Utredningskorridoren passerar 
cirka 30 meter från reservatets västra delområde. Reservatet 
består av gammal, bitvis storblockig, skog. Miljön i de två 
områdena skiljer sig åt. I den västra delen är skogsmarken 
kalkrik, fuktig och frodig medan den östra skogen består av 
torvmark med artfattig flora. Många rödlistade och skyddade 
växtarter trivs i kalkrika miljöer. I området växer olika orki-
déer, bland annat knottblomster som är en av landets mest 
sällsynta orkidéer. 

Riksintresset för naturvård Kisberg är beläget sydöst om 
Månkarbo, mellan den västra och den östra utredningskorri-
doren. Riksintresset ligger som närmast cirka 180 meter från 
den östra utredningskorridoren. Intresset utgörs av en stor 
och representativ naturbetesmark med art- och individrika 
växtsamhällen med hävdgynnade arter. Flera arter vaxskiv-
lingar knutna till ogödslade naturbetesmarker växer i  
området. 

Sydöst om Vendel berörs riksintresset för naturvård Ven-
delsjön med omgivande våtmarker av utredningskorridoren. 
Vendelsjön är en grund, näringsrik lerslättsjö som delvis 
omges av flacka och vidsträckta sötvattenstränder. Områ-
dena runt sjön har höga ornitologiska värden. 

Riksintresset för naturvård Vissjön är beläget väster om 
Läby och ligger cirka 300 meter från den västra utrednings-
korridoren. Riksintresset har en rik flora och fauna med 
många hotade och sårbara biotoper och arter. Riksintresset 
utgör en unik fågellokal för Uppland. Bland annat finns stora 
områden med öppna mjukmattelösbottenkärr och många 
fågelarter som häckar vid sjön. 

Öster om Björklinge berörs riksintresset för naturvård 
Björklinge–Långsjön av den västra utredningskorridoren som 
går i ena kanten av riksintresset. Riksintresset är en åsgravsjö 
som ligger längs Uppsalaåsen och skiljer sig markant från 
övriga slättsjöar genom vattnets kemiska sammansättning. 
Längs sjöns västra strand, både över och under vattenytan, 
förekommer källor i svaghetszoner i grusavlagringarna. Sjön 
har en särpräglad vattenvegetation med bland annat rödlis-
tade kransalger och intressant flora och fauna, till exempel 
molluskfaunan. Delar av området har landskapsbildskydd 
och innefattas av länsstyrelsens naturvårdsprogram. 

Högstaåsens naturreservat och Natura 2000-område 
(SE0210247, SAC) är beläget nordöst om Lövstalöt och tang-
eras av den västra utredningskorridoren. I nordväst finns en 

gammal grustäkt som delvis fyllts igen. I söder finns en stor 
grustäkt där brytning fortfarande pågår. Den varierade natu-
ren, med både skog och öppna sandmiljöer, hyser många 
arter av kärlväxter, svampar, fåglar och insekter. Som exem-
pel kan nämnas bombmurkla, orkidén knärot, flera arter av 
vildbin och häckande backsvalor. På åsens sidor, en del av 
Uppsalaåsen, kan man se tydliga fornstrandlinjer från den tid 
då det omgivande jordbrukslandskapet ännu var täckt av hav. 

Sydöst om Lövstalöt berörs Fullerö backars naturreservat 
och Natura 2000-område (SE0210237, SAC) av den västra 
utredningskorridoren. Området som är en del av Vattholma-
åsen utgörs av ett välhävdat beteslandskap med naturbetes-
marker med lång kontinuitet i hävden och hyser ett flertal 
hotade eller sårbara biotoper och arter. Här finns bland annat 
den starkt hotade trumgräshoppan. Floran innehåller flerta-
let betesberoende arter. Det finns många små biotoper som 
stengärdesgårdar, odlingsrösen med mera som bidrar till den 
biologiska mångfalden i området. 

Natura 2000-området Kärr norr om Sjödyn (SE0210283, 
SAC), beläget söder om Storvreta och cirka 50 meter öster 
om utredningskorridoren, består av en lövsumpskog med 
öppna, svagt välvda mossar, fattig och intermediära kärr och 
gungflyn samt skogsbevuxen myr. Området hyser en stor 
biologisk mångfald med bland annat käppkrokmossa. 

Bedömning
Områdena som utgör riksintresse för naturvård bedöms alla 
ha ett högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för 
påverkan på riksintressena beror på ledningens sträckning. 
För riksintresse Våtmarker kring Tämnaren, Vendelsjön med 
omgivande våtmarker samt Vissjön bedöms en kraftledning 
kunna påverka fågelstråk på väg till och från riksintressena 
men med lämplig placering av stolpar kan betydande påver-
kan på det värde som riksintressena avser undvikas. För 
övriga riksintressen skulle en utbyggd kraftledning med 
kraftledningsgata och stolpar kunna ge en betydande påver-
kan på det värde som riksintresset avser, dock är de delar av 
riksintressena som sammanfaller med utredningskorridoren 
är redan idag påverkad av befintlig kraftledning. En mer nog-
grann utredning om eventuell passage behöver göras inför 
nästa steg i tillståndsprocessen.

Samtliga Natura 2000-områden och naturreservat inom 
och i anslutning till utredningskorridoren bedöms ha mycket 
högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för påverkan 
på områdena beror på ledningens sträckning. Det är endast 
Båtfors naturreservat och Natura 2000-område, Knaperber-
gets naturreservat, Yttröskogens naturreservat samt Fullerö 
backars naturreservat och Natura 2000-område som är del-
vis belägna inom utredningskorridoren och som då kan ris-
kera direkt påverkan. En utbyggd kraftledning med 
kraftledningsgata och stolpar kan bryta ekologiska samband 
och påverka delar av områdena varaktigt, vilket kan leda till 
att rödlistade och skyddade arter påverkas negativt.   
Dock är de delar av Natura 2000-områdena och naturreser-
vaten som sammanfaller med utredningskorridoren är redan 
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idag påverkad av befintlig kraftledning. Risken för påverkan 
beror också på dragningen av kraftledningen.  

Resterande naturreservat och Natura 2000-områden 
antingen tangerar utredningskorridoren eller är belägna på 
ett visst avstånd från den. För dessa kan en utbyggd kraftled-
ning ge upphov till kanteffekter avseende bland annat hydro-
logi, luftfuktighet och ljusinsläpp, vilket i sin tur kan påverka 
ekologiska samband och rödlistade arter negativt. Detta bör 
dock utifrån korridorens bredd och alternativa dragningar 
kunna undvikas i hög grad.

Sammantaget bedöms naturmiljön i och i närheten av 
utredningskorridoren ha mycket höga värden. Beroende av 
lokaliseringen av kraftledningen ser påverkan olika ut i de 
olika naturområdena. Påverkan av en utbyggd kraftledning 
med kraftledningsgata och stolpar inom utredningskorridor B 
bedöms sammantaget som måttlig negativ.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren. Se Figur 3.12 för områden av riksin-
tresse för kulturmiljövård. 

I norra delen av utredningskorridorerna förekommer 
skogsbrukslämningar samt stenåldersboplatser. Något 
längre söderut löper den västra delen av utredningskorrido-
ren in i kanten av riksintresset Tierpsslätten (C12). Inom 
denna del finns boplatslämningar från brons- och järnålder 
vilka utgör ett uttryck för riksintresset. Dock är riksintressets 
utpekade uttryck i form av förhistoriska boplatser och grav-
fält, till exempel högarna utmed Tämnarån, den medeltida 
kyrkoruinen vid Husby, de karaktäristiska radbyarna, främst 
belägna inom andra delar av riksintresset. Vidare förekom-
mer både boplatser och gravar inom utredningskorridorens 
sträckning förbi Tierp.

Vidare söderut passerar utredningskorridoren genom 
skogsområden med endast ett fåtal lämningar i form av 
skogsbrukslämningar, äldre vägsträckningar och enstaka tor-
plämningar. Det är troligt att det kan finnas fler skogsbruks-
lämningar i området. 

I höjd med Vendel löper den västra delen av utrednings-
korridoren in i riksintresse för kulturmiljö, Vendel (C14). Hela 
bygden har en särpräglad och unik fornlämningsmiljö karak-
täriserad som en centralbygd under järnålder-medeltid. 
Utredningskorridoren ligger i direkt anslutning till Karby by 
som är en by med tydlig radstruktur och som pekas ut i riks-
intressebeskrivningen. I övrigt passerar utredningskorridoren 
inga lämningar inom riksintresset. Det är dock troligt att det i 
åkermarken kan förekomma idag okända boplatser. 

I höjd med Läby passerar den västra utredningskorridoren 
in i riksintresse för kulturmiljövård, Sätuna (C27), som utgörs 
av herrgårdslandskap med bebyggelse från 1700–1800-talet. 
I den västra delen av utredningskorridoren förekommer 
enstaka stensättningar samt mindre gravfält och något 
längre söderut löper denna del av utredningskorridoren in i 
riksintresse för kulturmiljövården, Gamla Uppsala samt Fyri-

såns och Björklingeåns dalgångar (C30). Gamla Uppsala med 
intilliggande dalgångar är ett unikt landskap med en mängd 
miljöer där flera är av central betydelse för rikets historia och 
svensk historieskrivning. Inom utredningskorridoren finns 
framförallt spår av gravar samt boplatslämningar (skärv-
stenshögar) från bronsåldern, vilka kan ses som uttryck för 
riksintresset. I höjd med Björklinge löper även den västra 
delen av utredningskorridoren in i detta riksintresse och 
inom båda delarna av utredningskorridoren och i precis 
anslutning till denna förekommer enstaka gravar, gravfält och 
boplatslämningar från framförallt bronsålder. Det är även 
mycket troligt att fler boplatslämningar förekommer i  
åkermarken.

Bedömning
Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utredningar 
då det till exempel kan förekomma lämningar under mark 
som inte är kända idag. Med den information som finns till-
gänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom utredningskorri-
doren som högt till mycket högt, detta främst då 
utredningskorridoren passerar genom flera riksintressen där 
fornlämningarna och deras helhetsmiljöer utgör uttryck för 
riksintresset. Beroende av lokaliseringen av kraftledningen 
ser påverkan olika ut i de olika områdena, varför en mer nog-
grann analys och anpassning av sträckningen i denna pas-
sage är nödvändig. Närmare bedömning av påverkan kan inte 
göras förrän en mer detaljerad sträckning inom korridoren är 
föreslagen. Påverkan är också avhängig om fysiska uttryck 
för riksintresset, såsom lämningar, behöver tas bort i och 
med uppförandet av ny kraftledning. 

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Friluftslivet i Uppland är varierat och inom utredningskorri-
doren hittas ett antal områden av värde för rekreation och 
friluftsliv, se Figur 3.13. 

Där utredningskorridoren går genom skogsmark finns 
lokala förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Skogen 
inbjuder till vardagsrekreation som vandring samt svamp- 
och bärplockning. Det öppna landskapet inbjuder till cykeltu-
rer, fågelskådning och vyer över det historiska landskapet. 
Flera naturreservat inbjuder till rekreation och friluftsliv och 
dessa beskrivs nedan. Samtliga naturreservat som berörs av 
utredningskorridoren beskrivs under Naturmiljö. 

Strax norr om Uppsala passerar utredningskorridoren 
nordost om Gamla Uppsala. I området Gamla Uppsala finns 
både Uppsala högar och Gamla Uppsala kyrka. Området är 
med sin vackra natur och rika historia ett populärt besöks-
mål. 

Knaperbergets naturreservat består av gammal natur-
skog. Området är litet men lättvandrat och här finns möjlig-
het att uppleva omväxlande natur. Utredningskorridoren 
överlappar naturreservatet som går ända fram till befintlig 
ledning. 
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Figur 3.14. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor B.
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Yttröskogens naturreservat berörs av utredningskorridoren. 
Reservatet består av två åtskilda delar med gammal, bitvis 
storblockig, skog. 

Högstaåsens naturreservat och Natura 2000-område är 
en del av Uppsalaåsen. Här finns även flera fornlämningar att 
upptäcka och den högt belägna åsryggen som ända fram till 
1600-talet fungerade som huvudväg mellan Uppland och 
Norrland är fortfarande en lättframkomlig rid- och prome-
nadväg. 

Fullerö backars naturreservat och Natura 2000-område 
är en del av Vattholmaåsen. Området lämpar sig väl för 
besök i rekreationssyfte med sin lättframkomliga och öppna 
karaktär. Här finns även järnåldersgravar som framträder 
tydligt tack vare att marken är betad. Områdets västra del 
berörs av utredningskorridoren. 

Bedömning
Gamla Uppsala bedöms ha ett högt värde. Då utredningskor-
ridoren ligger på ett sådant avstånd från Gamla Uppsala 
bedöms ingen påverkan uppstå på dess värden för rekreation 
och friluftsliv. 

Knaperbergets naturreservat bedöms ha ett lågt värde för 
rekreation och friluftsliv. Utredningskorridoren berör de östra 
delarna av reservatet där det redan idag finns en ledning. En 
utbyggd kraftledning bedöms ge en liten påverkan på värden 
för rekreation och friluftsliv. 

Yttröskogens naturreservat bedöms ha ett lågt värde för 
rekreation och friluftsliv och berörs i dess västra del av utred-
ningskorridoren. Påverkan på området bedöms bli liten. 

Högstaåsens naturreservat bedöms ha ett högt värde för 
rekreation och friluftsliv. Endast en marginell försämring av 
upplevelsevärdet bedöms uppstå då det redan i nuläget finns 
en ledning inom föreslagen utredningskorridor. Påverkan 
bedöms bli liten. 

Fullerö backars naturreservat bedöms ha ett högt värde. 
Endast en marginell försämring av upplevelsevärdet bedöms 
uppstå då det redan i nuläget finns en ledning inom föresla-
gen utredningskorridor. Påverkan bedöms bli liten. 

Sammantaget bedöms områden för rekreation och fri-
luftsliv i och i närheten av utredningskorridoren ha måttliga 
värden. Beroende av lokaliseringen av kraftledningen ser 
påverkan olika ut i de olika rekreations- och friluftsområdena. 
Påverkan av en utbyggd kraftledning inom utredningskorri-
dor B bedöms sammantaget som liten negativ.

Naturresurshushållning
Förutsättningar
Ett flertal intressen för naturresurshushållning berörs av 
utredningskorridoren, se Figur 3.14.

Utredningskorridoren passerar genom både skogs- och 
jordbruksmark. 
Utredningskorridoren berör den södra delen av vatten-
skyddsområdet Uppsalaåsen i Mehedeby och följer vatten-
skyddsområde Arvidsbo från norr till söder i den norra delen 
av utredningskorridoren. 

Nordväst om Tierp passerar utredningskorridoren väster om 
en torvtäkt, Odenslättmossen nr 1. 

I norra Björklinge finns ett potentiellt förorenat område 
med riskklass 2, stor risk och sydväst om Storvreta finns ett 
potentiellt förorenat område med riskklass 2, stor risk.

I höjd med Älby går den västra delen av utredningskorri-
doren in i vattenskyddsområde Uppsala- och Vattholmaå-
sarna ner till Uppsala. Den östra delen av 
utredningskorridoren berör vattenskyddsområdet först vid 
Storvreta där den passerar över vattenskyddsområdet söder 
om Storvreta. 

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren finns risk att 
påverka naturresurshushållningen negativt med avseende på 
ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möjligheter 
att anpassa ledningssträckningen inom utredningskorridoren 
så att negativ påverkan minimeras. Påverkan av utrednings-
korridor B beror på ledningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Ett antal detaljplaner och infrastrukturintressen berörs av 
utredningskorridor B, se Figur 3.15.

Utredningskorridoren rör sig genom Tierps kommun 
främst inom områden som i översiktsplanen är utpekade 
som resursområden för rekreation, natur och kultur. Även 
områden för skogs- och jordbruk berörs. 

Utredningskorridoren går genom Uppsala kommun främst 
genom områden benämnda i ÖP som landsbygd. Dessa 
områden anses ha goda utvecklingsmöjligheter för lands-
bygdsnäringar och utveckling ska ske med hänsyn till plat-
sens värde och naturgivna förutsättningar. Tillskott av 
bebyggelse ska ge långsiktiga mervärden.

Vid Tierp korsar utredningskorridoren detaljplan Trafik-
plats Tierp. Även den befintliga ledningsgatan som utred-
ningskorridoren följer korsar detaljplanen. Vid Tierp berör 
utredningskorridoren även detaljplan Sydvästra industriom-
rådet.

Vid Björklinge korsar utredningskorridoren flera detalj- 
och byggplaner. I Storvreta pågår processen med en ny 
detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1. Vid Läby tangerar 
utredningskorridoren byggnadsplan Tätorten Läby.

Vid Storvreta korsar utredningskorridoren detaljplan Lyck-
ebo området del I och söder om detaljplan Fullerö bostäder.

Drygt två kilometer från den södra delen av utrednings-
korridor B finns Ärna flygplats som är en militär flygplats till-
hörande Försvarsmakten.
Riksintresset för järnväg, den befintliga järnvägen Uppsala C–
Gävle, berörs av utredningskorridoren på tre platser; söder 
om Mehedeby, norr om Tierp och söder om Storvreta. 

Riksintresset för väg, den befintliga väg E4, korsas av 
utredningskorridoren längs med sträckningen väster om 
Tierp med korsningspunkter, vid Läby och vid Bredåker. 
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Figur 3.15. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridor B.
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Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka infrastruktur och planförhållanden negativt 
med avseende på motstående intressen. Påverkan av utred-
ningskorridor B beror på ledningens sträckning. 

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor B. De 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövården samt riksin-
tressen kopplade till infrastruktur som berörs av utrednings-
korridor B har beskrivits och bedömts under respektive 
aspekt ovan, se även Figur 3.12, Figur 3.13 och Figur 3.15. 
Övriga riksintressen beskrivs nedan. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning, se Figur 
3.15. Stoppområdet innebär att inga byggnader eller installa-
tioner får byggas högre än 20 meter över markhöjd på lands-
bygd och 45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även fler av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala övnings-
flygplats), ett påverkansområde för väderradar (för Håtuna 
väderstation) samt ett påverkansområde för buller eller 
annan risk (för Uppsala övningsflygplats).

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret för stoppområde för höga 
objekt bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Påverkansområde för buller 
eller annan risk bedöms ha ett litet värde. Inom MSA-ytan 
kan nya hinder innebära en negativ påverkan på flygtrafiken 
och inom påverkansområdet för väderradarn kan en kraftled-
ning riskera att störa dess funktion. Graden av påverkan på 
försvarets intressen beror på den verksamhet som Försvars-
makten utövar inom de områden som berörs av utrednings-
korridor B. En tidig dialog har därför inletts med 
Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En fort-
satt dialog kommer att hållas om påverkan av utredningskor-
ridoren på försvarets intressen och hur en utbyggd 
kraftledning, som även innefattar stolpar som är högre än de 
20 meter som stoppområdet medger, kan byggas utan att 
påverka Försvarsmaktens riksintresse. 
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Figur 3.16. Utredningskorridor C.
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3.5.3 Utredningskorridor C Mehedeby–
Hovgården  
Utredningskorridor C utgår från området i Mehedeby via två 
alternativa anslutningspunkter på befintlig ledning (CL6 
S1-2). Utredningskorridoren sträcker sig sedan rakt söderut 
till planerade stationslägen i Hovgården utanför Uppsala. 
Strax söder om Orsbo delar sig utredningskorridoren och går 
på varsin sida om samhällena Tobo, Örbyhus och Upplanda. 
Den utredningskorridor som går väster om Tobo passerar 
Vendelsjön. Söder om samhällena Tobo, Örbyhus och Upp-
landa går utredningskorridorerna ihop och fortsätter ner till 
Hovgården. Utredningskorridoren består av flera mindre del-
korridorer vilka kan kombineras, se Figur 3.16. Ledningarna 
för utredningskorridor C planeras att parallellbyggas eller 
sambyggas.

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
I anslutning till utredningskorridoren finns ett flertal tätbe-
byggda samhällen och byar, framförallt i Strömsberg, vid 
Vendelsjön och längs med riks- och länsvägarna norr om sta-
tionen Hovgården, se Figur 3.16. 

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor C på 
bebyggelse och boendemiljö beror på ledningens sträckning. 

Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor C går igenom ett varierande landskap där 
landskapskaraktärerna skiftar ofta längst med dragningen. 
Se Figur 3.17 för landskapsbildsskyddade områden.

Korridoren går bitvis genom större skogslandskap. Skogs-
landskap är ofta glesbebyggda, sammanhängande områden 
som har färre utblickar, landmärken och visuella stråk. Detta 
medför att kraftledningen inte exponeras i lika stor grad och 
landskapsbilden generellt sett är mindre känslig. Hänsyn 
måste dock alltid tas till skogsområdets storlek och angräns-
ande områden. Det finns kortare passager längst med utred-
ningskorridor C där skogen är begränsad i sin storlek och 
angränsar till värdefulla öppna landskap så som jordbruk och 
ängsmark. Här blir upplevelsen av kraftledningen mer domi-
nant och dessa partier bedöms därför känsligare för drag-
ningen. 

Utredningskorridor C går även förbi småskaliga jordbruks-
landskap och sjösystem. Ett exempel på en sådan passage är 
förgreningen vid Örbyhus. Landskapsbilden för båda dessa 
landskapskaraktärer bedöms som känslig. Sjösystem ger ofta 
stor överblickbarhet och långa siktlinjer i landskapet. Det 
innebär att kraftledningen blir synlig på stora avstånd, 
avtecknar sig mot himlen och kan upplevas som en tydlig 

kontrast till det övriga landskapet. Det småskaliga jordbruks-
landskapet har en mångformig karaktär rik på landskapsele-
ment. Detta innebär att kraftledningarna ofta blir en stor 
kontrast till övriga landskapet som kan upplevas dominant 
och konkurrera med karaktäristiska formelement. 

Utöver ovan nämnda landskapskaraktärer passeras även 
mer tätbebyggda områden som exempelvis trakterna när-
mast Uppsala. En tätortsnära bebyggelsemiljö av industriell 
karaktär är ofta utsatt för stora förändringar och inrymmer 
redan mycket synlig infrastruktur. Detta gör landskapsbilden 
generellt sett mindre känslig för ytterligare ingrepp. Det bör 
dock noteras att ingreppet påverkar allmänheten i större 
utsträckning då ledningen dras där det bor mycket folk.

Bedömning 
På grund av det varierade landskapet längst med utrednings-
korridor C, med återkommande passager genom känsliga 
landskapskaraktärer, bedöms landskapsbilden ha höga vär-
den. Påverkan av en utbyggd kraftledning med kraftlednings-
gata och stolpar inom utredningskorridor C bedöms 
sammantaget som måttligt negativ. 
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Figur 3.17. Förutsättningar för kulturmiljö och landskapsbild, utredningskorridor C.
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Naturmiljö
Förutsättningar
Riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden 
berörs av utredningskorridor C, se Figur 3.18.

Öster om Knutbo berörs riksintresset för naturvård Stor-
mossen–Drängmossen i dess västra kant av utredningskorri-
doren. Riksintresset omfattar sjön Fälaren med 
omkringliggande myrmarker. Stormossen–Drängmossen 
utgörs av ett stort och flikigt myrkomplex och är det största 
myrområdet utanför Florarna i länet. Området uppvisar en 
mycket stor mångformighet vad gäller våtmarkstyper och 
vegetation. Riksintresset har väsentligen opåverkade myr-
marker, rik flora och fauna och hyser hotade eller sårbara 
biotoper och arter. Mossen ingår även i myrskyddsplan.

Öster om Prästarby berörs riksintresset för naturvård 
Florarna i dess västra kant av utredningskorridoren. Florarna 
är ett vildmarksbetonat skogs- och myrområde som har 
mycket höga naturvärden i form av bland annat större områ-
den med opåverkade myrmarker och områden med hotade 
och/eller sårbara biotoper. Området har en rik och varie-
rande flora och fauna. Florarnas naturreservat och Natura 
2000-område (SE0210023) överlappar med en del av områ-
det för riksintresset, se nedan.

De västra delarna av Florarna naturreservat och Natura 
2000-område (SE0210023, SAC och SPA), som även ingår i 
myrskyddsplan, berörs av utredningskorridoren. Florarna är 
ett av de största skyddade områdena i denna del av Sverige 
och anses med sin storlek och relativa orördhet vara ett unikt 
område. Naturen består av en myrmosaik med en del äldre 
barrskog och lövsumpskog. I den delen av reservatet som 
tangeras av utredningskorridor C finns mestadels yngre skog 
med låga naturvärden men i söder finns både äldre barrskog 
och lövsumpskog som pekats ut som Natura 2000-naturtyp. 

Söder om Örbyhus berörs riksintresset för naturvård Ven-
delsjön med omgivande våtmarker av utredningskorridoren. 
Vendelsjön är en grund, näringsrik lerslättsjö som delvis 
omges av flacka och vidsträckta sötvattenstränder. Områ-
dena runt sjön har höga ornitologiska värden. 

Nordöst om Skyttorp berörs Oxhagens naturreservat i 
dess nordöstra kant av utredningskorridoren. Reservatet är 
beläget i ett kulturlandskap med skog, blomrika beteshagar 
och vatten i form av Fyrisån. Vattholmaåsen går genom 
naturreservatet. 

Sydöst om Vattholma berörs Edshammarsskogens natur-
reservat av utredningskorridoren. Naturreservatet är beläget 
precis mellan den östra och västra utredningskorridoren. 
Naturreservatet består av stora arealer gammal gran- och 
tallskog på blockig mark. Inslaget av lövträd är bitvis stort, 
främst björk, al och asp, men även lind, ek och lönn samt 
hassel förekommer spritt i de äldre bestånden. Vissa delar av 
området är av naturskogskaraktär med döda träd.

Söder om Hammarby, cirka 200 meter öster om utred-
ningskorridoren, är Örby hagars naturreservat och Natura 
2000-område (SE0210259, SAC) beläget. Området utgörs 

av artrika, öppna betesmarker, ekhagar med grova,  
vidkroniga ekar och barrskogsklädda moränbackar med en 
lång historia av skogsbete. 

Ytterligare söder om Hammarby, cirka 250 meter från 
utredningskorridoren, är Forsvretens naturreservat beläget. 
Området består av gammal barrskog med relativt riklig före-
komst av död ved och blockig till bergbunden mark.

Bedömning
Områdena som utgör riksintresse för naturvård bedöms alla 
ha ett högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för 
påverkan på riksintressena beror på ledningens sträckning. 
För riksintresse Vendelsjön med omgivande våtmarker 
bedöms en kraftledning kunna påverka fågelstråk på väg till 
och från riksintresset, men med lämplig placering av stolpar 
kan betydande påverkan på det värde som riksintressena 
avser undvikas. För övriga riksintressen skulle en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar kunna ge en 
betydande påverkan på det värde som riksintresset avser 
varför en mer noggrann utredning om eventuell passage 
behöver göras inför nästa steg i tillståndsprocessen.

Samtliga Natura 2000-områden och naturreservat inom 
och i anslutning till utredningskorridoren bedöms ha mycket 
högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för påverkan 
på områdena beror på ledningens sträckning. Det är endast 
Florarnas naturreservat och Natura 2000-område samt 
Oxhagens naturreservat som är delvis belägna inom utred-
ningskorridoren och som då kan riskera direkt påverkan. En 
utbyggd kraftledning med kraftledningsgata och stolpar kan 
bryta ekologiska samband och påverka delar av områdena 
varaktigt, vilket kan leda till att rödlistade och skyddade arter 
påverkas negativt.  

Resterande naturreservat och Natura 2000-områden 
antingen tangerar utredningskorridoren eller är belägna på 
ett visst avstånd från den. För dessa kan en utbyggd kraftled-
ning ge upphov till kanteffekter avseende bland annat hydro-
logi, luftfuktighet och ljusinsläpp, vilket i sin tur kan påverka 
ekologiska samband och rödlistade arter negativt. Detta bör 
dock utifrån korridorens bredd och alternativa dragningar 
kunna undvikas i hög grad.

Sammantaget bedöms naturmiljön i och i närheten av 
utredningskorridoren ha mycket höga värden. Beroende av 
lokaliseringen av kraftledningen ser påverkan olika ut i de 
olika naturområdena. Påverkan av en utbyggd kraftledning 
med kraftledningsgata och stolpar inom utredningskorridor 
C bedöms sammantaget som måttlig negativ. 
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Figur 3.18. Förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv och rekreation, utredningskorridor C.
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Kulturmiljö 
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren. Se Figur 3.17 för områden av riksin-
tresse för kulturmiljövård. 

Utredningskorridoren löper till allra största delen genom 
skogslandskap vilket gör att de lämningar som återfinns 
huvudsakligen kan kopplas till utmarksbruk och utmarkseko-
nomier som kolbottnar efter resmilor, gruvhål och lägenhets-
bebyggelser. Lämningstyperna utgör sällan några kluster av 
lämningar utan ligger spridda i skogen, undantaget bottnar 
efter milor där det ofta kan finns flera i närområdet kring de 
kända bottnarna. 

I norra delen snuddar utredningskorridoren vid riksin-
tresse för kulturmiljövården, Strömsbergs bruk (C9). Ströms-
berg är Upplands enda järnbruk där alla de komponenter 
som bildade en typisk bruksmiljö under 1700- och 1800-
talen finns bevarade. Miljön utgör därmed en unik enhet. 
Uttrycken för riksintresset utgörs av masugn, rostugnar och 
kolhus, smedja, kvarn och sågverk vid dammen, arbetarbo-
städer, herrgårdsanläggning och stora ekonomibyggnader för 
jordbruket med mera från 1700- och 1800-talen.

I höjd med Vendelsjön löper utredningskorridoren in i 
riksintresse för kulturmiljövården, Vendel (C14). Hela bygden 
har en särpräglad och unik fornlämningsmiljö karaktäriserad 
som en centralbygd under järnålder-medeltid. Här ändras 
även fornlämningsbilden något då förhistoriska lämningar, i 
form av ensamliggande gravar, förekommer inom utred-
ningskorridoren. 

I övrigt innehåller utredningskorridoren endast ett fåtal 
kända förhistoriska lämningar i form av till exempel ensam-
liggande stensättningar. Ytterligare lämningar som kan före-
komma är boplatser. De fornlämningar som finns utgörs i 
många fall av historiska bytomter och lägenhetsbebyggelser 
tillkomna före år 1850. En del av dessa är inlagda i Fornsök 
som övriga kulturhistoriska lämningar. Eftersom registre-
ringen är gjord före ändringen av kulturmiljölagen kan deras 
status i många fall komma att bli fornlämning istället i en  
djupare utredning. 

Bedömning
Kulturmiljöns värden är svårbedömda utan vidare utred-
ningar då det till exempel kan förekomma lämningar under 
mark som inte är kända idag. Med den information som finns 
tillgänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom utrednings-
korridoren som litet till mycket högt. Det höga värdet berör 
riksintresset Vendel där utredningskorridoren passerar ett 
känsligt område inom detta. En utbyggd kraftledning riskerar 
att påverka en mindre del av området, där ett fåtal fornläm-
ningar och ÖKL är registrerade. Påverkan ses som liten nega-
tiv utanför riksintresset och om placering sker inom området 
kan inte en bedömning göras förrän en mer detaljerad sträck-
ning inom korridoren är föreslagen. 

Kulturmiljöns värde är svårbedömt utan en djupare invente-
ring. Med den information som finns tillgänglig bedöms 
påverkan på kulturmiljön inom utredningskorridoren som 
måttlig negativ. 

Rekreation och friluftsliv 
Förutsättningar
Friluftslivet i Uppland är varierat och inom utredningskorri-
doren hittas ett antal områden av värde för rekreation och 
friluftsliv, se Figur 3.18. 

Där utredningskorridoren går genom skogsmark finns 
lokala förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Skogen 
inbjuder till rekreation som vandring samt svamp- och bär-
plockning. Det öppna landskapet inbjuder till cykelturer, 
fågelskådning och vyer över det historiska landskapet. Några 
naturreservat inbjuder till rekreation och friluftsliv och dessa 
beskrivs nedan. Samtliga naturreservat som berörs av utred-
ningskorridoren beskrivs under Naturmiljö. 

Utredningskorridoren tangerar de västra delarna av riksin-
tresset för friluftsliv Florarna och Finnsjön, vilket sammanfal-
ler i stort med riksintresset för naturvård Florarna och 
Florarna naturreservat och Natura 2000-område 
(SE0210023). Området bedöms ha särskilt goda förutsätt-
ningar för berikande upplevelser i naturmiljöer samt frilufts-
aktiviteter. Detta bland annat tack vare sina vidsträckta och i 
stort sett orörda naturområden av varierande karaktär där 
det finns goda förutsättningar för en mängd olika friluftsakti-
viteter. Florarna naturreservat erbjuder goda förutsättningar 
för rekreation och friluftsliv genom bland annat Upplandsle-
den. Här finns parkeringsplatser, flera rastplatser med eld-
städer, lägergården Risön och även övernattningsstugor och 
tältplatser.

Oxhagens naturreservat är beläget i ett kulturlandskap 
med öppna ängar och äldre ekar som gör området lättill-
gängligt för besökare. 

Bedömning
Riksintresset för friluftsliv Florarna och Finnsjön bedöms ha 
ett högt värde. Området utgör även riksintresse för naturvår-
den, naturreservat och Natura 2000-område. En utbyggd 
kraftledning skulle kunna innebära att upplevelsevärdet del-
vis försämras inom området. Utredningskorridoren överlap-
par med västra kanten av riksintresset och en utbyggd 
kraftledning bedöms ge en liten negativ påverkan på det 
värde som riksintresset avser. 

Oxhagens naturreservat bedöms ha ett högt värde. 
Utredningskorridoren berör en del av naturreservatets kan-
tområde. 

En utbyggd kraftledning bedöms sammantaget ge en liten 
påverkan på värden för rekreation och friluftsliv.
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Figur 3.19. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor C.
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Naturresurshushållning
Förutsättningar
Korridoren passerar genom både skogs- och jordbruksmark.

Ett flertal intressen för naturresurshushållning berörs av 
utredningskorridoren, se Figur 3.19.

I höjd med Tobo korsar utredningskorridoren delvis vat-
tenskyddsområde Exarby och Hurrbacka. 

Norr om Skyttorp passerar utredningskorridoren precis 
norr om vattenskyddsområde Uppsala- och Vattholmaå-
sarna. Strax norr om Skyttorp finns en bergtäkt belägen pre-
cis utanför den västra av de två utredningskorridorerna. 

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor C beror på ledningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Ett antal detaljplaner samt infrastrukturintressen berörs av 
utredningskorridor C, se Figur 3.20a.

Utredningskorridoren går inom Tierps kommun främst 
genom områden utpekade för skogsbruk men även områden 
för jordbruk och resursområden för rekreation, natur och kul-
tur. 

Utredningskorridoren går genom Uppsala kommun främst 
genom områden benämnda i ÖP som landsbygd. Dessa 
områden anses ha goda utvecklingsmöjligheter för lands-
bygdsnäringar och utveckling ska ske med hänsyn till plat-
sens värde och naturgivna förutsättningar. Tillskott av 
bebyggelse ska ge långsiktiga mervärden.

Vid Strömsberg tangerar utredningskorridoren ett område 
med områdesbestämmelser för Strömsbergs bruk.

Riksintresset för järnväg, den befintliga järnvägen  
Uppsala C–Gävle, berörs av utredningskorridoren på fyra 
platser; norr om Tobo, mellan Örbyhus och Österbybruk, 
söder om Örbyhus och norr om Skyttorp. 

Riksintresset för väg, den befintliga väg 288, korsas av 
utredningskorridoren vid Hovgården. 

Bedömning
Riksintresset för järnväg bedöms ha ett högt värde. En 
utbyggd kraftledning kan korsa en järnväg utan att påverka 
det värde som riksintresset avser. Påverkan skulle dock 
kunna ske under byggtiden. En utbyggd kraftledning bedöms 
ge en obetydlig påverkan på det värde som riksintresset 
avser. 

Riksintressena för väg, befintlig väg 288, bedöms ha ett 
högt värde. En utbyggd kraftledning kan korsa en väg utan 
att påverka det värde som riksintresset avser. Påverkan 
skulle dock kunna ske under byggtiden.  

En utbyggd kraftledning bedöms ge en obetydlig påverkan på 
det värde som riksintresset avser.

Vid vissa övriga passager inom utredningskorridoren kan 
det finnas risk att påverka infrastruktur och planförhållanden 
negativt med avseende på motstående intressen. Påverkan 
av utredningskorridor C beror på ledningens sträckning. 

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor C. De 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövården, friluftsliv samt 
riksintressen kopplade till infrastruktur som berörs av utred-
ningskorridor C har beskrivits och bedömts under respektive 
aspekt ovan, se även Figur 3.17, 3.18 och 3.19. Övriga riksin-
tressen beskrivs nedan. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning mellan 
Skyttorp och Hovgården, se Figur 3.20a. Stoppområdet inne-
bär att inga byggnader eller installationer får byggas högre 
än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 45 meter i tät-
ort.    

Utredningskorridoren berör även fler av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett påverkansområde övrigt, ett MSA-
område (för Uppsala övningsflygplats) samt ett påverkans-
område för väderradar (för Håtuna väderstation).

Utredningskorridoren korsar nordöst om Tierp ett riksin-
tresse för vindbruk, se Figur 3.20a.
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Figur 3.20a. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridor C.
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Ytterligare ett korridorsalternativ 
Svenska kraftnät har i inledningen av denna samrådsprocess 
haft en dialog med Försvarsmakten avseende påverkan på 
deras intresseområden. I Försvarsmaktens svar på remissen 
tydliggjordes att de inte ansåg att den påverkan som korridor 
C hade på deras område för övriga intressen var acceptabel. 
Eftersom Försvarsmaktens intressen har en särställning i mil-
jöbalken bedöms att intressekonflikten kan bli så allvarlig att 
tillstånd inte ges. För att inte hela korridor C ska avfärdas på 
grund av denna konflikt har en ny delkorridor, C10, förbi För-
svarsmaktens område tagits fram, se Figur 3.20b. Detta har 
gjorts i ett sent skede, så den presenteras endast i denna del 
i underlaget. Korridoren bedöms framkomlig i alla avseen-
den, men kommer att innebära en del passager i närheten av 
boendemiljöer.  

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde.   Påverkansom-
råde övrigt bedöms ha ett högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan kan nya hin-
der innebära en negativ påverkan på flygtrafiken och inom 
påverkansområdet för väderradarn kan en kraftledning  

Figur 3.20b. För att undvika Försvarsmaktens påverkansområde övrigt har en ny delkorridor C10 tagits fram. 

riskera att störa dess funktion. Graden av påverkan på för-
svarets intressen beror på den verksamhet som Försvars-
makten utövar inom de områden som berörs av 
utredningskorridor C. En tidig dialog har därför inletts med 
Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. Utred-
ningskorridor C har i yttrandet bedömts motverka möjlighe-
ten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och att värdet av 
området påtagligt skadas. Påverkan på detta område 
bedöms därför vara stor. Utredningskorridor C har därför till-
förts en alternativ sträckning, delkorridor C10, som passerar 
runt Försvarsmaktens område för övriga intressen. För denna 
sträckning bedöms påverkan på påverkansområdet som obe-
tydlig. 

En fortsatt dialog kommer att hållas om övrig påverkan av 
utredningskorridoren på försvarets intressen och hur en 
utbyggd kraftledning, som även innefattar stolpar som är 
högre än de 20 meter som stoppområdet medger, kan byg-
gas utan att påverka Försvarsmaktens riksintresse.  En sam-
lad bedömning om påverkan av utredningskorridor C på 
försvarets intressen kan därför inte göras i detta läge.
Riksintresset för vindbruk bedöms ha ett högt värde. En 
utbyggd kraftledning bedöms ge en liten negativ påverkan. 
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3.5.4 Utredningskorridor Bredåker–Plenninge
Utredningskorridor Bredåker–Plenninge länkar ihop utred-
ningskorridor B och E och utgör samtidigt ett alternativ till 
utredningskorridor Hovgården–Vedyxa, se Figur 3.21. Utred-
ningskorridoren innebär att 400 kV-ledningarna byggs paral-
lellt med befintlig 220 kV-ledning (KL42 S1).

Utredningskorridoren för 400 kV-ledningarna är den-
samma som för 220 kV-ledningen. För att undvika upprep-
ningar under avsnittet 3.5.3 som också utreds för 220 kV så 
beskrivs samtliga aspektområden för utredningskorridor 
Bredåker–Plenninge enbart här. 

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Utredningskorridoren passerar öster om Uppsala, se Figur 
3.21. Bostadsbebyggelse finns utspridd längs hela utred-
ningskorridorens sträckning och många bostäder berörs.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor 
Bredåker–Plenninge på bebyggelse och boendemiljö beror på 
ledningens sträckning.

Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor Bredåker – Plenninge går igenom jord-
brukslandskap. 

En kraftledning som går i öppna landskap blir mer synlig 
och kan generellt sett upplevas som dominant i landskapsbil-
den. Kraftledningen blir dock ofta mindre framträdande i ett 
storskaligt landskap jämfört med ett småbrutet mosaikland-
skap. Med andra ord är de passager längst utredningskorri-
doren där stora åkermarker dominerar inte lika känsliga. 
Bitvis blir jordbrukslandskapet dock av mer småskalig karak-
tär rik på landskapselement så som skogsdungar, gårdar och 
betesmarker. Här är noggrannhet vid placering av kraftled-
ningen viktigt.  Om kraftledningsstråket till exempel får en 
noggrann placering med stöd i skog kan påverkan på land-
skapsbilden bli mindre negativ. 

Bedömning 
Sammantaget bedöms landskapsbilden i närheten av utred-
ningskorridoren ha måttliga värden. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar inom utred-
ningskorridor Bredåker – Plenninge bedöms sammantaget 
som måttligt negativ.

Naturmiljö
Förutsättningar
En nyckelbiotop bestående av aspskog i blockrik terräng, två 
naturvärden enligt Skogsstyrelsen samt en blandsumpskog 
berörs av utredningskorridor Bredåker–Plenninge. Se Figur 
3.22 för förutsättningar för naturmiljö.

Bedömning
Inom utredningskorridoren förekommer en nyckelbiotop med 
högt värde och enstaka andra naturvärden med måttligt 
värde enligt bedömningsgrunderna. Sammantaget bedöms 
naturmiljön i utredningskorridoren ha måttligt värde. Risken 
för påverkan på enskilda naturmiljöer beror av ledningens 
sträckning. Sett till utredningskorridorens storlek är natur-
värdena generellt sett utspridda och bör med god planering 
kunna undvikas till största delen. 

Sammantaget bedöms risken för påverkan på naturmiljön 
inom utredningskorridor Bredåker-Plenninge som måttlig 
liten negativ. 
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Figur 3.21. Utredningskorridor Bredåker–Plenninge, Bredåker–Hovgården, Hovgården–Vedyxa, Plenninge–Vedyxa.

Figur 3.22. Förutsättningar för naturmiljö samt friluftsliv och rekreation, utredningskorridor Bredåker–Plenninge.     
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Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren, se Figur 3.23 för områden av riksin-
tresse för kulturmiljövård. 

En stor del av utredningskorridoren ligger inom riksin-
tresse för kulturmiljövården (Vaksala C36), vilket innefattar 
en omfattande fornlämningsmiljö. Riksintresset utgör en del 
av riksintresset Gamla Uppsalas omland, med omfattande 
fornlämningsmiljöer från bronsålder och äldre järnålder med 
kontinuitet in i yngre järnålder. Ett hörn av utredningskorrido-
ren hamnar även inom Riksintresset för Gamla Uppsala samt 
Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar (C30).

De lämningar som finns inom utredningskorridoren utgörs 
av gravfält, stensättningar, skärvstenshögar, boplatser och 
bytomter. Flera av lämningar utgör uttryck för riksintresset 
Vaksala. Då det inom och i anslutning till utredningskorrido-
ren förekommer flera gravfält är det även troligt att det finns 
flera boplatser som inte är kända idag. De boplatser som är 
kända inom och i anslutning till utredningskorridoren har 
framkommit vid tidigare arkeologiska utredningar. 

Figur 3.23. Förutsättningar för kulturmiljö och landskapsbild, utredningskorridor Bredåker–Plenninge.  

Bedömning
Kulturmiljöns värde är svårbedömt utan en djupare invente-
ring. Med den information som finns tillgänglig bedöms vär-
det av kulturmiljön inom utredningskorridoren som 
måttligt-högt. Påverkan beror till stor del på om lämningar 
som är uttryck för riksintresset kan bevaras samt om led-
ningen kan hållas inom befintlig ledningsgata. Påverkan 
bedöms som liten till måttligt negativ beroende av ledning-
ens lokalisering.

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Utredningskorridoren går i befintlig kraftledningsgata. Inga 
utpekade intressen för rekreation och friluftsliv finns i eller i 
närheten av utredningskorridoren, se Figur 3.22. 

Bedömning
Då det i anslutning till utredningskorridoren endast finns 
områden med lågt värde för rekreation och det på platsen 
redan finns en befintlig ledning bedöms påverkan på rekrea-
tion och friluftsliv bli obetydlig. 
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Naturresurshushållning
Förutsättningar
Ett par intressen för naturresurshushållning berörs av utred-
ningskorridoren. Korridoren går främst genom jordbruks-
mark och till en mindre del genom skogsmark. 

Vattenskyddsområde Uppsala och Vattholmaåsarna 
berörs av den nordvästra delen av utredningskorridoren pre-
cis norr om Uppsala, se Figur 3.24.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor A beror på ledningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Några olika värden för infrastruktur och planförhållanden 
berörs av utredningskorridor Bredåker–Plenninge, se Figur 
3.25.

Utredningskorridoren berör flera olika typer av områden 
utpekade i Uppsala kommuns översiktsplan. Korridoren kor-
sar öster om Uppsala detaljplan Väg till Skölsta Del 1 (3).
Riksintresse för järnväg, den befintliga järnvägen Uppsala C–

Figur 3.24. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor Bredåker–Plenninge.

Gävle, berörs av utredningskorridoren vid Bredåker. 
Riksintresse för väg, den befintliga väg 288, berörs av 

utredningskorridoren vid Jälla.
Drygt två kilometer från utredningskorridor Bredåker-

Plenninge finns Ärna flygplats som är en militär flygplats till-
hörande Försvarsmakten.

Bedömning
Riksintresset för järnväg bedöms ha ett högt värde. En 
utbyggd kraftledning kan korsa en järnväg utan att påverka 
det värde som riksintresset avser. Påverkan skulle dock 
kunna ske under byggtiden. En utbyggd kraftledning bedöms 
ge en obetydlig påverkan på det värde som riksintresset 
avser. 

Riksintresset för väg, den befintliga väg 288, bedöms ha 
ett högt värde. En utbyggd kraftledning kan korsa en väg 
utan att påverka det värde som riksintresset avser. Påverkan 
skulle dock kunna ske under byggtiden. En utbyggd kraftled-
ning bedöms ge en obetydlig påverkan på det värde som 
riksintresset avser.

Vid vissa övriga passager inom utredningskorridoren kan 
det finnas risk att påverka infrastruktur och planförhållanden 
negativt med avseende på motstående intressen. Påverkan 
av utredningskorridor Bredåker-Plenninge beror på ledning-
ens sträckning. 
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Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor Bredå-
ker-Plenninge. De riksintressen för kulturmiljövården samt 
riksintressen kopplade till infrastruktur som berörs av utred-
ningskorridor Bredåker-Plenninge har beskrivits och bedömts 
under respektive aspekt ovan, se även Figur 3.23 och 3.25. 
Övriga riksintressen beskrivs nedan. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 
45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även fler av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala övnings-
flygplats), ett påverkansområde för väderradar (för Håtuna 
väderstation) samt tangerar ett påverkansområde för buller 
eller annan risk (för Uppsala övningsflygplats).

Figur 3.25. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridor Bredåker–Plenninge.

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Påverkansområde för buller 
eller annan risk bedöms ha ett litet värde. Inom MSA-ytan 
kan nya hinder innebära en negativ påverkan på flygtrafiken 
och inom påverkansområdet för väderradarn kan en kraftled-
ning riskera att störa dess funktion. Graden av påverkan på 
försvarets intressen beror på den verksamhet som Försvars-
makten utövar inom de områden som berörs av utrednings-
korridor Bredåker-Plenninge. En tidig dialog har därför inletts 
med Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En 
fortsatt dialog kommer att hållas om påverkan av utred-
ningskorridoren på försvarets intressen och hur en utbyggd 
kraftledning, som även innefattar stolpar som är högre än de 
20 meter som stoppområdet medger, kan byggas utan att 
påverka Försvarsmaktens riksintresse. 
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3.5.5 Utredningskorridor Hovgården–Vedyxa
Utredningskorridor Hovgården–Vedyxa förbinder de nya sta-
tionerna Hovgården och Vedyxa öster om Uppsala,  
se Figur 3.21.

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Halmbyboda, ett mer tätbebyggt område, berörs av utred-
ningskorridoren, se Figur 3.21.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor 
Hovgården–Vedyxa på bebyggelse och boendemiljö beror på 
ledningens sträckning.

Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor Hovgården–Vedyxa passerar till stora 
delar genom skogslandskap. 

Skogslandskap är ofta glesbebyggda, sammanhängande 
områden som har färre utblickar, landmärken och visuella 
stråk. Detta medför att kraftledningen inte exponeras i lika 
stor grad och landskapsbilden generellt sett är mindre käns-
lig. Skogsmiljöerna kring utredningskorridor Hovgården - 
Vedyxa är inte heller orörda utan människan har lämnat spår 
efter sig i form av hyggen, master och kraftledningsgator. I 
landskap där det redan finns mycket synlig infrastruktur kan 
ytterligare stråk smälta in bland befintliga. 

Vid två kortare passager, strax norr om Åkerby samt väs-
ter om Halmbylund, går dock utredningskorridoren genom 
öppet jordbrukslandskap. En kraftledning som går i öppna 
landskap blir mer synlig och kan generellt sett upplevas som 
dominant i landskapsbilden. Här bedöms landskapsbilden 
som något mer känslig. 

Bedömning
Landskapsbilden för utredningskorridor Hovgården-Vedyxa 
bedöms ha ett litet värde. Påverkan av en utbyggd kraftled-
ning med kraftledningsgata och stolpar bedöms sammanta-
get som liten negativ.

Naturmiljö
Förutsättningar
Två skogliga naturvårdsavtal, tre nyckelbiotoper och två 
områden utpekade i våtmarksinventeringen berörs av utred-
ningskorridor Hovgården–Vedyxa.

Öster och sydväst om Halmbyboda berörs två natur-
vårdsavtal av utredningskorridoren. Det södra av dessa, 
beteckning SK 700-2004, är beläget så att utredningskorri-
doren passerar genom området med naturvårdsavtal.
Nordost om Halmbyboda berör utredningskorridoren tre när-

belägna nyckelbiotoper med lövrik barrnaturskog och lövrikt 
bäckdråg. 

Två mindre områden utpekade i våtmarksinventeringen 
berörs av utredningskorridoren; Bredmossen, 6 kilometer 
nordväst om Funbo (vissa naturvärden) och Sjökärret  
4 kilometer nordväst om Funbo (låga naturvärden). 

Bedömning
Områdena med skogligt naturvårdsavtal och de tre nyckelbi-
otoperna bedöms ha ett högt värde och de utpekade våtmar-
kerna bedöms ha ett måttligt värde enligt 
bedömningsgrunderna. Sammantaget bedöms naturmiljön i 
utredningskorridoren ha högt värde. Risken för påverkan på 
enskilda naturmiljöer beror av ledningens sträckning. Sett till 
läget för det sydliga området som omfattas av skogligt natur-
vårdsavtal bedöms dock att påverkan inte kommer kunna 
undvikas och att områdets värdekärna kan skadas. 

Sammantaget bedöms risken för påverkan på naturmiljön 
inom utredningskorridor Hovgården-Vedyxa som stor  
negativ. 

Kulturmiljö
Förutsättningar
Korridoren löper främst genom skogsmark och endast ett 
fåtal lämningar i form av en lägenhetsbebyggelse (torp) och 
stensättningar/röjningsrösen berörs av utredningskorrido-
ren.

Bedömning
Kulturmiljöns värde är svårbedömt utan en djupare invente-
ring. Med den information som finns tillgänglig bedöms vär-
det av kulturmiljön inom utredningskorridoren som litet. 
Påverkan av utredningskorridor Hovgården–Vedyxa på kul-
turmiljön bedöms bli obetydlig till liten negativ beroende av 
om lämningar kan kvarligga.

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Området där utredningskorridoren passerar hyser skog- och 
jordbruksmark med slingrande småvägar.

Bedömning
Endast små värden för rekreation och friluftsliv återfinns 
inom utredningskorridoren och påverkan bedöms bli liten. 

 
Naturresurshushållning
Förutsättningar
Korridoren passerar genom både skogs- och jordbruksmark. 

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor A beror på ledningens sträckning.
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Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Värden för infrastruktur och planförhållanden berörs av 
utredningskorridor Hovgården–Vedyxa, se Figur 3.25.

Utredningskorridoren berör flera olika typer av områden 
utpekade i Uppsala kommuns översiktsplan.

Utredningskorridoren berör Ärna flygplats som är en mili-
tär flygplats tillhörande Försvarsmakten.

Bedömning
Ingen påverkan på infrastruktur och planförhållanden 
bedöms uppstå inom utredningskorridoren.

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Utredningskorridor Hovgården–Vedyxa berör endast riksin-
tressen för totalförsvaret, se Figur 3.25. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 
45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även fler av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala övnings-
flygplats) samt ett påverkansområde för väderradar (för 
Håtuna väderstation).

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan kan nya hin-
der innebära en negativ påverkan på flygtrafiken och inom 
påverkansområdet för väderradarn kan en kraftledning ris-
kera att störa dess funktion. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom de områden som berörs av utredningskorridor 
Hovgården-Vedyxa. En tidig dialog har därför inletts med 
Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En fort-
satt dialog kommer att hållas om påverkan av utredningskor-
ridoren på försvarets intressen och hur en utbyggd 
kraftledning, som även innefattar stolpar som är högre än de 
20 meter som stoppområdet medger, kan byggas utan att 
påverka Försvarsmaktens riksintresse. 

3.5.6 Utredningskorridor D Plenninge/Vedyxa–
Odensala 
Utredningskorridor D är en av tre utredningskorridorer på 
delsträckan Vedyxa–Odensala, se Figur 3.26. Utredningskor-
ridoren utgör ett alternativ på södra delsträckan till befintliga 
stationen i Odensala men måste kombineras med andra 
stråk för att förbinda både Vedyxa och Odensala. Utred-
ningskorridor D utgår från utredningskorridor E alternativt F1 
strax norr om Alsike. Utredningskorridor F1 utgår i sin tur 
från utredningskorridor G.

Utredningskorridoren passerar väster om Alsike, via Vass-
unda, till en befintlig 400 kV-ledning (FL4 S1-4) där den viker 
av mot öster för att gå parallellt med befintlig ledning till sta-
tionen i Odensala. 

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Utredningsområdet mellan Uppsala och Odensala är tätbe-
byggt, se Figur 3.26. Inom utredningskorridoren finns sam-
manhållen och spridd bebyggelse.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor D på 
bebyggelse och boendemiljö beror på ledningens sträckning. 
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Figur 3.26. Utredningskorridor D.
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Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor D passerar till största delen genom små-
skaligt jordbrukslandskap som är mångformigt och rikt på 
landskapselement så som till exempel jämt spridda gårdar, 
åkerholmar och betesmarker.

I denna landskapskaraktär innebär kraftledningarna ofta 
en stor kontrast till övriga landskapet som kan upplevas 
dominant och konkurrera med de karaktäristiska formele-
menten. Noggrannhet vid placering av kraftledningen i detta 
landskap är viktigt. Om kraftledningsstråket till exempel får 
en placering med stöd i skog kan påverkan på landskapsbil-
den bli mindre negativ. 

Bitvis går korridoren även genom skog så som till exempel 
söder om Nyboda. Skogslandskap är ofta glesbebyggda, 
sammanhängande områden som har färre utblickar, land-
märken och visuella stråk. Detta medför att kraftledningen 
inte exponeras i lika stor grad och landskapsbilden generellt 
sett är mindre känslig. Hänsyn måste dock alltid tas till 
skogsområdets storlek och angränsande områden. Det finns 
kortare passager längst med utredningskorridor D där sko-
gen är begränsad i sin storlek och angränsar till värdefulla 
öppna landskap så som jordbruk. Här blir upplevelsen av 
kraftledningen mer dominant och dessa partier bedöms där-
för känsligare för dragningen. 

Bedömning
Sammantaget bedöms landskapsbilden i närheten av utred-
ningskorridoren ha måttliga värden. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar inom utred-
ningskorridor D bedöms sammantaget som måttligt negativ.

Naturmiljö
Förutsättningar
Utredningskorridoren går, i dess norra del, som närmast, 
cirka 50 meter från naturreservatet och Natura 2000-områ-
det Norra Lunsen (SE0210329, SAC), se Figur 3.27. Området 
utgör ett ovanligt stort område med gammal skog och myr-
komplex. Lunsen ingår även i myrskyddsplan. En stor del av 
naturreservatet och Natura 2000-området innefattas även 
av ett riksintresse för naturmiljö, detta är dock beläget cirka  
1 km från utredningskorridoren. 

Väster om Hagelstena är riksintresset Rickebasta alsump-
skog beläget. Riksintresset berörs av utredningskorridorens 
västra dragning. Riksintresset utgörs av en hög urskogsartad 
alsumpskog med rik flora. Alarna är gamla och grova och står 
på höga socklar bevuxna med bland annat ormbunkar. Riks-
intresset är rikt på död ved och hyser en krävande mollusk-
fauna. Sumpskogen är en rest som visar hur stora delar av 
Uppsalaslättens dalgångar kan ha sett ut innan människan 
började bruka jorden. Naturreservat och Natura 
2000-område Rickebasta alsumpskog överlappar i stort med 
området för riksintresset.

Naturreservat och Natura 2000-område Rickebasta alsump-
skog (SE0210226, SAC) berörs av utredningskorridoren. 
Området utgörs av en lövsumpskog med lång kontinuitet och 
orördhet. 

Bedömning
Rickebasta alsumpskog som utgör riksintresse för naturvård 
bedöms ha ett högt värde enligt bedömningsgrunderna.  
Risken för påverkan på riksintresset beror på ledningens 
sträckning. Här skulle en utbyggd kraftledning med kraftled-
ningsgata och stolpar kunna ge en betydande påverkan på 
det värde som riksintresset avser varför en mer noggrann 
utredning om eventuell passage behöver göras inför nästa 
steg i tillståndsprocessen. Området kan helt undvikas om 
den östra dragningen av korridoren väljs.

Samtliga Natura 2000-områden och naturreservat inom 
och i anslutning till utredningskorridoren bedöms ha mycket 
högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för påverkan 
på områdena beror på ledningens sträckning. Det är endast 
naturreservat och Natura 2000-område Rickebasta alsump-
skog som är delvis beläget inom utredningskorridoren och 
som då kan riskera direkt påverkan. En utbyggd kraftledning 
med kraftledningsgata och stolpar kan bryta ekologiska sam-
band och påverka delar av området varaktigt, vilket kan leda 
till att rödlistade och skyddade arter påverkas negativt. 
Området kan helt undvikas om den östra dragningen av kor-
ridoren väljs. 

Norra Lunsens naturreservat och Natura 2000-område är 
beläget på ett visst avstånd från utredningskorridoren. Här 
kan en utbyggd kraftledning ge upphov till kanteffekter avse-
ende bland annat hydrologi, luftfuktighet och ljusinsläpp, vil-
ket i sin tur kan påverka ekologiska samband och rödlistade 
arter negativt. Detta bör dock utifrån korridorens bredd och 
alternativa dragningar kunna undvikas i hög grad.

Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridoren 
ha ett mycket högt värde. Beroende av lokaliseringen av 
kraftledningen ser påverkan olika ut för naturområdet. Påver-
kan av en utbyggd kraftledning med kraftledningsgata och 
stolpar inom utredningskorridor D bedöms sammantaget 
som måttlig. 
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Figur 3.27. Förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv och rekreation, utredningskorridor D.
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Figur 3.28. Förutsättningar för kulturmiljö och landskapsbild, utredningskorridor D.
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Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren, se Figur 3.28.

Norra delen av utredningskorridoren löper genom skogs-
mark med endast ett fåtal lämningar i form av husgrunder 
från historisk tid. Längre söderut går utredningskorridoren in 
i riksintresse för kulturmiljövården, Alsike (C40B), vilket 
utgörs av ett herrgårdslandskap och kommunikationsmiljöer 
som tillsammans med odlingslandskap, kyrkomiljö och 
bymiljöer speglar kontinuitet i bebyggelse och kommunika-
tionsmönster från järnåldern till modern tid. Inom utred-
ningskorridoren berörs inga fysiska uttryck för riksintresset 
direkt, men den passerar igenom ett mycket känsligt land-
skap med herrgårdarna Rickebasta, Hagelstena, prästgården 
och Skäggesta samt radbyn Årby och där landskapet i stort 
är utpekat i riksintressebeskrivningen som ett uttryck för 
riksintresset. 

Vidare söderut fortsätter utredningskorridoren i främst 
skogsmark med fåtal lämningar, bland annat en grund efter 
en väderkvarn. Utredningskorridoren går sedan inom ytterli-
gare ett riksintresse för kulturmiljö, Vassunda (C36). Riksin-
tresset utgörs av odlingslandskap, fornlämningsmiljöer och 
bymiljöer utmed en kommunikationsmiljö som varit i bruk 
sedan järnålder. Detta tillsammans med kyrkomiljö och sock-
encentrum utgör en väl sammanhållen miljö. Utredningskor-
ridoren går i skogsmark även här men berör ett 
stensträngssystem vilket utgör uttryck för riksintresset. I 
södra delen berör utredningskorrid0ren den ålderdomliga 
vägen som går mellan Skottsila och Tibble och ett gravfält 
intill denna. 

Bedömning
Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utredningar 
då det till exempel kan förekomma lämningar under mark 
som inte är kända idag. Med den information som finns till-
gänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom utredningskorri-
doren som litet till mycket högt. Det höga värdet berör 
riksintressena Alsike och Vassunda där utredningskorridoren 
passerar mycket känsliga områden inom båda riksintressena. 
Påverkan ses som liten negativ utanför riksintressena. För 
bedömning av påverkan vid sträckning inom området krävs 
en noggrannare analys vilket inte kan göras i dagsläget då av 
en mer detaljerad sträckning inom korridoren är nödvändig. 

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Inom utredningskorridoren hittas utöver skogs- och jord-
bruksområden ett utpekat område av värde för rekreation 
och friluftsliv, se Figur 3.27.

Utredningskorridoren passerar en bit öster om Riksintres-
set för rörligt friluftsliv Ekoln. Riksintresset för rörligt frilufts-
liv överlappar stora delar av riksintresset för friluftsliv Norra 
Mälaren och de nedre delarna av tillflödena Fyrisån och 
Hågaån. Riksintresset är utpekat bland annat för de särskilt 

goda förutsättningarna för upplevelser i natur- och kulturmil-
jöer, friluftsaktiviteter samt vattenanknutna friluftsaktivite-
ter. Riksintresset för friluftsliv sträcker sig inte lika långt 
österut som riksintresset för rörligt friluftsliv och berörs där-
med i mindre utsträckning av utredningskorridoren. 

Utredningskorridoren korsar Upplandsleden som är en 
500 km lång vandringled. Leden är uppdelad i tre delar varav 
den östra delen berörs av utredningskorridoren. Den östra 
delen sträcker sig från Knivsta eller Uppsala i söder till Skut-
skär i norr där den ansluter till Gästrikeleden.

Naturreservatet och Natura 2000-området Norra Lunsen 
berörs av utredningskorridoren. Området ligger söder om 
Uppsala och i nära anslutning till bostadsområden. Området 
har skyltade vandringsleder varav vissa spåras för skidåkning 
på vintern. Här finns även torp för övernattning och  
Upplandsleden går tvärs igenom naturreservatet.

Bedömning
Riksintresset för rörligt friluftsliv Ekoln bedöms ha ett mycket 
högt värde. En utbyggd kraftledning bedöms ge en obetydlig 
påverkan på det värde som riksintresset avser. 

Upplandsleden bedöms ha ett högt värde för rekreation 
och friluftsliv. Utredningskorridoren korsar leden och påver-
kar upplevelsevärdet negativt. Då endast en liten del av leden 
berörs bedöms påverkan av detta bli liten. 

Norra Lunsen bedöms ha ett högt värde för rekreation och 
friluftsliv. Då utredningskorridoren inte går in i naturreserva-
tet bedöms påverkan bli obetydlig. 

För övriga delar av utredningskorridoren där låga värden 
för rekreation och friluftsliv återfinns bedöms påverkan bli 
liten.

Naturresurshushållning
Förutsättningar
Korridoren passerar genom både skogs- och jordbruksmark, 
se Figur 3.29.

Sydväst om Knivsta finns inom utredningskorridoren ett 
potentiellt förorenat område med riskklass 2, stor risk.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras.  
Påverkan av utredningskorridor A beror på ledningens 
sträckning.
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Figur 3.29. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor D.
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Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Några olika intressen för infrastruktur och planförhållanden 
berörs av utredningskorridor D, se Figur 3.30.

Enligt översiktsplanen för Knivsta kommun är en stor del 
av Alsike avsatt för bostäder, järnvägsstation samt av- och 
påfart till väg E4. I och med Knivsta kommuns fyrspårsavtal 
med Trafikverket kan utvecklingsområden komma att för-
ändras i kommande översiktsplan eller fördjupade översikts-
planer.

Söder om Knivsta korsar utredningskorridoren ett område 
med områdesbestämmelser för Odlingslandskapet sydväst 
om Knivsta kyrka.

Riksintresse för järnväg, den befintliga järnvägen Märsta–
Uppsala C, berörs av utredningskorridoren både norr om 
Alsike och söder om Knivsta. 

Utredningskorridoren passerar, som närmast, cirka 4,5 
kilometer nordväst om Arlanda flygplats som är av riksin-
tresse för flyget och går inom flygplatsens influensområde 
för flyghinder. Influensområdet omfattar både flygplatsens 
nuvarande verksamhet och en möjlig framtida utveckling. 

Bedömning
Riksintresset för järnväg bedöms ha ett högt värde. En 
utbyggd kraftledning kan korsa en järnväg utan att påverka 
det värde som riksintresset avser. Påverkan kan dock ske 
under byggtiden. En utbyggd kraftledning bedöms ge en obe-
tydlig påverkan på det värde som riksintresset avser. 

Riksintresset för luftfart Arlanda flygplats bedöms ha ett 
mycket högt värde. En utbyggd kraftledning inom utred-
ningskorridor D bedöms ge en obetydlig påverkan på de vär-
den som riksintresset avser.

Vid vissa övriga passager inom utredningskorridoren kan 
det finnas risk att påverka infrastruktur och planförhållanden 
negativt med avseende på motstående intressen. Påverkan 
av utredningskorridor D beror på ledningens sträckning. 

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor D. De 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövården, rörligt frilufts-
liv samt riksintressen kopplade till infrastruktur som berörs 
av utredningskorridor D har beskrivits och bedömts under 
respektive aspekt ovan, se även Figur 3.28, Figur 3.27 och 
Figur 3.30. Övriga riksintressen beskrivs nedan. 

Utredningskorridoren berör ett par av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala övnings-
flygplats) samt ett påverkansområde för väderradar (för 
Håtuna väderstation).

Bedömning
Försvarsmaktens MSA-område samt påverkansområde för 
väderradar bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan 
kan nya hinder innebära en negativ påverkan på flygtrafiken 
och inom påverkansområdet för väderradarn kan en 

kraftledning riskera att störa dess funktion. Graden av påver-
kan på försvarets intressen beror på den verksamhet som 
Försvarsmakten utövar inom de områden som berörs av 
utredningskorridor D. En tidig dialog har därför inletts med 
Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En fort-
satt dialog kommer att hållas om påverkan av utredningskor-
ridoren på försvarets intressen. 
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Figur 3.30. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden och intressen totalförsvaret, utredningskorridor D.
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3.5.7 Utredningskorridor E  
Plenninge/Vedyxa–Odensala 
Utredningskorridor E utgör en alternativ passage söderut 
ifrån Plenninge och följer i stor utsträckning ledningsgatan 
för befintlig 220 kV-ledning (KL4 S2-3), se Figur 3.31. 

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Utredningsområdet mellan Uppsala och Odensala är tätbe-
byggt, se Figur 3.31. Det finns en koncentration av bostads-
bebyggelse omkring Knivsta. Sammanhållen och spridd 
bebyggelseberörs av utredningskorridoren.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa  
ledningssträckningen inom utredningskorridoren så att 
boendemiljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor E på 
bebyggelse och boendemiljö beror på ledningens sträckning.

Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor E går till stor del genom jordbruksland-
skap. En kraftledning som går i öppna landskap blir mer syn-
lig och kan generellt sett upplevas som dominant i 
landskapsbilden. Kraftledningen blir dock ofta mindre fram-
trädande i ett storskaligt landskap jämfört med ett småbru-
tet mosaiklandskap. Med andra ord är de passager längst 
utredningskorridoren där stora åkermarker dominerar inte 
lika känsliga. Bitvis blir jordbrukslandskapet dock av mer 
småskalig karaktär rik på landskapselement så som skogs-
dungar, gårdar och betesmarker. Här är noggrannhet vid pla-
cering av kraftledningen viktigt. Om kraftledningsstråket till 
exempel får en noggrann placering med stöd i skog kan 
påverkan på landskapsbilden bli mindre negativ. 

Korridoren passerar även sjösystem vid Valloxen. Sjösys-
tem ger ofta stor överblickbarhet och långa siktlinjer i land-
skapet. Det innebär att kraftledningen blir synlig på stora 
avstånd, avtecknar sig mot himlen och kan upplevas som en 
tydlig kontrast till det övriga landskapet. Denna passage 
bedöms därför som mycket känslig för dragning av kraftled-
ningar. 

Strax söder om Uppsala går korridoren genom mindre, 
tätbebyggda områden som Viggeby och Huggsta. Denna 
passage inrymmer redan synlig infrastruktur i from av en 
äldre kraftledning vilket generellt gör landskapsbilden mindre 
känslig för ytterligare ingrepp. Det bör dock noteras att 
ingreppet påverkar allmänheten i större utsträckning då led-
ningen dras där det bor mycket folk.

Bedömning
Sammantaget bedöms landskapsbilden i närheten av utred-
ningskorridoren ha måttliga värden. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar inom utred-
ningskorridor E bedöms sammantaget som måttligt negativ.
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Figur 3.31. Utredningskorridor E.
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Figur 3.32. Förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv och rekreation, utredningskorridor E.
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Naturmiljö
Förutsättningar
Riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden 
berörs av utredningskorridor E, se Figur 3.32.

Sydöst om Berga passerar utredningskorridoren Natura 
2000-området Sävjaån-Funbosjön (SE0210345, SAC).  
Vattendraget hyser bland annat utter och fiskarterna asp, 
nissöga och stensimpa. Ån saknar vandringshinder för fisk, 
vilket är unikt bland Upplands vattendrag.

Väster om Morby berörs Moralundskiftets naturreservat 
av utredningskorridoren. Moralundskiftet är ett skogsparti 
med gamla och grova tallar. Vid basen av de grova tallarna 
trivs bland annat svampen grovticka. Stammarna är hemvist 
för åtskilliga insekter som till exempel de sällsynta skalbag-
garna bronshjon och granbarkgnagare. I området växer bland 
annat orkidén knärot. Området hyser hotade, sårbara  
biotoper och arter. 

Nordöst om Knivsta berörs riksintresset för naturvård 
Valloxen av utredningskorridoren. Riksintresset utgörs av 
strandområden och omgivningar längs med sjön Valloxens 
norra halva och av ett omväxlande och lummigt herrgårds-
landskap norr och öster om sjön. Landskapet karaktäriseras 
av sin småbrutenhet med åkrar, betesvallar, naturbetesmar-
ker och skogsdungar. Området hyser många hotade eller sår-
bara biotoper och arter samt har en stor betydelse för floran. 
Ett flertal fågelarter har observerats eller häckar vid sjön. 

Bedömning
Riksintresset för naturvård Valloxen bedöms ha ett högt 
värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för påverkan på 
riksintresset beror på ledningens sträckning. En utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar skulle kunna 
ge en betydande påverkan på det värde som riksintresset 
avser varför en mer noggrann utredning om eventuell pas-
sage behöver göras inför nästa steg i tillståndsprocessen. 

Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön och Moralund-
skiftets naturreservat är båda delvis belägna inom utred-
ningskorridoren och bedöms ha mycket högt värde enligt 
bedömningsgrunderna. Risken för påverkan på områdena 
beror på ledningens sträckning. En utbyggd kraftledning med 
kraftledningsgata och stolpar kan bryta ekologiska samband 
och påverka delar av områdena varaktigt, vilket kan leda till 
att rödlistade och skyddade arter påverkas negativt. 

Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridoren 
ha mycket höga värden. Beroende av lokaliseringen av kraft-
ledningen ser påverkan olika ut i de olika naturområdena. 
Påverkan av en utbyggd kraftledning med kraftledningsgata 
och stolpar inom utredningskorridor E bedöms sammantaget 
som obetydlig-liten negativ. 

Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren, se Figur 3.33.

Norra delen av utredningskorridoren passerar inom  
riksintresse för kulturmiljövården, Långhundraleden (C41). 
Motivet för riksintresset utgörs av forntida betydande kom-
munikationsmiljö och fornlämningsmiljö med ett stort antal 
monumentala fornlämningar från framför allt yngre järnålder. 
Tillsammans med odlingslandskap, herrgårdsmiljö, torp och 
bymiljö speglas områdets historiska utveckling ovanligt tyd-
ligt. Inga fysiska uttryck för riksintresset berörs direkt av 
utredningskorridoren men landskapet som helhet är känsligt. 
Linnés Hammarby är utpekat som uttryck för riksintresset 
och utredningskorridoren löper i närheten av detta samt även 
i närheten av Mora stenar som även det är utpekat som ett 
uttryck. 

I övrigt finns det få kända fornlämningar inom utrednings-
korridoren, och bör undersökas i vidare utredning. Boplatser 
kan troligt ha funnits inom området. 

I höjd med Alsike går utredningskorridoren in i ytterligare 
ett riksintresse för kulturmiljövård, Valloxen och Säbysjön 
(C45). Motivet till riksintresset utgörs av: fornlämningsmiljö 
från bronsålder och järnålder som tillsammans med socken-
centrum, kyrkomiljö, herrgårdsmiljö och kommunikations-
miljö ovanligt tydligt och pedagogiskt visar bebyggelsens 
förändring från förhistorisk till historisk tid. Utredningskorri-
doren berör flera gravfält varav minst tre är av äldre järnål-
derskaraktär och uttryck för riksintresset. 
Utredningskorridoren löper även över Brunnby och Brunnby 
gamla tomt som är utpekade som ett uttryck för riksintres-
set. Utredningskorridoren passerar vidare söderut Ledinge 
herrgårdsmiljö. Vidare tar skogsmarken vid och här återfinns 
ett fåtal lämningar efter torp. 

Bedömning
Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utredningar 
då det till exempel kan förekomma lämningar under mark 
som inte är kända idag. Med den information som finns till-
gänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom utredningskorri-
doren som litet till mycket högt. Det höga värdet berör 
riksintressena Långhundraleden och Valloxen och Säbysjön 
där utredningskorridoren passerar mycket känsliga områden 
inom båda riksintressena. Påverkan ses som liten negativ 
utanför riksintressena. Inom riksintressena beror påverkan 
på om ledningen kan hållas inom befintlig ledningsgata. 
Utbyggd kraftledning med kraftledningsgata och stolpar 
skulle kunna innebära ett påtagligt intrång men en närmare 
bedömning av påverkan kan inte göras förrän en mer detalje-
rad sträckning inom korridoren är föreslagen.
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Figur 3.33. Förutsättningar för kulturmiljö, utredningskorridor E.
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Naturresurshushållning
Förutsättningar
Korridoren passerar genom både skogs- och jordbruksmark, 
se Figur 3.34.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor E beror på ledningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Några olika intressen för infrastruktur och planförhållanden 
berörs av utredningskorridor E, se Figur 3.35.

Utredningskorridoren berör flera olika typer av områden 
utpekade i Uppsala kommuns översiktsplan. 

Vid Danmark korsar utredningskorridoren detaljplan Dan-
marks kyrkby.

Enligt översiktsplanen för Knivsta kommun är en stor del 
av Alsike avsatt för bostäder, järnvägsstation samt av- och 
påfart till väg E4. I och med Knivsta kommuns fyrspårsavtal 
med Trafikverket kan utvecklingsområden komma att för-
ändras i kommande översiktsplan eller fördjupade översikts-
planer.

Vid Alsike och Knivsta berör utredningskorridoren ett 
antal detalj- och byggnadsplaner. Detaljplan Industriområde 
Ar Brunnby, detaljplan Ar företagspark, norra delen och 
detaljplan Brunnby hotell. Utredningskorridoren korsar även 
områden med områdesbestämmelser för Framnäs, Myrtor-
pet, Lugnet och Dalbo, Herrgårdslandskapet kring sjön Val-
loxen och områdesbestämmelser för Knivsta och Nor.

Utredningskorridoren berör Ärna flygplats som är en mili-
tär flygplats tillhörande Försvarsmakten. 

Riksintresset för väg, den befintliga väg E4, berörs av 
utredningskorridoren längs med sträckningen söder om Dan-
mark–Knivsta, där utredningskorridoren går parallellt med 
vägen och korsar den tre gånger. 

Utredningskorridoren passerar, som närmast, cirka 4,5 
kilometer nordväst om Arlanda flygplats som är av riksin-
tresse för flyget och går inom flygplatsens influensområde 
för flyghinder. Influensområdet omfattar både flygplatsens 
nuvarande verksamhet och en möjlig framtida utveckling. 

Bedömning
Riksintresset för luftfart Arlanda flygplats bedöms ha ett 
mycket högt värde. En utbyggd kraftledning bedöms ge en 
obetydlig påverkan på de värden som riksintresset avser.

Riksintresset för väg, befintlig väg E4, bedöms ha ett högt 
värde. En utbyggd kraftledning kan korsa en väg utan att 
påverka det värde som riksintresset avser. Påverkan kan dock 
ske under byggtiden. En utbyggd kraftledning bedöms ge en 
obetydlig påverkan på det värde som riksintresset avser.

Vid vissa övriga passager inom utredningskorridoren kan 
det finnas risk att påverka infrastruktur och planförhållanden 
negativt med avseende på motstående intressen. Påverkan 
av utredningskorridor E beror på ledningens sträckning. 

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor E. De 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövården samt riksin-
tressen kopplade till infrastruktur som berörs av utrednings-
korridor E har beskrivits och bedömts under respektive 
aspekt ovan, se även Figur 3.32, Figur 3.33 och Figur 3.35. 
Övriga riksintressen beskrivs nedan. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 
45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även ett par av Försvarsmak-
tens påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala 
övningsflygplats) samt ett påverkansområde för väderradar 
(för Håtuna väderstation).

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan kan nya hin-
der innebära en negativ påverkan på flygtrafiken och inom 
påverkansområdet för väderradarn kan en kraftledning ris-
kera att störa dess funktion. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom de områden som berörs av utredningskorridor E. 
En tidig dialog har därför inletts med Försvarsmakten som 
har ingett ett första remissvar. En fortsatt dialog kommer att 
hållas om påverkan av utredningskorridoren på försvarets 
intressen och hur en utbyggd kraftledning, som även innefat-
tar stolpar som är högre än de 20 meter som stoppområdet 
medger, kan byggas utan att påverka Försvarsmaktens riks-
intresse. 
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Figur 3.34. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor E.
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Figur 3.35. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridor E.
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3.5.8 Utredningskorridor F Plenninge/Vedyxa–
Odensala 
Utredningskorridor F är en av tre utredningskorridorer på 
delsträckan Vedyxa–Odensala, se Figur 3.36. Utredningskor-
ridoren är uppdelad i två alternativ vilka båda utgår från 
utredningskorridor G som i sin tur utgår från planerad station 
Vedyxa, via östra Knivsta till Odensala. Utredningskorridoren 
förbinder Vedyxa med Odensala men kan också kombineras 
med utredningskorridor D och E. Utredningskorridor F följer 
och korsar bitvis befintlig 220 kV-ledning (KL42 S2-3) och 
väg E4. 

En ny luftledning på denna sträcka kan troligtvis endast 
anläggas under förutsättning att 220 kV-ledningen rivs. 
Framkomligheten där väg 77 ansluter till väg E4 och södra 
sidan av sjön Valloxen är starkt begränsad på grund av 
befintlig infrastruktur och bebyggelse. På sträckan finns även 
ytterligare ledningar på lägre spänningsnivåer. 

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Längs med utredningskorridoren finns ett flertal bostäder 
och sammanhållen bebyggelse, framförallt runt det öppna 
landskapet vid Lagga och Danmark och i anslutning till Kniv-
sta, se Figur 3.36.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor F på 
bebyggelse och boendemiljö beror på ledningens sträckning.

Landskapsbild
Förutsättningar
Norra delarna av utredningskorridor F passerar storskaligt 
jordbrukslandskap.

En kraftledning som går i öppna landskap blir mer synlig 
och kan generellt sett upplevas som dominant i landskapsbil-
den. Kraftledningen blir dock ofta mindre framträdande i ett 
storskaligt landskap jämfört med ett småbrutet mosaikland-
skap. Med andra ord bedöms landskapsbilden för denna pas-
sage längst utredningskorridoren vara något mindre känslig. 

Vidare söderut går landskapet över i växlande skogs- och 
jordbrukslandskap. Skogslandskap är ofta glesbebyggda, 
sammanhängande områden som har färre utblickar, land-
märken och visuella stråk. Detta medför att kraftledningen 
inte exponeras i lika stor grad och landskapsbilden generellt 
sett är mindre känslig. Hänsyn bör dock tas till utblickarna då 
korridoren passerar jordbrukslandskap där kraftledningen 
blir mer påtaglig. Här förespråkas noggrannhet i exakt place-
ring av kraftledningen för att motverka en för dominant 
effekt. 
Korridoren passerar även sjösystemet Valloxen. Sjösystem 
ger ofta stor överblickbarhet och långa siktlinjer i landskapet. 

Det innebär att kraftledningen blir synlig på stora avstånd, 
avtecknar sig mot himlen och kan upplevas som en tydlig 
kontrast till det övriga landskapet. Denna passage bedöms 
därför som mycket känslig för dragning av kraftledningar. 

Bedömning
Sammantaget bedöms landskapsbilden i närheten av utred-
ningskorridoren ha måttliga värden. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar inom utred-
ningskorridor F bedöms sammantaget som måttligt negativ.



 § 77 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät - SUN-2021/328-1 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät : Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet

82   UPPSALAPAKETET

SVENSKA KRAFTNÄT – MYNDIGHETSDIALOG

Figur 3.36. Utredningskorridor F.
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Figur 3.37. Förutsättningar för naturmiljö och rekreation och friluftsliv, utredningskorridor F.
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Naturmiljö
Förutsättningar
Två riksintressen för naturvård och ett Natura 2000-område 
berörs av utredningskorridor F, se Figur 3.37. 

Söder om Linnés Hammarby och norr om Morby passeras 
Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön (SE0210345, 
SCA) av utredningskorridoren. Den västra dragningen av 
utredningskorridoren korsar Sävjaån och den östra Funboån. 
Vattendraget hyser bland annat utter och fiskarterna asp, 
nissöga och stensimpa. Ån saknar vandringshinder för fisk, 
vilket är unikt bland Upplands vattendrag.

Riksintresset för naturvård Lagga är beläget i nära anslut-
ning till utredningskorridoren. Riksintresset utgörs av ett väl-
hävdat beteslandskap med naturbetesmarker med mycket rik 
torrängsflora och kontinuitet i hävden. Det finns många små 
biotoper som stengärdesgårdar, odlingsrösen med mera som 
bidrar till den biologiska mångfalden i området. Området 
hyser ett flertal hotade eller sårbara biotoper och arter. 

Riksintresset för naturvård Valloxen är beläget cirka 100 
meter från utredningskorridoren. Riksintresset utgörs strand-
områden och omgivningar längs med sjön Valloxens norra 
halva samt av ett omväxlande och lummigt herrgårdsland-
skap norr och öster om sjön. Landskapet karaktäriseras av 
sin småbrutenhet med åkrar, betesvallar, naturbetesmarker 
och skogsdungar. Området hyser många hotade eller sårbara 
biotoper och arter samt har en stor betydelse för floran. Ett 
flertal fågelarter har observerats eller häckar vid sjön. 

Bedömning
Riksintressena för naturvård bedöms ha ett högt värde enligt 
bedömningsgrunderna. Risken för påverkan på riksintressena 
beror på ledningens sträckning. En utbyggd kraftledning med 
kraftledningsgata och stolpar skulle kunna ge en betydande 
påverkan på det värde som riksintressena avser varför en 
mer noggrann utredning om eventuell passage behöver göras 
inför nästa steg i tillståndsprocessen. 

Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön passeras av 
utredningskorridoren och bedöms ha mycket högt värde 
enligt bedömningsgrunderna. Risken för påverkan på områ-
det beror på ledningens sträckning. En utbyggd kraftledning 
med kraftledningsgata och stolpar kan bryta ekologiska sam-
band och påverka delar av områdena varaktigt, vilket kan 
leda till att rödlistade och skyddade arter påverkas negativt. 

Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridoren 
ha ett mycket högt värde. Beroende av lokaliseringen av 
kraftledningen ser påverkan olika ut för naturområdena. 
Påverkan av en utbyggd kraftledning med kraftledningsgata 
och stolpar inom utredningskorridor F bedöms sammantaget 
som obetydlig-liten negativ. 

Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren, Figur 3.38.

Korridoren passerar inom riksintresse för kulturmiljövår-
den, Långhundraleden (C41). Motivet för riksintresset utgörs 
av forntida betydande kommunikationsmiljö och fornläm-
ningsmiljö med ett stort antal monumentala fornlämningar 
från framför allt yngre järnålder. Tillsammans med odlings-
landskap, herrgårdsmiljö, torp och bymiljö speglas områdets 
historiska utveckling ovanligt tydligt. Utredningskorridoren 
snuddar vid en fornborg, L1944:6963, som kan ses som 
uttryck för riksintresset men som eventuellt är av en annan 
karaktär än de borgar som riksintresset avser. Inga fysiska 
uttryck för riksintresset berörs i övrigt direkt av utrednings-
korridoren men landskapet som helhet är känsligt. Linnés 
Hammarby är utpekat som uttryck för riksintresset och 
utredningskorridoren löper i närheten av detta samt även i 
närheten av Mora stenar som även det är utpekat som ett 
uttryck. 

Vidare söderut löper utredningskorridoren genom skogs-
mark med endast ett fåtal lämningar. 

Bedömning
Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utredningar 
då det till exempel kan förekomma lämningar under mark 
som inte är kända idag. Med den information som finns till-
gänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom utredningskorri-
doren som litet till mycket högt. Det höga värdet berör 
riksintresset Långhundraleden utredningskorridoren passe-
rar mycket känsliga områden. Påverkan bedöms som liten 
negativ utanför riksintresset. Inom riksintresset beror påver-
kan på om ledningen kan hållas inom befintlig ledningsgata. 
Om så är fallet bedöms påverkan som liten negativ. Vid pla-
cering inom området krävs utförligare analyser för att kunna 
göra en bedömning av påverkan. 

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Inom utredningskorridoren hittas ett område av värde för 
rekreation och friluftsliv, se Figur 3.37.

Utredningskorridoren korsar Upplandsleden som är en 
500 km lång vandringled. Leden är uppdelad i tre delar varav 
den östra berörs av utredningskorridoren. Den östra delen 
sträcker sig från Knivsta eller Uppsala i söder till Skutskär i 
norr där den ansluter till Gästrikeleden. 

Bedömning
Upplandsleden bedöms ha ett högt värde för rekreation och 
friluftsliv. Utredningskorridoren korsar leden och påverkar 
upplevelsevärdet negativt. Då endast en liten del av leden 
berörs bedöms påverkan av detta bli liten. 

Utredningskorridoren berör även områden med lågt värde 
för rekreation och friluftsliv. Påverkan på dessa bedöms bli 
liten. 
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Figur 3.38. Förutsättningar för kulturmiljö, utredningskorridor F.
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Naturresurshushållning
Förutsättningar
Korridoren passerar genom både skogs- och jordbruksmark. 
Inom utredningsområdet finns ett vattenskyddsområde,  
se Figur 3.39. 

I översiktsplanen för Uppsala kommun finns bergtäkten i 
Vedyxa utpekad som ett mindre verksamhetsområde. Plat-
sen utgörs av stadsnära bergtäkt och plats för masshante-
ring och är viktig för stadens flöde av ballastmaterial. 

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor A beror på ledningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Några olika intressen för infrastruktur och planförhållanden 
berörs av utredningskorridor F, se Figur 3.40.

I anslutning till befintlig bebyggelse i Lagga och vid påfar-
ten till väg E4 i Knivsta finns områden utpekade i Knivsta 
kommuns översiktsplan som utbyggnadsområden för bostä-
der och industri.

Vid Läby berör utredningskorridoren områdesbestämmel-
ser för Säby, Norrby, Väsby och Högby. Även områdesbe-
stämmelser för Morby berörs av utredningskorridoren. 

Enligt översiktsplanen för Knivsta kommun är en stor del 
av Alsike avsatt för bostäder, järnvägsstation samt av- och 
påfart till väg E4. I och med Knivsta kommuns fyrspårsavtal 
med Trafikverket kan utvecklingsområden komma att för-
ändras i kommande översiktsplan eller fördjupade översikts-
planer.

Vid Alsike och Knivsta berör utredningskorridoren ett 
antal detalj- och byggnadsplaner. Detaljplan Industriområde 
Ar Brunnby och detaljplan Ar företagspark, norra delen. 
Utredningskorridoren korsar även områden med områdesbe-
stämmelser för Framnäs, Myrtorpet, Lugnet och Dalbo, Herr-
gårdslandskapet kring sjön Valloxen och 
områdesbestämmelser för Knivsta och Nor.

Ärna Flygplats berörs av utredningskorridoren. Ärna flyg-
plats är en militär flygplats tillhörande Försvaret. 

Riksintresset för väg, den befintliga väg E4, korsas av 
utredningskorridoren vid rastplats Mora Stenar och berörs 
längs en längre sträckning, Alsike–Knivsta, där utrednings-
korridoren går parallellt med vägen och korsar på två ställen. 

Utredningskorridoren passerar, som närmast, cirka 4,5 
kilometer nordväst om Arlanda flygplats som är av riksin-
tresse för flyget och går inom flygplatsens influensområde 
för flyghinder. Influensområdet omfattar både flygplatsens 
nuvarande verksamhet och en möjlig framtida utveckling. 

Bedömning
Riksintresset för luftfart Arlanda flygplats bedöms ha ett 
mycket högt värde. En utbyggd kraftledning bedöms ge en 
obetydlig påverkan på de värden som riksintresset avser.

Riksintresset för väg, befintlig väg E4, bedöms ha ett högt 
värde. En utbyggd kraftledning kan korsa en väg utan att 
påverka det värde som riksintresset avser. Påverkan kan dock 
ske under byggtiden. En utbyggd kraftledning bedöms ge en 
obetydlig påverkan på det värde som riksintresset avser.

Vid vissa övriga passager inom utredningskorridoren kan 
det finnas risk att påverka infrastruktur och planförhållanden 
negativt med avseende på motstående intressen. Påverkan 
av utredningskorridor F beror på ledningens sträckning. 

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor F. De 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövården samt riksin-
tressen kopplade till infrastruktur som berörs av utrednings-
korridor F har beskrivits och bedömts under respektive 
aspekt ovan, se även Figur 3.37, 3.38 och 3.40. Övriga riksin-
tressen beskrivs nedan. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 
45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även ett par av Försvarsmak-
tens påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala 
övningsflygplats) samt ett påverkansområde för väderradar 
(för Håtuna väderstation).

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan kan nya hin-
der innebära en negativ påverkan på flygtrafiken och inom 
påverkansområdet för väderradarn kan en kraftledning ris-
kera att störa dess funktion. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom de områden som berörs av utredningskorridor F. 
En tidig dialog har därför inletts med Försvarsmakten som 
har ingett ett första remissvar. En fortsatt dialog kommer att 
hållas om påverkan av utredningskorridoren på försvarets 
intressen och hur en utbyggd kraftledning, som även innefat-
tar stolpar som är högre än de 20 meter som stoppområdet 
medger, kan byggas utan att påverka Försvarsmaktens riks-
intresse. 
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Figur 3.39. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor F.
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Figur 3.40. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridor F.
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3.5.9 Utredningskorridor G Plenninge/Vedyxa–
Odensala 
Utredningskorridor G är en av tre utredningskorridorer på 
delsträckan Vedyxa–Odensala, se Figur 3.41. Möjligheten 
finns att kombinera utredningskorridor G med utrednings-
korridor F. 

Utredningskorridoren utgår från den planerade stationen 
Vedyxa och går i skogsmark förbi Söderbylund. I två alterna-
tiv passerar den öppen mark; den ena vid Östunaby och den 
andra vid Lilla Vallby, innan den fortsätter i skogsmark söde-
rut. Alternativen går ihop vid kommungränsen mellan Kniv-
sta och Sigtuna. Därefter går utredningskorridoren i 
skogsmark längs befintliga 400 kV-ledningar (CL11 S1-2 och 
FL4 S5-6) in till stationen i Odensala. 

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Utredningskorridoren passerar flera mer eller mindre tätbe-
byggda områden, sammanhållen och spridd bebyggelse, 
bland andra Gunsta och kanten av det öppna området som 
utgör Långhundradalen, som sträcker sig mellan Uppsala och 
Husby–Långhundra, se Figur 3.41. 

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor G på 
bebyggelse och boendemiljö beror på ledningens sträckning.

Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor G går huvudsakligen genom skogsland-
skap.

Skogslandskap är ofta glesbebyggda, sammanhängande 
områden som har färre utblickar, landmärken och visuella 
stråk. Detta medför att kraftledningen inte exponeras i lika 
stor grad och landskapsbilden generellt sett är mindre  
känslig. 

I de norra delarna av korridoren passeras mer tätbe-
byggda områden. En tätortsnära bebyggelsemiljö är ofta 
utsatt för stora förändringar och inrymmer redan synlig 
infrastruktur. Detta gör landskapsbilden generellt sett min-
dre känslig för ytterligare ingrepp. Det bör dock noteras att 
ingreppet påverkar allmänheten i större utsträckning då led-
ningen dras där det bor mycket folk.

I en kortare passage söder om Täby går utredningskorri-
dor G även igenom småskaligt jordbrukslandskap. Denna 
landskapskaraktär är mångformig och rik på landskapsele-
ment så som till exempel jämt spridda gårdar, åkerholmar 
och betesmarker. Här innebär kraftledningarna ofta en stor 
kontrast till övriga landskapet som kan upplevas dominant 
och konkurrera med de karaktäristiska formelementen.  
Noggrannhet vid placering av kraftledningen i detta landskap 

är viktigt. Om kraftledningsstråket till exempel får en place-
ring med stöd i skog kan påverkan på landskapsbilden bli 
mindre negativ. 

Bedömning
Sammantaget bedöms landskapsbilden i närheten av utred-
ningskorridoren ha måttliga värden. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar inom utred-
ningskorridor G bedöms sammantaget som måttligt negativ.
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Figur 3.41. Utredningskorridor G.
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Figur 3.42. Förutsättningar för naturmiljö och rekreation och friluftsliv, utredningskorridor G.
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Naturmiljö
Förutsättningar
Väster om Söderbylund passeras Natura 2000-området 
Sävjaån-Funbosjön (SE0210345, SAC) av utredningskorrido-
ren, se Figur 3.42. Den delen av Natura 2000-området som 
ligger inom utredningskorridoren är Funboån. Vattendraget 
hyser bland annat utter och fiskarterna asp, nissöga och 
stensimpa. Ån saknar vandringshinder för fisk, vilket är unikt 
bland Upplands vattendrag. 

Bedömning
Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön bedöms ha ett 
mycket högt värde. Risken för påverkan på området beror på 
ledningens sträckning. En utbyggd kraftledning med kraftled-
ningsgata och stolpar kan bryta ekologiska samband och 
påverka delar av området varaktigt, vilket kan leda till att 
rödlistade och skyddade arter påverkas negativt.

Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridoren 
ha ett mycket högt värde. Beroende av lokaliseringen av 
kraftledningen ser påverkan olika ut för naturområdet. Påver-
kan av en utbyggd kraftledning med kraftledningsgata och 
stolpar inom utredningskorridor G bedöms sammantaget 
som obetydlig-liten negativ. 

Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren, se Figur 3.43.

I norra delen löper utredningskorridoren till stor del 
genom skogsmark med endast ett fåtal lämningar i form av 
ensamliggande stensättningar och gränsrösen. Strax norr om 
riksintresset Långhundraleden (C41) går utredningskorrido-
ren över en boplats från äldre bronsålder. De flesta fornläm-
ningarna inom utredningskorridoren återfinns inom 
riksintressets begränsning. I den västra delen av utrednings-
korridoren finns lämningar i form av bland annat torpläm-
ningar, skärvstenshögar och ett grav- och boplatsområde 
med trolig datering till bronsålder samt ett mindre gravfält. 
Utredningskorridoren kommer även i närheten av säterimil-
jön Väppeby som är utpekad som ett uttryck för riksintres-
set. Utredningskorridoren går här genom ett odlingslandskap 
som är utpekat som ett uttryck för riksintresset. 

I den östra delen av utredningskorridoren och inom riksin-
tresset finns flera gravfält från järnålder vilka utgör uttryck 
för riksintresset. Där gravfälten vid Stenby och Vallby är spe-
cifikt utpekade i riksintressebeskrivningen. 

Inom hela riksintresset är det även troligt att det förekom-
mer boplatser som inte är kända idag. 

Utanför riksintresset går utredningskorridoren i skogs-
mark utan kända lämningar.

Bedömning
Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utredningar 
då det till exempel kan förekomma lämningar under mark 
som inte är kända idag. Med den information som finns till-
gänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom utredningskorri-
doren som obetydligt/litet till mycket högt. Det höga värdet 
berör riksintresset Långhundraleden där utredningskorrido-
ren passerar mycket känsliga områden med bland annat 
mängder av fornlämningar som utgör uttryck för riksintresset 
och där hela landskapsrummet är utpekat som riksintressant. 
Påverkan ses som liten negativ utanför riksintressena. Inom 
riksintresset ses påverkan som måttligt negativ. 

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Inom utredningskorridoren finns ett utpekat område av värde 
för rekreation och friluftsliv.

Utredningskorridoren korsar Upplandsleden som är en 
500 km lång vandringled. Leden är uppdelad i tre delar varav 
den östra berörs av utredningskorridoren. Den östra delen 
sträcker sig från Knivsta eller Uppsala i söder till Skutskär i 
norr där den ansluter till Gästrikeleden. 

Bedömning
Upplandsleden bedöms ha ett högt värde för rekreation och 
friluftsliv. Utredningskorridoren korsar leden och påverkar 
upplevelsevärdet negativt. Då endast en liten del av leden 
berörs bedöms påverkan av detta bli liten. 
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Figur 3.43. Förutsättningar för kulturmiljö, utredningskorridor G.
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Naturresurshushållning
Förutsättningar
Korridoren passerar genom både skogs- och jordbruksmark. 
Inom utredningsområdet finns ett vattenskyddsområde,  
se Figur 3.44.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor G beror på ledningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Några olika intressen för infrastruktur och planförhållanden 
berörs av utredningskorridor G, se Figur 3.45.

I översiktsplanen för Uppsala kommun finns områden 
utpekade som lämpliga utbyggnadsområden nära Gunsta. 
Utredningskorridoren går strax utanför de utpekade områ-
dena. 

Utredningskorridoren passerar genom områdesbestäm-
melser för Storåns dalgångslandskap mellan Tisslinge och 
Långhundra. Utredningskorridoren korsar även område med 
områdesbestämmelser för Åsby, Lunda 1:1 och Åsbergsby.

I gällande översiktsplan för Knivsta kommun och i plan-
förslaget för ny översiktsplan finns Spakbacken utpekad som 
möjligt utvecklingsområde för bostäder. Utredningskorrido-
ren passerar öster om föreslaget utvecklingsområde. 

Utredningskorridoren berör Ärna flygplats som är en mili-
tär flygplats tillhörande Försvarsmakten. 

Riksintressena för väg, befintliga vägarna E4 och 77, kor-
sas av utredningskorridoren vid Spakbacken, Lilla Vallby och 
Odensala. 

Utredningskorridoren passerar, som närmast, cirka  
4,5 kilometer nordväst om Arlanda flygplats som är av riks-
intresse för flyget och går inom flygplatsens influensområde 
för flyghinder. Influensområdet omfattar både flygplatsens 
nuvarande verksamhet och en möjlig framtida utveckling. 

Bedömning
Riksintresset för luftfart Arlanda flygplats bedöms ha ett 
mycket högt värde. En utbyggd kraftledning bedöms ge en 
obetydlig påverkan på de värden som riksintresset avser.

Riksintressena för väg, befintliga vägarna E4 och 77, 
bedöms ha ett högt värde. En utbyggd kraftledning kan korsa 
en väg utan att påverka det värde som riksintresset avser. 
Påverkan kan dock ske under byggtiden. En utbyggd kraftled-
ning bedöms ge en obetydlig påverkan på det värde som 
riksintressena avser.

Vid vissa övriga passager inom utredningskorridoren kan 
det finnas risk att påverka infrastruktur och planförhållanden 
negativt med avseende på motstående intressen.  
Påverkan av utredningskorridor G beror på ledningens 
sträckning. 

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor G. De 
riksintressen för kulturmiljövården samt riksintressen kopp-
lade till infrastruktur som berörs av utredningskorridor G har 
beskrivits och bedömts under respektive aspekt ovan, se 
även Figur 3.43 och Figur 3.45. Övriga riksintressen beskrivs 
nedan. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 
45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även ett par av Försvarsmak-
tens påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala 
övningsflygplats) samt ett påverkansområde för väderradar 
(för Håtuna väderstation).

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan kan nya hin-
der innebära en negativ påverkan på flygtrafiken och inom 
påverkansområdet för väderradarn kan en kraftledning ris-
kera att störa dess funktion. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom de områden som berörs av utredningskorridor 
G. En tidig dialog har därför inletts med Försvarsmakten som 
har ingett ett första remissvar. En fortsatt dialog kommer att 
hållas om påverkan av utredningskorridoren på försvarets 
intressen och hur en utbyggd kraftledning, som även innefat-
tar stolpar som är högre än de 20 meter som stoppområdet 
medger, kan byggas utan att påverka Försvarsmaktens riks-
intresse. 
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Figur 3.44. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridor G.
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Figur 3.45. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridor G.
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3.6 Utredningskorridorer för  
220 kV-ledning
I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för ett flertal olika 
aspekter – bebyggelse och boendemiljö, landskapsbild, 
natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, naturresurs-
hushållning, infrastruktur och planförhållanden samt områ-
den av riksintresse – för varje utredningskorridor. En 
bedömning görs av påverkan som den planerade ledningen 
förväntas medföra på de värden som finns inom utrednings-
korridoren.

Förnyelse och utökning av 220 kV-nätet kring Uppsala 
behövs för att förbinda de nya 400 kV-transmissionsnätssta-
tionerna Hovgården och Vedyxa med 220 kV-nätet. Syftet är 
att överföra el till de befintliga stationerna Bredåker och 
Plenninge och därefter vidare till regionnätet. Station Hov-
gården ansluts till den befintliga stationen i Bredåker (RT87). 
Station Vedyxa ansluts till befintliga stationen i Plenninge 
(KT421). 

För 220 kV-nätet har framkomligheten studerats för tre 
olika utredningskorridorer. Utredningskorridorerna berör 
Uppsala kommun, se Figur 3.46.

Figur 3.46. Utredningskorridorer för 220 kV-förbindelsen Hovgården–Bredåker 1 och 2 samt Vedyxa–Plenninge 1 och 2.
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3.6.1 Utredningskorridor Hovgården–Bredåker
Mellan Hovgården och Bredåker ska befintlig 220 kV-ledning 
(RL11 S1) förnyas och ytterligare en 220 kV-ledning uppföras. 
Två utredningskorridorer har tagits fram där den ena går 
längs med befintlig ledningsgata, se Figur 3.47.

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Inga bostadshus berörs av utredningskorridor 1. Ett fåtal 
bostadshus berörs av utredningskorridor 2.

Bedömning
Påverkan på bebyggelse och boendemiljö av utredningskorri-
dor Hovgården–Bredåker 1 bedöms bli obetydlig. 

Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det fin-
nas risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende på 
magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa led-
ningssträckningen inom utredningskorridoren så att boende-
miljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor 
Hovgården–Bredåker 2 på bebyggelse och boendemiljö beror 
på ledningens sträckning.

Figur 3.47. Utredningskorridorer för 1 och 2 Hovgården–Bredåker.

Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor Hovgården – Bredåker 1 och 2 går båda 
igenom mindre skogslandskap som växlas med utblickar mot 
öppna landskap som till exempel åkermarker.
Kraftledningen exponeras inte i lika stor grad i skogslandskap 
och landskapsbilden är generellt sett mindre känslig här. 
Hänsyn bör dock tas till utblickarna där kraftledningen blir 
mer påtaglig. Här förespråkas noggrannhet i exakt placering 
av kraftledningen för att motverka en för dominant effekt.

Generellt sett är landskapet kring utredningskorridor Hov-
gården – Bredåker präglat av bebyggelse och ingrepp av 
industriell karaktär. Korridorerna passerar exempelvis sand-
tag samt en motocrossbana, här går även en äldre kraftled-
ning. Bebyggelsemiljö av industriell karaktär är ofta utsatt för 
stora förändringar och inrymmer redan mycket synlig infra-
struktur. Detta gör att landskapsbilden är mindre känslig för 
ytterligare ingrepp.

I västra delen av utredningskorridor Hovgården – Bredå-
ker 1 och 2 passeras jordbrukslandskap i form av större åkrar. 
En kraftledning som går i öppna landskap blir mer synlig och 
kan generellt sett upplevas som dominant i landskapsbilden. 
Kraftledningen blir dock ofta mindre framträdande i ett stor-
skaligt landskap jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. 
Med andra ord bedöms landskapsbilden för denna passage 
längst utredningskorridoren som mindre känslig. 
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Bedömning
Landskapsbilden för utredningskorridor  
Hovgården - Bredåker 1 och 2 bedöms ha ett litet värde. 
Påverkan av en utbyggd kraftledning med kraftledningsgata 
och stolpar bedöms sammantaget som liten negativ.

Naturmiljö
Förutsättningar
Några olika naturintressen berörs av utredningskorridorerna 
Hovgården–Bredåker 1 och 2, se Figur 3.48.

Natura 2000-området Kärr norr om Sjödyn (SE0210283, 
SAC), beläget söder om Storvreta och cirka 250 meter norr 
om utredningskorridor 1. Området består av en lövsumpskog 
med öppna, svagt välvda mossar, fattig och intermediära kärr 
och gungflyn samt skogsbevuxen myr. Området hyser en stor 
biologisk mångfald med bland annat käppkrokmossa. 

Storskogens naturreservat, belägen cirka 100 meter norr 
om utredningskorridor 1, utgörs av blandad löv- och barrskog 
samt skog med grova granar och tallskog. I reservatet finns 
små myrar och sumpskogar. Storskogen hyser många rödlis-
tade insekts- och fågelarter. Skogen har ett rikt fågelliv och 
många av landets hackspettsarter håller till här. Den löv- och 
barrblandade skogen i den norra delen av reservatet är ett 
utpekat Natura 2000-område (Storskogen, SE0210284, SCA 

Figur 3.48. Förutsättningar för naturmiljö och rekreation och friluftsliv, utredningskorridorer Hovgården–Bredåker.

och SPA), dock är detta beläget cirka 500 meter från 
utredningskorridoren.
Ett mindre område utpekat i våtmarksinventeringen berörs 
av utredningskorridor 1; Sjödyn 7 kilometer nordnordost om 
Uppsala (vissa naturvärden). 

Några nyckelbiotoper berörs av utredningskorridor 1; Norr 
om Sjödyn (lövskogslund), 1,1 kilometer norr om Dammkärret 
(ädellövskog) och 900 meter norr om Dammkärret (ädellöv-
skog). En nyckelbiotop berörs av utredningskorridor 2; 800 
meter norr om Dammkärret (barrskog). Gemensamt för 
områdena är förekomsten av grova träd eller död ved, vilket i 
sin tur främjar den biologiska mångfalden. 

Bedömning
Natura 2000-området Kärr norr och Sjödyn och Storskogens 
naturreservat bedöms ha ett mycket högt värde. Båda dessa 
är belägna utanför utredningskorridorerna. För utrednings-
korridor 1 kan en utbyggd kraftledning ge upphov till kantef-
fekter avseende bland annat hydrologi, luftfuktighet och 
ljusinsläpp, vilket i sin tur kan påverka ekologiska samband 
och rödlistade arter negativt. Detta bör dock utifrån korrido-
rens bredd och alternativa dragningar kunna undvikas i hög 
grad. Utredningskorridor 2 bedöms inte påverka områdena.

Nyckelbiotoperna bedöms ha ett högt värde och den 
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utpekade våtmarken bedöms ha ett måttligt värde enligt 
bedömningsgrunderna. Risken för påverkan på enskilda 
naturmiljöer beror av ledningens sträckning. Sett till storle-
ken på utredningskorridor 1 bör dock nyckelbiotoperna kunna 
undvikas 

Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridor 1 
ha höga värden och obetydligt värde i utredningskorridor 2. 
Beroende av lokaliseringen av kraftledningen ser påverkan 
olika ut i de olika naturområdena. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar inom utred-
ningskorridor Hovgården–Bredåker 1 bedöms sammantaget 
som måttlig negativ och för Hovgården–Bredåker 2 som liten 
negativ. 

Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren, se Figur 3.49.

I utredningskorridorens östra del förekommer ett fåtal 
lämningar i form av lämningar efter torp, ett gränsmärke och 
en fångstgrop, men även en fornborg (Vaksala 239:1). Forn-
borgen är belägen på bergshöjd i södra delen av utrednings-
korridoren. 

Längre mot väst går utredningskorridoren inom Riksin-
tresse för kulturmiljövården, Vaksala (C36). Riksintresset 
utgör en del av Gamla Uppsalas omland, med omfattande 

fornlämningsmiljöer från bronsålder och äldre järnålder med 
kontinuitet in i yngre järnålder. Uttryck för Riksintresset är 
grav- och boplatsområden med stensättningar, skärvstens-
högar, röjda ytor och terrasseringar från främst bronsåldern. 
Äldre och yngre järnåldersgravfält, de senare belägna intill 
nuvarande eller övergivna byar samt runstenar. Inom och 
precis i anslutning till utredningskorridoren inom riksintres-
set förekommer ett antal stensättningar, skärvstenshögar 
och terrasseringar vilka kan ses som uttryck för riksintresset. 
Där utredningskorridoren går in i befintlig station vid Bredå-
ker finns även en lämning med oklar antikvarisk status, even-
tuella stensättningar. Dessa kan utgöra fornlämning.

Bedömning
Kulturmiljöns värde är svårbedömt utan en djupare invente-
ring. Med den information som finns tillgänglig bedöms vär-
det av kulturmiljön inom utredningskorridorerna som litet 
utanför riksintresset, men som måttligt inom riksintresset. 
Om befintlig ledningsgata används bedöms påverkan som 
liten negativ, men går man utanför denna bedöms påverkan 
som måttligt negativ inom riksintresset. Utanför riksintresset 
bedöms påverkan som liten negativ. 

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
I anslutning till utredningskorridoren finns ett utpekat 

Figur 3.49. Förutsättningar för kulturmiljö, utredningskorridorer Hovgården–Bredåker.



 § 77 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät - SUN-2021/328-1 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät : Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet

UPPSALAPAKETET  101

MYNDIGHETSDIALOG – SVENSKA KRAFTNÄT 

område för rekreation och friluftsliv, se Figur 3.48.
Storskogens naturreservat, cirka 100 meter norr om 

utredningskorridoren, inbjuder till rekreation och friluftsliv. 
Skogen är varierad med blandskog, grova granar och tallskog. 
I området finns vindskydd och grillplats längs med de marke-
rade och skyltade stigarna. Storskogens naturreservat 
beskrivs även under Naturmiljö.

Bedömning
Storskogen bedöms ha ett högt värde för rekreation och fri-
luftsliv. Naturreservatet är beläget utanför utredningskorri-
doren och påverkan av utredningskorridor  
Hovgården–Bredåker 1 bedöms bli obetydlig. Utredningskor-
ridor Hovgården–Bredåker 2 bedöms inte påverka något 
område utpekat för rekreation och friluftsliv. I övrigt berör 
utredningskorridoren endast områden med små värden för 
rekreation och friluftsliv. Påverkan bedöms bli liten.

Naturresurshushållning
Förutsättningar
Utredningskorridoren berör i dess västra del vattenskydds-
området Uppsala- och Vattholmaåsarna, se Figur 3.50.

I den östra delen av utredningskorridor  
Hovgården–Bredåker 2 finns en bergtäkt. 

Figur 3.50. Förutsättningar för naturresurshushållning, utredningskorridorer Hovgården–Bredåker.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor A beror på ledningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Några olika intressen för infrastruktur och planförhållanden 
berörs av utredningskorridorerna Hovgården–Bredåker 1 och 
2, se Figur 3.51.

Utredningskorridorerna berör flera olika typer av områden 
utpekade i Uppsala kommuns översiktsplan.

Riksintresset för järnväg, den befintliga järnvägen Uppsala 
C–Gävle, berörs av utredningskorridorerna 1 och 2 vid  
Bredåker. 

Riksintresset för väg, den befintliga väg 288, korsars av 
utredningskorridor 1 vid Hovgården respektive utrednings-
korridor 2 vid Grönviken. 

Drygt två kilometer från utredningskorridor Bredåker-
Hovgården finns Ärna flygplats som är en militär flygplats 
tillhörande Försvarsmakten.
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Bedömning
Riksintresset för väg, befintlig väg 288, bedöms ha ett högt 
värde. En utbyggd kraftledning kan korsa en väg utan att 
påverka det värde som riksintresset avser. Påverkan kan dock 
ske under byggtiden. En utbyggd kraftledning bedöms ge en 
obetydlig påverkan på det värde som riksintresset avser.

Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det fin-
nas risk att påverka infrastruktur och planförhållanden nega-
tivt med avseende på motstående intressen. Påverkan av 
utredningskorridorerna Hovgården-Bredåker 1 och 2 beror på 
ledningens sträckning. 

Områden av riksintresse
Förutsättningar
Ett flertal riksintressen berörs av utredningskorridor Hovgår-
den–Bredåker 1 och 2. De riksintressen för kulturmiljövården 
samt riksintressen kopplade till infrastruktur som berörs av 
utredningskorridor Hovgården–Bredåker 1 och 2 har beskri-
vits och bedömts under respektive aspekt ovan, se även 
Figur 3.49 och 3.51. Övriga riksintressen beskrivs nedan. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 
45 meter i tätort. 

Utredningskorridoren berör även ett par av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala övnings-
flygplats) samt ett påverkansområde för väderradar (för 
Håtuna väderstation).

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan kan nya hin-
der innebära en negativ påverkan på flygtrafiken och inom 
påverkansområdet för väderradarn kan en kraftledning ris-
kera att störa dess funktion. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom de områden som berörs av utredningskorridor 
Hovgården–Bredåker 1 och 2. En tidig dialog har därför inletts 
med Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En 
fortsatt dialog kommer att hållas om påverkan av utred-
ningskorridoren på försvarets intressen och hur en utbyggd 
kraftledning, som även innefattar stolpar som är högre än de 
20 meter som stoppområdet medger, kan byggas utan att 
påverka Försvarsmaktens riksintresse. 

Figur 3.51. Förutsättningar för infrastruktur och planförhållanden, utredningskorridorer Hovgården–Bredåker 1 och 2.
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3.6.2 Utredningskorridor Vedyxa–Plenninge
En ny 220 kV-ledning planeras att uppföras mellan Plenninge 
och Vedyxa för att säkra elförsörjningen till befintliga station 
Plenninge (KT421). Två utredningskorridorer har tagits fram, 
se Figur 3.52. Båda utredningskorridorerna utgår från den 
planerade stationen Vedyxa och går mot sydväst till statio-
nen i Plenninge. 

Bebyggelse och boendemiljö 
Förutsättningar
Samlad bebyggelse finns i Knivsbrunna. Utredningskorridor 1 
passerar norr om bebyggelsen och utredningskorridor 2 
söder om, se Figur 3.52. Nära Uppsala är bebyggelsen tät 
och det finns flera planer på förtätning.

Bedömning
Påverkan av utredningskorridor 1 respektive 2 på bebyggelse 
och boendemiljö inom respektive utredningskorridor bedöms 
bli liten-måttligt negativ.

Vid vissa passager inom utredningskorridorerna kan det 
finnas risk att påverka boendemiljöer negativt med avseende 
på magnetfält. Det finns dock goda möjligheter att anpassa 
ledningssträckningen inom utredningskorridoren så att 
boendemiljöer undviks. Påverkan av utredningskorridor Ved-
yxa–Plenninge 1 respektive 2 på bebyggelse och boendemiljö 
beror på ledningens sträckning.

Figur 3.52. Utredningskorridorer 1 och 2 för Vedyxa–Plenninge.

Landskapsbild
Förutsättningar
Utredningskorridor Vedyxa – Plenninge 1 och 2 går till största 
delen genom skogslandskap.

Skogslandskap är ofta glesbebyggda, sammanhängande 
områden som har färre utblickar, landmärken och visuella 
stråk. Detta medför att kraftledningen inte exponeras i lika 
stor grad och landskapsbilden generellt sett är mindre  
känslig.

Västra delarna av utredningskorridorerna passerar jord-
brukslandskap i form av större åkrar. En kraftledning som går 
i öppna landskap blir mer synlig och kan generellt sett upple-
vas som dominant i landskapsbilden. Kraftledningen blir 
dock ofta mindre framträdande i ett storskaligt landskap 
jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. Med andra ord 
bedöms landskapsbilden för denna passage längst utred-
ningskorridoren som mindre känslig.

Bedömning
Landskapsbilden för utredningskorridor Vedyxa – Plenninge 1 
och 2 bedöms ha ett litet värde. Påverkan av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata och stolpar bedöms  
sammantaget som liten negativ.
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Naturmiljö
Förutsättningar
Ett mindre område utpekat i våtmarksinventeringen och två 
nyckelbiotoper berörs av utredningskorridor 1, se Figur 3.48. 

Nyckelbiotoperna som berörs av utredningskorridor 1 
beskrivs som en alsumpskog respektive lövrik barrnaturskog 
och överlappar med en sumpskog som är utpekad i våt-
marksinventeringen (högt naturvärde). 

En nyckelbiotop, 1,2 kilometer nordväst om Gottorp, är 
belägen precis utanför utredningskorridor 2. Nyckelbiotopen 
har en hög och jämn luftfuktighet med värdefull kryptogam-
flora och ett ymnigt mosstäcke.

Bedömning
Nyckelbiotoperna och den utpekade våtmarken bedöms ha 
ett högt värde enligt bedömningsgrunderna. Risken för 
påverkan på enskilda naturmiljöer beror av ledningens 
sträckning. 

Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridor 1 
ha höga värden och obetydligt värde i utredningskorridor 2. 
Beroende av lokaliseringen av kraftledningen ser påverkan 
olika ut i de olika naturområdena. Påverkan av utredningskor-
ridor 1 bedöms bli måttligstor negativ och liten-måttligt 
negativ för utredningskorridor 2.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar berörs 
av utredningskorridoren. 

Inom och i direkt anslutning till båda utredningskorrido-
rerna förekommer gravfält. Inom utredningskorridor 1 finns 
det stora gravfältet L1944:7116 med över 250 synliga läm-
ningar. Gravfältet hänger med stor sannolikhet samman med 
ett gravfält (L1944:7081) utanför utredningskorridoren. Där-
till kommer en stensträng som löper söderut ner från gravfäl-
tet (L1944:6847). I komplexet ingår även en boplats 
innehållande boplatsvallar och skärvstenshögar. Inom utred-
ningskorridor 2 finns ett gravfält inom utredningskorridoren 
och ett precis i anslutning till den, samt en stensträng. Det är 
möjligt att de två gravfälten hänger samman. 

Vid stationen i Plenninge finns ett gravfält som enligt 
uppgift ska ha undersökts och tagits bort på 1920-talet. 
Lämningen har ingen antikvarisk status. Denna typ av tidiga 
arkeologiska undersökningar kan dock vara osäkra gällande 
avgränsning. 

Inom båda utredningskorridorerna är det troligt att det 
finns ytterligare lämningar, framförallt boplatser, som idag 
inte är synliga ovan mark.

Bedömning
Kulturmiljöns värde är svårbedömt utan en djupare invente-
ring. Med den information som finns tillgänglig bedöms vär-
det av kulturmiljön inom utredningskorridorerna som 
måttligt. Påverkan av utredningskorridor 1 respektive 2 på 

kulturmiljön inom respektive utredningskorridor bedöms bli 
liten till måttligt negativ beroende av om ingrepp kommer 
behöva göras i fornlämningarna. 

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Friluftslivet i Uppland är varierat. Inom utredningskorridoren 
finns mindre skogs- och jordbruksområden av värde för 
rekreation och friluftsliv. 

Bedömning
Endast områden med låga värden för rekreation och friluftsliv 
finns inom utredningskorridoren och påverkan bedöms bli 
liten.

Naturresurshushållning
Förutsättningar
Utredningskorridoren går delvis genom jordbruksmark och 
delvis genom skogsmark.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka naturresurshushållningen negativt med avse-
ende på ianspråktagande av mark. Det finns dock goda möj-
ligheter att anpassa ledningssträckningen inom 
utredningskorridoren så att negativ påverkan mildras. Påver-
kan av utredningskorridor Vedyxa-Plenninge beror på led-
ningens sträckning.

Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Utredningskorridorerna Vedyxa–Plenninge 1 och 2 berör 
Uppsala kommuns översiktsplan. Vedyxaskogen som utred-
ningskorridoren berör är i ÖP utpekat som grönområde och 
ett område för rekreation. Utredningskorridoren berör även 
ett område Uppsalaslätten, benämnt som stadens omland. I 
översiktsplanen för Uppsala kommun framgår att man i 
området ska värna landskapsvärden, bibehålla möjligheten 
till en framtida miljö- och resurseffektiv stadsexpansion och 
minimera antalet nya bostäder i området.

Bedömning
Vid vissa passager inom utredningskorridoren kan det finnas 
risk att påverka infrastruktur och planförhållanden negativt 
med avseende på motstående intressen. Påverkan av utred-
ningskorridorerna Vedyxa–Plenninge 1 och 2 beror på led-
ningens sträckning. 
 
Områden av riksintresse
Förutsättningar
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningskorridorens sträckning, se Figur 
3.51. Stoppområdet innebär att inga byggnader eller installa-
tioner får byggas högre än 20 meter över markhöjd på lands-
bygd och 45 meter i tätort. 
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Utredningskorridoren berör även ett par av Försvarsmaktens 
påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala övnings-
flygplats) samt ett påverkansområde för väderradar (för 
Håtuna väderstation).

Bedömning
Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Inom MSA-ytan kan nya hin-
der innebära en negativ påverkan på flygtrafiken och inom 
påverkansområdet för väderradarn kan en kraftledning ris-
kera att störa dess funktion. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom de områden som berörs av utredningskorridor 
Vedyxa–Plenninge 1 och 2. En tidig dialog har därför inletts 
med Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En 
fortsatt dialog kommer att hållas om påverkan av  
utredningskorridoren på försvarets intressen och hur en 
utbyggd kraftledning, som även innefattar stolpar som är 
högre än de 20 meter som stoppområdet medger, kan byg-
gas utan att påverka Försvarsmaktens riksintresse. 

Figur 3.53. Utredningskorridor för Bredåker–Plenninge.

3.6.3 Utredningskorridor Bredåker–Plenninge
Mellan Bredåker och Plenninge ska befintlig 220 kV-ledning 
(KL42 S1) förnyas, se Figur 3.53. Ledningen är en av de delar 
av 220 kV-nätet som ska bibehållas. Dock närmar sig led-
ningen sin tekniska livslängd och behöver därför förnyas. För 
ledningen finns ett pågående förlängningsärende hos Energi-
marknadsinspektionen. 

Denna utredningskorridor är samma som för 400 kV-led-
ningen Bredåker–Plenninge. Samtliga aspektområden för 
utredningskorriden Bredåker–Plenninge beskrivs i avsnitt 
3.5.4. 
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3.7 Alternativa stationslokaliseringar 
I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för ett flertal olika 
aspekter – bebyggelse och boendemiljö, landskapsbild, 
natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, naturresurs-
hushållning, infrastruktur och planförhållanden samt områ-
den av riksintresse – för lokalisering av station Hovgården, 
Vedyxa och Odensala. En bedömning görs av påverkan som 
den planerade ledningen förväntas medföra på de värden 
som finns i området. För samtliga föreslagna stationslokali-
seringar, se Figur 3.54.

3.7.1 Station Hovgården
Station Hovgården är en ny planerad station för 400/220 kV 
inom Uppsala kommun, se Figur 3.55. Befintlig 220 kV-led-
ning (RL11 S1) mellan Bredåker och Tuna kommer att förnyas.   
Ytterligare en 220 kV-ledning tillkommer som ska gå mellan 
Bredåker och den nya 400/220 kV-stationen Hovgården. Till 
Hovgården ansluts även de två 400 kV-ledningarna mellan 
Mehedeby och Odensala, se Figur 3.54.

Vid avgränsning av utredningsområde för station Hovgår-
den har hänsyn tagits till 220 kV-ledningarna i väst-östlig 
riktning som 400 kV-ledningen i nord-sydlig riktning som 
ska kunna ansluta till stationen. Utgångspunkten har varit en 
placering öster om Svevias bergtäkt vid Hovgården. Andra 

Figur 3.54. Karta över samtliga föreslagna stationslokaliseringar öster om Uppsala.

alternativ är väster och öster om Hovgårdens avfallsanlägg-
ning. Strävan att hålla avstånd till bebyggelse men närhet till 
den befintliga ledningen gör att utredningsområdet är 
begränsat med ett fåtal möjliga alternativa lokaliseringar. Tre 
olika alternativ för stationslokalisering har utretts. Nedan 
beskrivs de intressen som finns inom utredningsområdet. 

Förutsättningar
Inom utredningsområdet går det att hitta möjliga stationslo-
kaliseringar med avstånd om cirka 700 meter till närmsta 
bostad.

Utredningsområdet för station Hovgården befinner sig i 
småskaligt jordbrukslandskap som är mångformigt och rikt 
på landskapselement så som till exempel jämt spridda går-
dar, åkerholmar och betesmarker. I denna landskapskaraktär 
innebär ingrepp så som en kraftledningsstation ofta en stor 
kontrast till övriga landskapet som kan upplevas dominant 
och konkurrera med de karaktäristiska formelementen. Nog-
grannhet vid placering av stationen i detta landskap är vik-
tigt. Om stationen till exempel får stöd i skog kan påverkan 
på landskapsbilden bli mindre negativ.

Två naturmiljöobjekt finns i närheten av stationslokalise-
ringarna, se Figur 3.56. En nyckelbiotop söder om alternativ 2 
utgörs av en barrskog med stort inslag av hällar och sen-
vuxna träd med en värdefull kryptogamflora och rik på häng-
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Figur 3.55. Utredningsområde för lokalisering av station i Hovgården. Figur 3.56. Förutsättningar naturmiljö och rekreation och friluftsliv, station-
slokalisering Hovgården.

lav. En sumpskog (klass 3) söder om alternativ 3 utgörs av en 
lövskog med partier av tall.
I närområdet kring möjliga stationslokaliseringar finns inga 
kända fornlämningar, se Figur 3.57. I närheten av alternativ 1 
och 2 finns några gränsrösen med antikvarisk status övrig 
kulturhistorisk lämning.

Två utpekade intressen för rekreation och friluftsliv finns i 
närheten av stationslokaliseringsalternativen. Alternativ 1 är 
beläget strax öster om naturreservat Storskogen. Alternativ 2 
ligger i närheten av det mindre naturreservatet Örby hagar. 
Alternativ 3 är beläget vid befintlig ledningsgata och berör 
inga utpekade intressen för rekreation och friluftsliv.

Alternativ 1 och 2 ligger inom Uppsala kommuns fördju-
pade översiktsplan Rörken-Hovgården, ett område avsatt 
som reservområde för miljöstörande verksamhet. Befintlig 
verksamhet är bland annat den kommunala Hovgårdens 
avfallsanläggning. Alternativ 3 ligger inom ett område som i 
ÖP är benämnt som Skogslandskapet. I översiktsplanen för 
Uppsala kommun framgår att man i området ska värna land-
skapsvärden, bibehålla möjligheten till en framtida miljö- och 
resurseffektiv stadsexpansion och minimera antalet nya 
bostäder i området.

Ett riksintresse berörs av stationslokalisering Hovgården; 
riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt. Stoppområdet innebär att inga byggnader eller instal-
lationer får byggas högre än 20 meter över markhöjd på 
landsbygd och 45 meter i tätort, se Figur 3.58. Alternativen 
för stationslokalisering berör även ett par av Försvarsmak-
tens påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala 
övningsflygplats) samt ett påverkansområde för väderradar 
(för Håtuna väderstation). 

Bedömningar
En utbyggd station bedöms inte påverka bebyggelse och 
boendemiljö. 

Landskapsbilden för station Hovgården bedöms samman-
taget ha höga värden. 

Påverkan bedöms sammantaget som måttligt negativ. 
Nyckelbiotopen bedöms ha ett högt värde och sumpsko-

gen ett måttligt värde. Påverkan av en utbyggd station kan ge 
kanteffekter avseende bland annat hydrologi, luftfuktighet 
och ljusinsläpp, vilket i sin tur kan påverka ekologiska sam-
band och rödlistade arter negativt. Påverkan beror på val av 
stationslokalisering. Påverkan av alternativ 1 och 3 bedöms 
bli obetydlig negativ och liten negativ för alternativ 2. 

Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utred-
ningar då det till exempel kan förekomma lämningar som inte 
är kända idag vid en arkeologisk utredning. Med den infor-
mation som finns tillgänglig bedöms värdet av kulturmiljön 
inom utredningskorridoren som obetydligt/litet. Påverkan 
ses som ingen/obetydlig.

Områdena för stationslokaliseringen bedöms samtliga ha 
ett litet värde för rekreation och friluftsliv. En utbyggd station 
bedöms ge en obetydlig-liten påverkan på möjligheterna till 
rekreation och friluftsliv.

Samtliga föreslagna stationslägen är belägna i skogsmark, 
ett utpekat intresse för naturresurshushållning. Påverkan 
bedöms bli liten negativ.   

Stationslokaliseringen bedöms inte strida mot varken den 
fördjupade översiktsplanen för Rörken-Hovgården eller Upp-
sala kommuns översiktsplan och påverkan bedöms därmed 
bli obetydlig. 



 § 77 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät - SUN-2021/328-1 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät : Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet

108   UPPSALAPAKETET

SVENSKA KRAFTNÄT – MYNDIGHETSDIALOG

Figur 3.57. Förutsättningar kulturmiljö, stationslokalisering Hovgården.

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom de områden som berörs av stationslokalisering 
Hovgården. En tidig dialog har därför inletts med Försvars-
makten som har ingett ett första remissvar. En fortsatt dialog 
kommer att hållas om påverkan av stationslokaliseringen på 
försvarets intressen. 

Figur 3.58. Förutsättningar infrastruktur, riksintressen och intresseområden 
Totalförsvaret, stationslokalisering Hovgården.

3.7.2 Station Vedyxa
Station Vedyxa är en ny planerad station för 400/220 kV 
inom Uppsala kommun, se Figur 3.59. Station Vedyxa är pla-
nerad att byggas öster om befintlig station Plenninge. Genom 
en ny 220 kV-ledning ska station Vedyxa sedan knyta ihop 
de nya 400 kV-ledningarna med station i Plenninge,  
se Figur 3.54.

Vid avgränsning av utredningsområde för station Vedyxa 
har hänsyn tagits till att såväl 220 kV-ledningen i väst-östlig 
riktning och 400 kV-ledningen i nord-sydlig riktning som ska 
kunna ansluta i stationen. 

Strävan att hålla avstånd till bebyggelse, närhet till den 
befintliga stationen i Plenninge och skärningspunkten med 
studerade utredningskorridorer för de planerade 400 kV-
ledningarna begränsar utredningsområdet. 

Inom området bedöms det finnas ett fåtal alternativ till en 
stationsplacering på grund av planerad bostadsbebyggelse, 
verksamhetsutveckling och känsliga kulturmiljöintressen i 
området. Ett möjligt alternativ som studerats är ett mindre 
skogsområde (Vedyxaskogen) mellan Halmbyboda och Plen-
ninge. Området är i skärningspunkten mellan planerad 220 
kV-ledning och planerade 400 kV-ledningar. 

Även om det bedöms positivt att förlägga stationen i ett 
skogsområde för att minska påverkan på landskapsbilden så 
framgår det av den fördjupade översiktsplanen Funbo att 
skogsområdet bör lämnas orört då det är ett populärt rekrea-
tions- och friluftsområde.

I Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 finns utbygg-
nadsplaner för Funbo och Gunsta. Det påverkar inte statio-
nens placering direkt men kan indirekt påverka beroende på 
vilken utredningskorridor för de tillkommande 400 kV-led-
ningarna som väljs att gå vidare med. Utifall att andra alter-
nativa utredningskorridorer för ledningarna tas fram behöver 

Figur 3.59. Utredningsområde för lokalisering av station i Vedyxa
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även fler utredningsområden för station Vedyxa tas fram. 
Vissa alternativa placeringar är tänkbara inom området utan 
att bostäder riskeras att påverkas negativt bland annat på 
grund av ljud. Däremot är terrängen söder om föreslaget sta-
tionsläge mer kuperad och blockrik och utrymmet därför 
begränsat. 

Förutsättningar
Närmaste bostadshus ligger cirka 700 meter från utred-
ningsområdet. 

Utredningsområdet för station Vedyxa befinner sig i små-
skaligt jordbrukslandskap som är mångformigt och rikt på 
landskapselement så som till exempel jämt spridda gårdar, 
åkerholmar och betesmarker. I denna landskapskaraktär 
innebär ingrepp så som en kraftledningsstation ofta en stor 
kontrast till övriga landskapet som kan upplevas dominant 
och konkurrera med de karaktäristiska formelementen. Nog-
grannhet vid placering av stationen i detta landskap är vik-
tigt. Om stationen till exempel får stöd i skog kan påverkan 
på landskapsbilden bli mindre negativ.

En våtmark registrerad inom våtmarksinventeringen (högt 
naturvärde) är beläget cirka 300 meter från stationslokalise-
ringen. 

I området kring den tänkta stationsplaceringen finns inga 
kända fornlämningar, se Figur 3.60.

I närheten av utredningsområdet hittas ett område utpe-
kat för rekreation och friluftsliv; Vedyxaskogen, se Figur 3.61. 
En tillgänglighetsanpassad stig leder fram till Viltvattnet som 
är en anlagd våtmark med öppna vattenytor. Den 400 meter 
långa stigen är anpassad för barnvagnar, rullstolar och rolla-
torer. Det finns även en handikappanpassad grillplats och 
torrtoalett. Runt om Viltvattnet finns barrskog med goda 
möjligheter till rekreation.

Figur 3.60. Förutsättningar kulturmiljö, stationslokalisering Vedyxa.

Figur 3.61. Förutsättningar naturmiljö, stationslokalisering Vedyxa.

Några olika intressen för infrastruktur och planförhållanden 
finns i närheten av utredningsområdet. Vedyxaskogen – 
utpekat som ett grönområde i stadens närområde. Vedyxa-
skogen finns med i Uppsala kommuns översiktsplan 2016 
och fördjupad översiktsplan för Funbo, se även Rekreation 
och friluftsliv. Museijärnvägen Lennakatten – ett utrednings-
område för spårväg i Uppsala kommuns översiktsplan 2016. 
Uppsala kommuns fördjupade översiktsplan för Funbo finns 
ett utredningsområde för ny kraftledning med fördelnings-
station som ska försörja det större nya bebyggelseområdet 
med el. 

Ett riksintresse berörs av stationslokalisering Vedyxa; 
riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt, se Figur 3.62. Stoppområdet innebär att inga byggna-
der eller installationer får byggas högre än 20 meter över 
markhöjd på landsbygd och 45 meter i tätort. Stationslokali-
seringen berör även ett par av Försvarsmaktens påverkans-
områden, ett MSA-område (för Uppsala övningsflygplats) 
samt ett påverkansområde för väderradar (för Håtuna  
väderstation).

Bedömningar
En utbyggd station bedöms inte påverka bebyggelse och 
boendemiljö. 

Landskapsbilden för station Vedyxa bedöms sammanta-
get ha höga värden. Påverkan bedöms sammantaget som 
måttligt negativ. 

Sumpskogen bedöms ha ett högt värde. Påverkan av en 
utbyggd station kan ge kanteffekter avseende bland annat 
hydrologi, luftfuktighet och ljusinsläpp, vilket i sin tur kan 
påverka ekologiska samband och rödlistade arter negativt. 
Påverkan av utredningsområdet, för lokaliseringen av station 
Vedyxa, bedöms bli liten negativ. 
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Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utredningar 
då det till exempel kan förekomma lämningar som inte är 
kända idag vid en arkeologisk utredning. Med den informa-
tion som finns tillgänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom 
utredningsområdet som obetydlig. Påverkan bedöms vara 
obetydlig.

Området för stationslokaliseringen bedöms ha ett litet 
värde för rekreation och friluftsliv. Vedyxaskogen bedöms 
inte påverkas och en utbyggd station bedöms ge en  
obetydlig-liten påverkan på möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv.

Föreslaget stationsläge är beläget i ett område med 
skogsmark, ett utpekat intressen för naturresurshushållning. 
En station upptar en begränsad markyta vilket innebär att 
den brukade marken endast påverkas i mindre utsträckning. 
Påverkan bedöms bli liten negativ. 

Stationslokaliseringen bedöms inte strida mot översikts-
planen och påverkan bedöms därmed bli obetydlig. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom området som berörs av stationslokalisering  
Vedyxa. En tidig dialog har därför inletts med Försvarsmak-
ten som har ingett ett första remissvar. En fortsatt dialog 
kommer att hållas om påverkan av stationslokaliseringen på 
försvarets intressen. 

Figur 3.62. Förutsättningar infrastruktur, riksintressen och intresseområden 
Totalförsvaret, stationslokalisering Vedyxa.

3.7.3 Station Bredåker
Station Bredåker är en befintlig transmissionsnätsstation 
(RT87) i Uppsala kommun som planeras att förnyas och byg-
gas ut, se Figur 3.63. Utrymme i anslutning till befintlig sta-
tion bedöms finnas på omkringliggande jordbruksmark.

Förutsättningar
Befintlig station ligger i anslutning till jordbruksmark med 
mer än 300 meter till närmaste bostadshus.

Utredningsområdet för station Bredåker befinner sig i 
jordbrukslandskap av mer storskalig karaktär. Generellt sett 
blir en kraftledningsstation i öppna landskap mer synlig och 
kan upplevas som dominant i landskapsbilden. Stationen blir 
dock ofta mindre framträdande i ett storskaligt landskap 
jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. Med andra ord 
bedöms landskapsbilden för denna placering vara något  
mindre känslig. 

Utredningsområdet för station Bredåker berör inte några 
kända naturvärden, se Figur 3.64.

Figur 3.63. Utredningsområde för lokalisering av station i Bredåker.
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Figur 3.64. Förutsättningar naturmiljö stationslokalisering Bredåker.

Stationen i Bredåker ligger i närheten av flera lämningar samt 
inom riksintresse för kulturmiljövården, Gamla Uppsala samt 
Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar (C30). Inom befintligt 
stationsområde finns en lämning utan antikvarisk status, 
L1941:2478, fornlämningsliknande lämning. Lämningen har 
tidigare registrerat som gravar och statusen är något oklar. 
Lämningen kan utgöra fornlämning. I närheten av stations-
området har det tidigare undersökts en boplats, L1941:2260. 
Det är utifrån uppgifter i Fornsök oklart om boplatsen är 
avgränsad. Boplatsen kan ha en större utbredning. Nordöst 
om befintlig station finns en bytomt, två gravfält samt en del-
undersökt boplats. Det är mycket möjligt att det finns ytterli-
gare boplatser i omkringliggande åkermark. 

Riksintresset Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björkling-
eåns dalgångar (C30) berörs av stationsplaceringen. Uttryck 
för riksintresset är omfattande och utgörs bland annat av 
boplatslämningar från bronsålder, äldre och yngre järnålders-
gravfält. Inga uttryck berörs direkt av tänkt stationsutbygg-
nad, men kulturlandskapet som helhet är av betydelse för 
förståelsen och upplevelsen av riksintresset, se Figur 3.65.

Området för stationslokaliseringen är beläget mellan väg 
E4 och järnvägen Uppsala–Gävle och hyser endast små vär-
den för rekreation och friluftsliv.

Uppsala kommuns översiktsplan berörs av utredningsom-
rådet. Området är benämnt som Uppsalaslätten och stadens 
omland. I detta område finns goda utvecklingsmöjligheter för 
landsbygdsnäringar. Få nya bostäder ska tillkomma och land-
skapsvärden ska värnas. Man ska i området bibehålla möjlig-
heten till en framtida miljö- och resurseffektiv 
stadsexpansion. Drygt två kilometer från stationslokalisering 
Bredåker finns Ärna flygplats som är en militär flygplats till-
hörande Försvarsmakten.

Figur 3.65. Förutsättningar kulturmiljö, stationslokalisering Bredåker.

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – berörs av utredningsområdet, se Figur 3.66. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 
45 meter i tätort. Stationslokaliseringen berör även ett par av 
Försvarsmaktens påverkansområden, ett MSA-område (för 
Uppsala övningsflygplats), ett påverkansområde för buller 
eller annan risk (för Uppsala övningsflygplats) samt ett 
påverkansområde för väderradar (för Håtuna väderstation).

Figur 3.66. Förutsättningar infrastruktur, riksintressen och intresseområden 
Totalförsvaret, stationslokalisering Bredåker.
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Bedömningar
En utbyggd station bedöms inte påverka bebyggelse och 
boendemiljö. 

Landskapsbilden för station Bredåker bedöms sammanta-
get ha måttliga värden. Påverkan bedöms sammantaget som 
måttligt negativ. 

En utbyggd station bedöms inte påverka några kända 
naturvärden. 

Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utred-
ningar då det till exempel kan förekomma lämningar som inte 
är kända idag vid en arkeologisk utredning och/eller läm-
ningar som har en oklar antikvarisk status. Med den informa-
tion som finns tillgänglig bedöms värdet av kulturmiljön inom 
utredningskorridoren som högt i och med att området ligger 
inom riksintresse. Påverkan ses som liten negativ då det 
redan finns en station på platsen. 

Området för stationslokaliseringen bedöms ha ett litet 
värde för rekreation och friluftsliv. En utbyggd station 
bedöms ge en obetydlig påverkan på möjligheterna till rekre-
ation och friluftsliv.

Föreslaget stationsläge är beläget i ett område med jord-
bruksmark, ett utpekade intressen för naturresurshushåll-
ning. En station upptar en begränsad markyta vilket innebär 
att den brukade marken endast påverkas i mindre utsträck-
ning. Påverkan bedöms bli liten negativ. 

Då stationslokaliseringen är vald efter redan befintlig sta-
tion bedöms påverkan på Ärna flygplats bli obetydlig. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Påverkansområde för buller 
eller annan risk bedöms ha ett litet värde. Graden av påver-
kan på försvarets intressen beror på den verksamhet som 
Försvarsmakten utövar inom området som berörs av sta-
tionslokalisering Bredåker. En tidig dialog har därför inletts 
med Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En 
fortsatt dialog kommer att hållas om påverkan av stationslo-
kaliseringen på försvarets intressen. 

3.7.4 Station Plenninge
Station Plenninge är en befintlig transmissionsnätsstation 
(KT421) i Uppsala kommun som planeras att förnyas och 
byggas ut, se Figur 3.67. Utrymme för byggnation bedöms 
finnas i anslutning till befintlig station.

Förutsättningar
Stationen är placerad i jordbruksmark med mer än  
500 meter till närmaste bostadshus.

Utredningsområdet för station Plenninge befinner sig i 
jordbrukslandskap av mer storskalig karaktär. Generellt sett 
blir en kraftledningsstation i öppna landskap mer synlig och 
kan upplevas som dominant i landskapsbilden. Stationen blir 
dock ofta mindre framträdande i ett storskaligt landskap 
jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. Med andra ord 
bedöms landskapsbilden för denna placering vara något  
mindre känslig. 

Utredningsområdet för station Plenninge berör inte några 
kända naturvärden.

Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
berörs av utredningsområdet, se Figur 3.68. Stationen i Plen-
ninge ligger omgiven av främst åkermark och i närheten av 
ett gravfält som enligt uppgift ska ha undersökts och tagits 
bort på 1920-talet. Lämningen har ingen antikvarisk status. 
Denna typ av tidiga arkeologiska undersökningar kan dock 
vara osäkra gällande avgränsning. I närheten finns även Plen-
ninge by som är i bruk men som även utgör en övrig kultur-
historisk lämning då gården finns utsatt i det historiska 
kartmaterialet. Strax norr om nuvarande station ligger en 
boplatslämning. Det är mycket möjligt att flera boplatsläm-
ningar förekommer i den omkringliggande åkermarken. 
Området för den föreslagna lokaliseringen består främst av 
jordbruksmark, men även ett mindre område skog finns i 

Figur 3.67. Utredningsområde för lokalisering av station Plenninge.
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Figur 3.68.   Förutsättningar kulturmiljö, stationslokalisering Plenninge.

anslutning till redan befintlig station. Inga utpekade intressen 
för rekreation och friluftsliv finns i området. 

Uppsala kommuns översiktsplan berörs av utredningsom-
rådet för stationslokalisering Plenninge. Området är benämnt 
som Uppsalaslätten och stadens omland. I detta område 
finns goda utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnäringar.  
Få nya bostäder ska tillkomma och landskapsvärden ska vär-
nas. Man ska i området bibehålla möjligheten till en framtida 
miljö- och resurseffektiv stadsexpansion.

Ett riksintresse berörs av stationslokalisering Plenninge; 
riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt, se Figur 3.69. Stoppområdet innebär att inga byggna-
der eller installationer får byggas högre än 20 meter över 
markhöjd på landsbygd och 45 meter i tätort. Stationslokali-
seringen berör även ett par av Försvarsmaktens påverkans-
områden, ett MSA-område (för Uppsala övningsflygplats) 
samt ett påverkansområde för väderradar (för Håtuna  
väderstation). 

Bedömningar
En utbyggd station bedöms inte påverka bebyggelse och 
boendemiljö. 

Landskapsbilden för station Plenninge bedöms samman-
taget ha måttliga värden. Påverkan bedöms sammantaget 
som måttligt negativ. 

En utbyggd station bedöms inte påverka några kända 
naturmiljöer. 

Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utred-
ningar då det till exempel kan förekomma lämningar som inte 
är kända idag vid en arkeologisk utredning och/eller  
lämningar som har en oklar antikvarisk status. Med den 
information som finns tillgänglig bedöms värdet av  

Figur 3.69. Förutsättningar infrastruktur, riksintressen och intresseområden 
Totalförsvaret, stationslokalisering Plenninge.

kulturmiljön inom utredningskorridoren som litet. Påverkan 
ses som ingen/obetydlig då det redan finns en station på 
platsen. 

Området för stationslokaliseringen bedöms ha ett litet 
värde för rekreation och friluftsliv. En utbyggd station 
bedöms ge en obetydlig-liten påverkan på möjligheterna till 
rekreation och friluftsliv.

Föreslaget stationsläge är beläget i ett område med både 
jordbruks- och skogsmark, utpekade intressen för naturre-
surshushållning. En station upptar en begränsad markyta vil-
ket innebär att den brukade marken endast påverkas i mindre 
utsträckning. Påverkan bedöms bli liten negativ. 

Då stationslokaliseringen är vald efter redan befintlig sta-
tion bedöms påverkan på infrastruktur och planförhållanden 
bli obetydlig. 

Riksintresset för totalförsvaret – stoppområde för höga 
objekt – bedöms ha ett mycket högt värde. Försvarsmaktens 
MSA-område samt påverkansområde för väderradar 
bedöms ha ett måttligt värde. Graden av påverkan på försva-
rets intressen beror på den verksamhet som Försvarsmakten 
utövar inom området som berörs av stationslokalisering 
Plenninge. En tidig dialog har därför inletts med Försvars-
makten som har ingett ett första remissvar. En fortsatt dialog 
kommer att hållas om påverkan av stationslokaliseringen på 
försvarets intressen.
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3.7.4 Ny stationsdel i station Odensala
I station Odensala i Sigtuna kommun (CT69) planeras  en ny   
stationsdel , se Figur 3.70. Den nya stationsdelen ingår i 
Svenska kraftnäts Program Stockholm, men eftersom lokali-
seringen har påverkan på var ledningarna kommer att 
ansluta tas den med i detta underlag. Det finns fler tänkbara 
lokaliseringsalternativ för en ny station. En placering i nära 
anslutning till befintlig station (CT68) i Odensala bedöms 
dock vara det alternativ som innebär minst intrång då befint-
lig station redan idag är knutpunkt för flera 220 och  
400 kV-ledningar, se Figur 3.54.

Placering av den nya stationen i Odensala, norr om befint-
lig station, innebär att några av de ledningar som idag anslu-
ter till befintlig station kan anslutas till den nya stationen. En 
mer optimal struktur av elnätet kan på så sätt uppnås. 

En placering av den nya stationen längre ifrån den befint-
liga innebär att flera av de befintliga ledningarna behöver 
flyttas och att tillkommande ledningar för att knyta ihop de 
två stationerna blir aktuellt. Utgångspunkten har därför varit 
ett mindre utredningsområde nära befintlig station och längs 
med befintliga 400 kV-ledningar. 

Utredningsområdet begränsas i söder av bostäder och att 
det går befintliga ledningar där idag. Byggnation med befint-
liga ledningar i drift bedöms bli tekniskt komplicerat.  
Västerut finns planer på en ny regionnätsanslutning. 

Utredningsområdet har avgränsats till ett mindre område 
nordost om befintlig station. Inga andra områden har utretts. 
En placering nära befintlig station innebära minst intrång och 
påverkan på miljön.

Figur 3.70 Station Odensala i Sigtuna kommun.

Förutsättningar
Stationen är placerad i skogsmark med mer än 600 meter till 
närmaste bostadshus. Utrymme i anslutning till befintlig sta-
tion bedöms finnas för utbyggnad.

Utredningsområdet för den nya stationsdelen Odensala 
befinner sig huvudsakligen i skogslandskap. Skogslandskap 
är ofta glesbebyggda, sammanhängande områden som har 
färre utblickar, landmärken och visuella stråk. Detta medför 
att stationen inte exponeras i lika stor grad och landskapsbil-
den generellt sett är mindre känslig. 

Området nordost om befintlig station karaktäriseras av 
fuktiga markområden med sumpskogar, vilka kan hysa värde-
full natur och ha känslig hydrologi. Ett naturvärdesobjekt 
bestående av sumpskog finns i närheten av utredningsområ-
det (klass 3). Området identifierades vid en naturvärdesin-
ventering. Ett flertal utpekade sumpskogsobjekt finns också i 
närheten av befintlig station. Naturvärdesobjektet och sump-
skogarna har värden knutna till en orörd hydrologi som ger 
ett fluktuerande vattenstånd vilket gynnar arter som är käns-
liga för uttorkning, exempelvis arter av mossor, lavar och 
mollusker. Objekten har därför hög känslighet för schaktning, 
dikning och andra åtgärder som kan sänka grundvattennivån.

Ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
berörs av utredningsområdet. Inom en 500 meters radie 
förekommer två fornlämningar i form av en torplämning och 
en stensättning. Utredningsområdet ligger strax utanför 
område som i Sigtuna kommuns översiktsplan pekas ut som 
innehållande kulturhistoriskt intressanta värden och  
bebyggelsegrupper.

I området för föreslagen stationslokalisering finns inga 
utpekade intressen för rekreation och friluftsliv.

Utredningsområdets närhet består främst av produk-
tionsskog och har inslag av sumpigare partier.

Sigtuna kommuns gällande översiktsplan berörs av utred-
ningsområdet för stationslokalisering Odensala. Lokalise-
ringen ligger inte inom något i ÖP utpekat område. 

Utredningsområdet är beläget cirka 4,5 kilometer nord-
väst om Arlanda flygplats som är av riksintresse för flyget 
och ligger inom flygplatsens influensområde för flyghinder. 
Influensområdet omfattar både flygplatsens nuvarande verk-
samhet och en möjlig framtida utveckling. 

Utredningsområdet berör även ett par av Försvarsmak-
tens påverkansområden, ett MSA-område (för Uppsala 
övningsflygplats) samt ett påverkansområde för väderradar 
(för Håtuna väderstation), se, Figur 3.71. 
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Figur 3.71. Förutsättningar infrastruktur, riksintressen och intresseområden 
Totalförsvaret, stationslokalisering Odensala.

Bedömningar
En utbyggd station bedöms inte påverka bebyggelse och 
boendemiljö. 

Landskapsbilden för den nya stationsdelen i Odensala 
bedöms sammantaget ha litet värde. Påverkan bedöms sam-
mantaget som liten negativ. 

Naturvärdesobjektet bestående av sumpskog i närheten 
av utredningsområdet bedöms ha ett måttligt värde. Sump-
skogarna bedöms ha måttligt-högt värde. Påverkan av 
utbyggd station är delvis avhängigt val av lokalisering. Påver-
kan på naturvärdesobjektet och de utpekade sumpskogarna 
bedöms bli liten negativ.

Kulturmiljöns värden är svårbedömt utan vidare utred-
ningar då det till exempel kan förekomma lämningar som inte 
är kända idag vid en arkeologisk utredning. Med den infor-
mation som finns tillgänglig bedöms värdet av kulturmiljön 
inom utredningskorridoren som litet. Påverkan bedöms bli 
liten negativ. 

Området för stationslokaliseringen bedöms ha ett litet 
värde för rekreation och friluftsliv. En utbyggd station 
bedöms ge en obetydlig-liten påverkan på möjligheterna till 
rekreation och friluftsliv.

Då föreslaget stationsläge är beläget i ett område utan 
utpekade intressen för naturresurshushållning bedöms 
påverkan bli obetydlig. 

Då stationslokaliseringen är vald efter redan befintlig sta-
tion bedöms påverkan på infrastruktur och planförhållanden 
bli obetydlig. 

Riksintresset för luftfart Arlanda flygplats bedöms ha ett 
mycket högt värde. En utbyggd station i Odensala bedöms ge 
en obetydlig påverkan på de värden som riksintresset avser.
Försvarsmaktens MSA-område samt påverkansområde för 

väderradar bedöms ha ett måttligt värde. Graden av påver-
kan på försvarets intressen beror på den verksamhet som 
Försvarsmakten utövar inom området som berörs av sta-
tionslokalisering Odensala. En tidig dialog har därför inletts 
med Försvarsmakten som har ingett ett första remissvar. En 
fortsatt dialog kommer att hållas om påverkan av stationslo-
kaliseringen på försvarets intressen. 

3.8 Korridorer och lokaliseringar som 
inte utreds vidare
Genom en inledande lokaliseringsutredning har ett antal 
lokaliseringsalternativ inom områden med utpekade värden 
tidigt kunnat avfärdas från vidare utredning. Områden som 
sjön Tämnaren, naturområdet Lunsen, riksintressena för kul-
turmiljövård Dannemora–Österbybruk och Rasbo–Funbo, 
riksintresset för rörligt friluftsliv Ekoln samt ett flertal 
bebyggda områden.

3.8.1 Sjökabel inom utredningskorridor 
Mehedeby–Odensala 
För att undvika påverkan på skyddade områden, som Natura 
2000 och naturreservat, utreddes i ett tidigt skede möjlighe-
ten att förlägga sjökabel i Hedesundafjärden eller Bram-
söfjärden längs med Dalälven. Sjökablar medför dock stora 
intrång då det krävs terminalstationer på vardera sidan om 
fjärden. Det bedöms också vara tekniskt komplicerat att 
anlägga sjökablar i en strömmande älv. Då det är luftledning 
som i första hand utreds för förbindelsen avfärdas sjökabel 
för vidare utredning.

3.9 Teknik som inte utreds vidare
3.9.1 Livstidsförlängande åtgärder
Livstidsförlängande åtgärder innebär att vissa delar av 
befintliga ledningar förnyas vid behov, till exempel fasledare. 
Ingen uppgradering görs dock av till exempel fasledarbe-
styckningen då detta skulle öka ledningsvikten. En ökad vikt 
skulle kräva att stolparna dimensioneras upp för att hantera 
detta. På grund av ny E-fältspolicy skulle även höjden på led-
ningen behöva ökas. Förändringarna i dimension och höjd 
skulle i sin tur kunna kräva en ny koncession.   

Troligen kan inte anslutningsplikten vid endast en förny-
else uppfyllas för framtida uttag i Bredåker och Plenninge 
från det befintliga transmissionsnätet i Uppsalaområdet. 
Detta då de reinvesterade ledningarna kommer att utgöra 
flaskhalsar för uttagsnivåer i Uppsala. Regionnätsägaren har 
gjort bedömningen att det kan vara aktuellt omkring år 
2050.  

En meningsfull kapacitetsuppgradering av ledningarna 
förefaller inte möjlig inom ramen för nuvarande koncessio-
ner, möjligen med undantag för vissa sträckningar i närheten 
av Uppsala stad. Det skulle dock inte uppfylla syftet för 
helheten i projekt NordSyd. Vidare blir kapacitetsökningen i 
Snitt 2 lägre än för övriga utredda alternativ. Livstidsförlän-
gande åtgärder framstår ur ett systemperspektiv som ett 
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jämförelsevis sämre alternativ än de ledningsåtgärder som 
nu föreslås. Livstidsförlängande åtgärder kan betraktas som 
en övergångslösning som medför en onödig fördyring och 
fördröjning av en slutlig nätlösning för Uppsalaområdet. 

På grund av ovan angivna skäl har alternativet livsförlän-
gande åtgärder avfärdats.

3.9.2 Etablering av 220 kV-luftledningar
Att bygga de planerade ledningar som en ny 220 kV-förbin-
delse mellan Mehedeby och Odensala innebär att motsva-
rande sträcka och stationer byggs som för 400 
kV-luftledningarna, med att de är anpassade för just 220 kV. 
Det som skiljer alternativen är att en 220 kV-ledning innebär:

 > En ny 400/220 kV-station byggs i närheten av Mehe-
deby. 

 > Två 400/220 kV-transformatorer byggs i stationen vid 
Mehedeby.

 > Två 400/220 kV-transformatorer byggs i Odensala. 

Denna lösning ger en ökning av Snitt 2-kapaciteten som är 
mindre jämfört med till exempel alternativet med sam- eller 
parallellbyggda 400 kV-luftledningar. Även den lokala nätka-
paciteten blir mindre. Slutligen så ger en 220 kV-luftledning 
en försämrad förmåga till avbrottshantering och drift jämfört 
med en 400 kV-luftledning. 

På grund av ovan angivna skäl har alternativet med en 
220 kV-luftledning avfärdats för vidare utredning.

3.9.3 Markkabel i transmissionsnätet
Markkabelteknik i transmissionsnätet (växelström) är ett 
tekniskt alternativ som endast används under speciella 
omständigheter på kortare sträckor  där framkomlighet för 
en luftledning saknas och alternativa sträckningar för förbin-
delsen inte finns.  Det förutsätter att ett markkabelalternativ 
är tekniskt hanterbart, miljömässigt motiverat och ekono-
miskt rimligt. 

Utformningen av markkabelförbindelser i transmissions-
nätet för växelström är högteknologisk och uppstår det fel är 
de svårare att åtgärda än på motsvarande förbindelse som 
luftledning. Det beror på att felsökning tar längre tid samt att 
reparationstiderna är långa. Reparationer måste ske i en kon-
trollerad miljö och kan enbart utföras av personer som är 
specialiserade inom detta högteknologiska område. Det 
leder till att en växelströmskabel för 400 kV har en betydligt 
lägre tillgänglighet än motsvarande ledning i luften. Hög till-
gänglighet är en förutsättning för att klara kraven på ett drift-
säkert transmissionsnät med avbrottsfria elleveranser. 

På senare år har det även uppmärksammats att kabelan-
läggningar i 400 kV växelströmsnätet kan orsaka försämrad 
elkvalitet genom att införa   låga resonansfrekvenser i trans-
missionsnätet. Försämrad elkvalitet kan till exempel orsaka 
överspänningar i samband med kopplingar och fel samt 
övertonsspridning, vilket i sin tur kan leda till haverier i när-
liggande anläggningar i nätet och skadlig uppvärmning av 
elkraftteknisk apparatur. Några motsvarande problem med 

låga resonansfrekvenser uppstår inte i luftledningar. De 
elkvalitetsmässiga riskerna innebär att det finns en gräns för 
hur mycket markkabel som är tekniskt hanterbart i transmis-
sionsnätet (växelström). 
Av dessa skäl övervägs markkabel i 400-kV växelströmsnä-
tet endast under vissa speciella förhållanden. Det kan vara 
fallet om en ledning är nödvändig men 

 > det är tekniskt svårt eller omöjligt att bygga en luftledning 
på platsen (till exempel i stora vattenområden) eller 

 > det inte är möjligt att hitta en lokalisering där en luftled-
ning skulle anses tillåtlig enligt miljöbalken (till exempel 
om tätbebyggda områden inte kan undvikas eller om ett 
riksintresseområde inte kan undvikas och en luftledning 
på platsen, trots skyddsåtgärder, skulle orsaka en påtaglig 
skada på riksintressets värden).

Förutsättningarna för att i speciella fall kabelförlägga en del 
av en 400 kV växelströmsledning (partiell markabelförlägg-
ning) är då att det sammantaget skulle medföra mindre mil-
jöpåverkan än om hela ledningen uppförs i luft. Det är inte 
givet att en 400 kV växelströms markkabelförbindelse skulle 
medföra mindre påverkan på till exempel natur- och kultur-
miljö än en luftledning. 

En markförläggning kräver omfattande schakt- och 
sprängningsarbeten och transporter längs hela den kabelför-
lagda sträckan. En skogsgata krävs även vid markförläggning, 
ca hälften så bred som en skogsgata för luftledning. Eftersom 
inga delar av ledningen är över mark och skogsgatan är sma-
lare är påverkan alltid mindre för aspekterna landskapsbild 
och antal träd som behöver avverkas, dock till en orimligt 
stor kostnad och med resultatet att svagheter byggs in i det 
svenska transmissionsnätet. Det inte givet att den samlade 
bedömningen av påverkan för landskapsbilden är mindre 
eftersom en terminalstation på 50 x 50 meter behöver 
anläggas i respektive ände av kabelsträckan. Den samlade 
bedömningen av påverkan på naturresurser är inte heller 
nödvändigtvis mindre eftersom markkabelförläggning kräver 
mycket stora mängder kabelsand, som utvinns ur sandtäkter 
och räknas som en ändlig resurs. För varje 100 meter kabel-
grav med en total tvärsnittsarea på ca 5,2 m2 krävs i storleks-
ordningen 250 m3 eller 400 ton kabelsand. Mindre areell 
påverkan är alltså inte liktydig med mindre konsekvens. 

Detta förhållande blir än tydligare för påverkan på natur- 
och vattenmiljöer. En markförläggning av kabel tar visserli-
gen mindre areal naturmiljö i anspråk, tack vare en smalare 
ledningsgata, men påverkan på värdefulla naturmiljöer kan 
bli större. Det gäller i första hand då schakt- och grävningsar-
beten utförs i våtmarker, sumpskogar och vid vattendrag. I 
dessa miljöer påverkas hydrologi, hydrogeologi, vattenkvali-
tet och vegetationssammansättning, såväl i direkt anslutning 
till ledningen som i närliggande miljöer, vilket kan vara både 
uppströms (dämning eller dränering) och nedströms  
(dämning eller grumling). Även i skogsmiljöerna elimineras 
möjligheterna att lämna högstubbar vilket kan medföra 
större effekter på till exempel insekter, jämfört med en luft-
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ledningsgata.
Det förutsätter också att den ökade kostnaden för en 

sådan kabelförläggning bedöms som rimlig. En kabelförbin-
delse med samma kapacitet består normalt av ett schakt och 
nio kablar och där investerings- och underhållskostnaden för 
en markkabel är ca 4-5 gånger högre än för en motsvarande 
luftledning. Luftledningar har också mycket längre teknisk 
livslängd än markförlagda kablar. En luftledning har en livs-
längd på mellan 70–80 år innan den behövs bytas ut, en 
markförlagd kabel behöver i regel bytas ut efter 35–40 år. På 
lång sikt, över 40 år, blir därför en kabelförbindelse ytterli-
gare fördyrad jämfört med motsvarande luftledning.

Vid långa kabelförbindelser (från och med cirka 15-20 
km) måste kompenseringsstationer uppföras längs kabel-
sträckan. Dessa kompenseringsstationer innehåller shuntre-
aktorer för att hålla nere spänningarna längs kabeln som 
annars riskerar att bli skadligt höga på grund av ledningens 
inneboende kapacitans. Kompenseringsstationerna, och de 
skarvar som krävs för att bygga markkabel, introducerar en 
mängd felkällor som annars undviks vid luftledning. Kompen-
seringsstationerna är relativt kostsamma och tar mark i 
anspråk 

De risker som finns gällande försämrad elkvalitet med 
markkabel i transmissionsnätet innebär att markkabel bara 
övervägs om det är miljömässigt motiverat, tekniskt hanter-
bart och där framkomlighet för luftledning inte finns. De tek-
niska förutsättningarna i samklang med 
kostnadsperspektivet gör att det är luftledning som är aktuell 
och det alternativ som utreds vidare i projektet.

3.9.4 Likström HVDC
Växelströmstekniken är dominerande i transmissionsnätet 
och över hela världen produceras, överförs och används 
elektricitet som främst som växelström. Likströmstekniken 
(HVDC, High Voltage Direct Current) har egenskaper som 
gör den lämplig för att överföra el på långa avstånd, mellan 
två punkter i ett kraftsystem, för att knyta ihop olika kraft-
system (till exempel två växelströmssystem som inte är syn-
krona med varandra) samt att möjliggöra elöverföring med 
sjökablar på längre avstånd. När inga av dessa kriterier är 
uppfyllda finns det heller inga tunga vägande fördelar i dags-
läget för att välja likström framför växelström, då omriktar-
stationerna är kostsamma och medför förluster som är 
relativt sett mycket höga vid korta till medellånga avstånd 
(åtminstone upp till ca 100 km).

Det svenska transmissionsnätet består i dag av mer än 
15 000 kilometer växelströmsledningar. Växelström i luftled-
ning är vanligtvis den enda teknik som möter de krav som 
tillsammans ska ge en driftsäker, miljöanpassad och kost-
nadseffektiv elförsörjning. När Svenska kraftnät ska stärka 
transmissionsnätet med en ny luftledning används därför 
växelström. Då Uppsalapaketet är ett integrerat projekt i det 
svenska transmissionsnätet är denna typ av användningsom-
råde inte aktuell och alternativet med en HVDC-lösning 
avfärdas för vidare utredning. 



 § 77 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät - SUN-2021/328-1 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät : Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet

118   UPPSALAPAKETET

SVENSKA KRAFTNÄT – MYNDIGHETSDIALOG

4. SAMLAD BEDÖMNING

4.1 Redovisning av bedömning
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning för de utred-
ningskorridorer som utretts för planerad 400 kV-ledning: 

 > Mehedeby–Hovgården (A, B och C),
 > Bredåker–Plenninge,
 > Hovgården–Vedyxa,
 > Plenninge/Vedyxa–Odensala (D, E, F och G),

För utredningskorridorer för planerade 220 kV-ledningar 
samt för stationslokaliseringarna Hovgården, Vedyxa, Bredå-
ker och Plenninge:

 > Hovgården–Bredåker,
 > Vedyxa–Plenninge,
 > Bredåker–Plenninge (samma tabell som för 400 kV-led-

ning).

Miljöpåverkan för den nya stationsdelen vid Odensala har, 
för att ge sammanhang, presenterats i underlaget men ingår 
inte i den samlade bedömningen eftersom stationerna i sig 
inte kommer att ingå i koncessionsprövningen.

För bedömningarna, se tabell 4.2–6. Den samlade 
bedömningen har gjorts utifrån befintligt kunskapsläge och 
kan med ökad kunskap som erhålls i samrådet komma att 
förändras i den fortsatta processen. Först i MKB-dokumentet 
kommer den slutliga bedömningen att göras. Vid beslut om 
slutlig sträckning kommer även Svenska kraftnät ta hänsyn 
till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt 
rimligt.

Tabellerna utgår från Svenska kraftnäts framtagna konse-
kvensmatris för bedömning av respektive aspekt, se tabell 
4.1 och bilaga 1. För vissa aspekter går det i detta inledande 
skede inte att bedöma påverkan eftersom den beror på led-
ningens sträckning inom respektive utredningskorridor,  
alternativt är beroende av underlag som ännu inte identifie-
rats i utredningen. För dessa aspekter har en preliminär 
bedömning gjorts baserat på ett troligt utfall av påverkan 
enligt bedömningskriterierna. Dessa bedömningar markeras 
med ett snett streck genom bedömningsrutan i tabellerna 
nedan i första hand anges om någon av korridorerna bedöms 
medföra mer eller mindre påverkan än andra korridorer på 
samma sträcka. Om det inte kan göras, det vill säga om led-
ningsträckningen inom respektive korridor har större  

       
Obetydlig påverkan

      
Liten negativ  påverkan

  
Måttlig negativ  påverkan

 
Stor negativ påverkan

 
Specifik påverkan kan inte bedömas i 
denna fas. Preliminär bedömning har 
gjorts utifrån ett troligt utfall av påver-
kan enligt bedömningskriterierna.

Aspekt med två olika bedömningar

Tabell 4.1.  Nivåindelning av den påverkan som antas ske inom respektive aspekt.

betydelse för påverkan än skillnaderna mellan korridorerna 
som kan bedömas med nuvarande underlag, bedöms korri-
dorerna som likvärdiga med en angivelse om hur stor påver-
kan är och motiv för detta. 
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4.2 Påverkan aspektvis
4.2.1 Befolkning och boendemiljö
Påverkan på befolkning och boendemiljö från luftledningarna 
eller stationerna i detta projekt kan i dagsläget inte bedömas 
specifikt, eftersom luftledningarnas sträckning är väsentlig 
både för magnetfältsberäkningar, störning under byggskede 
och visuell påverkan i driftfas.

Mellan Mehedeby-Hovgården finns tre huvudkorridorer 
(A, B och C) med ett stort antal alternativa utredningskorri-
dorer som möjliggör kombinationer och variationer av de 
olika huvudkorridorerna. 

Mellan Hovgården-Odensala finns fyra utredningskorri-
dorer (D, E, F och G) med ett stort antal alternativa utred-
ningskorridorer som möjliggör kombinationer och variationer 
av de olika huvudkorridorerna. Korridor D och korridor F 
behöver kombineras med någon av de andra korridorerna för 
täcka hela sträckan. 

Framkomligheten bedöms vara likvärdig för korridor A-C 
med avseende på täthet av befolkning och boendemiljöer. 

Den preliminära bedömningen är att påverkan blir stor för 
korridor B då den ligger i direkt anslutning till tätort (mycket 
högt värde), och har lite mindre möjligheter till anpassning av 
sträckning jämfört med övriga korridorer. Enligt bedömnings-
kriterierna innebär stor påverkan 16-50 byggnader avsedda 
för stadigvarande vistelse inom ett avstånd av 125 meter från 
ledningen per 100 km ledning. För sträckan Mehedeby-Hov-
gården korridor B som är cirka 60 km lång motsvarar det 
10-30 boendemiljöer. I korridor B planeras de nya ledning-
arna anläggas parallellt med befintliga 220 kV-ledningar vil-
ket kan komma att innebära konflikter med boendemiljöer 
som idag ligger nära 220 kV-ledningarna, men även i övriga 
korridorer norr om Uppsala finns passager där boendemiljöer 
kan komma att påverkas. 

Den preliminära bedömningen är att påverkan blir måttlig 
för övriga 400 kV-korridorer vilket enligt bedömningskriteri-
erna innebär 6-15 byggnader avsedda för stadigvarande vis-
telse inom ett avstånd av 125 meter från ledningen per 100 
km ledning. Korridor F innehåller få boendemiljöer, men 
denna korridor behöver kombineras med andra korridorer för 
att anslutningen Hovgården-Odensala ska bli komplett. Preli-
minär påverkan blir måttlig även där. Korridorerna E, F och G 
ligger i närheten av, men inte i direkt anslutning till, tätorter. 

För korridorerna för 220 kV-anslutningar och stationslä-
gen öster om Uppsala bedöms preliminärt påverkan på 
boendemiljö bli liten, då de innehåller få boendemiljöer och 
möjligheterna att anpassa sträckningen är stor. Undantag av 
Bredåker-Plenninge där anläggning av ny ledning görs i 
anslutning till befintlig 220 kV-ledning och möjligheterna till 
anpassning är mindre. På denna sträcka blir den preliminära 
påverkan enligt bedömningskriterierna stor, vilket innebär 
stor 16-50 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse 
inom ett avstånd av 125 meter från ledningen per 100 km 
ledning. För sträckan Bredåker-Plenninge som är knappt  
10 km lång motsvarar det 2-5 boendemiljöer. 

Korridoren Bredåker-Hovgården 1 innehåller inga boendemil-
jöer, där blir påverkan obetydlig.

4.2.2 Landskapsbild
Korridorerna norr om Uppsala går i ett varierande skogs- och 
jordbrukslandskap, med större andel öppet jordbruksland-
skap i söder. Korridorerna A-C passerar alla områden med 
värden för landskapet, men då korridor B innebär anläggning 
av kraftledningar i anslutning till befintliga ledningar bedöms 
påverkan bli mindre i denna korridor. För korridorerna söder 
om Uppsala finns liknande förutsättningar och påverkan för 
samtliga korridorer bedöms bli måttlig. 

För korridorerna Bredåker-Plenninge och Hovgården- 
Vedyxa bedöms påverkan på landskapsbilden bli måttlig res-
pektive liten, detta då korridoren Bredåker-Plenninge bitvis 
går genom ett jordbrukslandskap av mer småskalig karaktär 
där en kraftledning kan ha en större påverkan på landskaps-
bilden. 

För 220 kV-ledningar öster om Uppsala bedöms påverkan 
bli liten och för stationerna bedöms den bli måttlig. 

För anslutningar där det redan finns befintliga ledningar 
bedöms påverkan bli liten, för övriga korridorer bedöms 
påverkan bli måttlig.  

4.2.3 Naturmiljö
Samtliga korridorer passerar värden av högt och mycket högt 
värde. För korridor A är passagen över Dalälven extra känslig, 
där alternativet att gå i anslutning till befintlig ledningsgata 
bedöms medföra minst påverkan av de olika alternativen. 
Påverkan från ledningen beror på placering inom respektive 
korridor. Även om korridoren innehåller mycket höga natur-
värden finns möjligheter att anlägga ledningen på ett sådant 
sätt att påverkan minskas. Korridor A innehåller dock en 
större mängd överlappande naturområden med mycket högt 
värde jämfört med övriga korridorer. Den sammantagna 
påverkan för korridor A bedöms bli stor och för korridor B-C 
bedöms påverkan bli måttlig. 

För korridorerna Bredåker-Plenninge och Hovgården- 
Vedyxa bedöms påverkan på naturmiljön bli liten respektive 
stor. Att risken för påverkan är avsevärt högre för  
Hovgården-Vedyxa beror på att korridoren passerar igenom 
ett område som omfattas av skogligt naturvårdsavtal och 
påverkan inte kommer kunna undvikas.

För korridorerna söder om Uppsala (D-G) är värdena i 
korridorerna generellt lägre och möjligheterna att undvika 
dem goda, den sammantagna påverkan för korridor D 
bedöms bli måttlig och för korridor E-G bedöms påverkan bli 
liten.

För stationer och 220 kV-ledningar öster om Uppsala, 
bedöms påverkan bli liten eller obetydlig, undantaget  
Hovgården-Bredåker 1 och Vedyxa-Plenninge 1 där påverkan 
bedöms bli måttlig. 
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4.2.4 Kulturmiljö
Vid jämförelse av alternativen A-C utifrån bedömningskrite-
rierna varierar värdena inom respektive korridor från litet till 
mycket högt, men då korridor B innebär anläggning av kraft-
ledningar i anslutning till befintliga ledningar bedöms påver-
kan bli mindre i denna korridor. Den slutliga påverkan 
kommer till stor del bero på lokalisering inom de riksintres-
sen som passeras och i ett senare skede stolpplacering för 
att undvika fornlämningar. 

För korridorerna Bredåker-Plenninge och Hovgården- 
Vedyxa bedöms påverkan på kulturmiljön som måttlig res-
pektive liten.

För korridorerna söder om Uppsala (D-G) är värdena i 
korridorerna generellt lägre, den sammantagna påverkan för 
korridor D och G bedöms bli måttlig, och för E och F liten. 
Den slutliga påverkan kommer till stor del bero på lokalise-
ring inom de riksintressen som passeras och i ett senare 
skede stolpplacering för att undvika fornlämningar.

För stationer och 220 kV-ledningar öster om Uppsala, 
bedöms påverkan bli måttlig för samtliga korridorer och  
obetydlig för samtliga stationslägen utom Bredåker där 
påverkan bedöms bli liten. 

4.2.5 Rekreation och friluftsliv
I alla utredningskorridorer och deras alternativa korridorer 
mellan noteras endast ett fåtal områden som är upptagna i 
bedömningskriterierna. Den sammantagna påverkan 
bedöms som liten för korridor A-C samt Hovgården-Vedyxa 
och obetydlig för övriga korridorer. Dock är områden med 
rekreation och friluftsliv ofta lokalt anpassade och inte upp-
tagna i GIS-underlag. Det kan därför finnas områden som 
inte är inkluderade i det regionala och nationella dataunder-
lag som har funnits att tillgå i detta skede.

För stationer och 220 kV-ledningar öster om Uppsala, 
bedöms påverkan bli obetydlig för samtliga stationslägen och 
liten för korridor Hovgården-Bredåker och Vedyxa-Plenninge. 

4.2.6 Naturresurshushållning
För alla utredningskorridorer gäller att vid naturresurshus-
hållningen avseende skogsbruk och i viss mån jordbruk 
påverkas negativt i och med att mark tas i anspråk. Oavsett 
korridor kommer naturresursvärden att beröras men typ och 
omfattning av påverkan kan variera, det beror på ledningens 
längd, ledningsgatans bredd, vilka naturresurser som berörs 
och befintlig markanvändning. En sådan bedömning beror på 
ledningens sträckning och även möjligheter till stolpplacering 
och påverkan kan därför inte bedömas specifikt i detta skede. 
Det finns dock goda möjligheter att anpassa ledningssträck-
ningen inom utredningskorridoren så att negativ påverkan 
mildras. Eftersom ledningssträckningarna är ungefär lika 
långa, och har många olika kombinationsmöjligheter både 
inom och mellan korridorer, kan inte en tydlig skillnad mellan 
korridorerna ses.

Påverkan på naturresurshushållning bedöms vara likvärdig, 
och därmed inte alternativskiljande, för samtliga 400 kV-
korridorer och 220 kV-korridorer. Påverkan på naturresurser 
vid stationslägena bedöms bli liten. 

Den preliminära bedömningen är att påverkan blir måttlig 
för samtliga 400 kV-korridorer. Samtliga korridorer passerar 
skogsmark med hög bonitet (högt värde) och jordbruksmark 
med hög bördighet (högt värde). För 220 kV-korridorerna 
bedöms preliminärt att påverkan blir liten. Sträckorna är 
korta och korridorerna passerar skogsmark med hög bonitet 
(högt värde) och jordbruksmark med genomsnittlig bördig-
het (måttligt värde).  

4.2.7 Infrastruktur och planförhållanden
Den multikriterieanalys som gjorts har inte omfattat kommu-
nala underlag, eftersom olika kommuner kan ha olika mycket 
GIS-underlag publicerat och detta i så fall skulle leda till en 
obalanserad analys. Under myndighetsdialogen kommer  
dialog om lokala förutsättningar i respektive kommun att 
genomföras. 

I utredningsarbetet har några detaljplaner uppmärksam-
mats, bland annat i Storvreta. Det finns dock möjlighet att 
undvika detaljplanen inom korridoren, och alla korridorer 
bedöms som framkomliga i detta läge med avseende på 
planförhållanden. Utifrån ellagen får inte en elledning uppfö-
ras i strid med gällande detaljplan. Detta kan innebära att 
korridorernas omfattning behöver justeras inför nästa fas i 
projektet. 

Påverkan på befintliga vägar och järnväg bedöms kunna 
undvikas. Intressekonflikt kommer att uppstå om korsning av 
väg eller järnväg behöver utanför tätbebyggt område inom 
Försvarets stoppområde. 

Samtliga korridorer söder om Uppsala inklusive station 
Odensala ligger inom MSA-område för Arlanda flygplats. 
MSA-området har enligt bedömningskriterierna ett mycket 
högt värde, men ledningarna bedöms inte påverka detta då 
flera ledningar av samma storlek finns i närområdet till  
stationen, även närmare flygplatsen. Påverkan bedöms preli-
minärt som liten.  

Övriga MSA-områden inom utredningsområdet är av 
mindre betydelse då ytorna också omfattas av Försvarets 
stoppområde som innebär en större begränsning.

4.2.8 Områden av riksintresse
Under detta kapitel är beskrivs generellt endast riksintressen 
för försvaret. Övriga riksintressen och påverkan på dessa har 
ingått under respektive aspektområde ovan. 

Försvarsmakten har en restriktiv hållning till uppförande 
av höga objekt inom stoppområdet eftersom dessa kan 
bedömas medföra påtaglig skada på riksintresset. Påverkan 
kan minskas genom noggrann planering av ledningsdragning 
och stolpplacering och genom användande av låga  
stolpalternativ. 

Den preliminära bedömningen med avseende på riksin-
tressen för samtliga korridorer bedöms bli måttlig. Samtliga 
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korridorer utom korridor D passerar områden av mycket högt 
värde (stoppområde för höga objekt) och andra områden 
med högt värde. Korridor D behöver dock kombineras med 
andra korridorer för att få en komplett anslutning  
Hovgården-Odensala. Påverkan av utredningskorridorerna 
på försvarets stoppområde och övriga påverkansområden 
kommer att utredas vidare i dialog med Försvarsmakten.

Utredningskorridor C har i yttrande från Försvarsmakten 
bedömts motverka möjligheten att lösa Försvarsmaktens 
uppgifter, inom ett område av övrigt intresse för Försvars-
makten, och att värdet av området påtagligt kan skadas. 
Påverkan på denna passage bedöms vara stor, varför en ny 
delkorridor, C10, har tagits fram för att undvika försvarets 
område. 

4.3 Samlad bedömning i tabellformat
Nedan sammanställs bedömd påverkan för respektive utred-
ningskorridor och för stationslokalisering i tabellformat. 
Tabellerna utgår från Svenska kraftnäts framtagna konse-
kvensmatris för bedömning av respektive aspekt,  
se tabell 4.1 och bilaga 1. 

För de aspekter som inte kan bedömas i dagsläget kom-
mer mer utredningar göras i samband med myndighetsdialo-
gen och med förnyade multikriterieanalyser och, när det 
krävs, förslag på sträckningar inom respektive korridor. Flera 
aspekter, främst där intressekonflikter uppstår avseende 
påverkan på riksintressen, påverkan på Försvarsmaktens 
intressen och påverkan på boendemiljöer, kan medföra stor 
påverkan på ledningarna konsekvenser och framkomlighet.

 
4.3.1 Mehedeby-Hovgården A-C
För boendemiljö bedöms korridor B preliminärt medföra 
större påverkan än korridor A och C eftersom den ligger i 

direkt anslutning till tätort och har minst anpassningsmöjlig-
heter. 

De tre utredningskorridorerna A, B och C går alla genom 
områden med likartad landskapsbild; både skogs- och jord-
brukslandskap. Utredningskorridor B går dock i anslutning till 
befintlig ledningsgata, vilket gör att de nya ledningarna kan 
smälta in bland de befintliga. Både utredningskorridor A och 
C passerar dessutom i högre grad, jämfört med utrednings-
korridor B, genom känsliga landskapskaraktärer, till exempel 
småskaligt jordbrukslandskap, sjösystem och mer  
tätbebyggda områden. 

För naturmiljö bedöms korridor A medföra störst påver-
kan på grund passagen över Dalälven. Utredningskorridor B 
berör bland annat flera områden av riksintresse för natur-
vård, Natura 2000-områden och naturreservat. Därför 
bedöms den negativa påverkan för naturmiljö bli måttlig pre-
cis som för utredningskorridor C, trots att utredningskorridor 
B går i anslutning till befintlig ledningsgata. 

För kulturmiljö bedöms korridor B medföra minst påver-
kan, då ledningarna anläggs i anslutning till befintliga led-
ningsgator. Bedömning avseende påverkan på riksintressen 
är dock osäker eftersom den beror på ledningens sträckning i 
korridoren.  

Utredningskorridorerna bedöms likvärdiga med avseende 
på rekreation och friluftsliv, naturresurser och infrastruktur 
och planförhållanden. 

Utredningskorridor C har en alternativ sträckning, delkor-
ridor C10, som passerar runt Försvarsmaktens område för 
övriga intressen. För denna sträckning bedöms påverkan på 
riksintresset som obetydlig. För sträckning C och C9 bedöms 
den negativa påverkan som stor i denna passage, för övriga 
områden bedöms påverkan som måttlig. 

UTREDNINGSKORRIDOR A B C

Bebyggelse och boendemiljön

Landskapsbild

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Naturresurshushållning

Infrastruktur och planförhållanden 

Områden av riksintresse

Tabell 4.2. Samlad bedömning Mehedeby–Hovgården (A, B och C). Alternativskiljande är bebyggelse och boendemiljö, där korridor B bedöms ha störst påverkan, landskaps-
bild och kulturmiljö, där korridor B bedöms ha minst påverkan, och naturmiljö, där korridor A bedöms ha störst påverkan. Den delade bedömningen under riksintresse i C hän-
visar till de olika korridorerna genom Försvaret område av övrigt intresse, där korridor C och C9 har stor påverkan, medan korridor C10 undviker området. 
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Utredningskorridor Bredåker–
Plenninge

Hovgården–Vedyxa

Bebyggelse och boendemiljön

Landskapsbild

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Naturresurshushållning

Infrastruktur och planförhållanden 

Områden av riksintresse

Tabell 4.3. Samlad bedömning Bredåker–Plenninge (både 220 kV- och 400 kV-ledning) och Hovgården–Vedyxa.

4.3.2 Bredåker-Plenninge och Hovgården-
Vedyxa
För naturmiljö befolkning och boendemiljö bedöms, baserat 
på bedömningskriterierna Bredåker-Plenninge preliminärt 
medföra en stor påverkan och Hovgården-Vedyxa en liten 
påverkan. För naturmiljö är förhållandet det omvända, då det 
ligger ett naturvårdsavtal i korridoren för Hovgården-Vedyxa. 

För utredningskorridor Bredåker–Plenninge består land-
skapsbilden av ett jordbrukslandskap bitvis av mer småskalig 
karaktär med landskapselement i form av skogsdungar, går-
dar och betesmarker. En noggrann placeringen av kraftled-
ningen är av stor vikt för att mildra den negativa påverkan. 
Utredningskorridor Hovgården–Vedyxa går genom skogsmil-
jöer som redan är påverkade av hyggen, master och kraftled-
ningsgator. Där kan en ny kraftledning smälta in på ett annat 
sätt än för utredningskorridor Bredåker–Plenninge.

Inom utredningskorridor Hovgården–Vedyxa och  
Bredåker-Plenninge finns flera utpekade naturmiljövärden. 
För Bredåker-Plenninge är naturvärdena generellt sett 
utspridda och bör med god planering kunna undvikas. För 
Hovgården-Vedyxa passerar korridoren genom ett område 
som omfattas av skogligt naturvårdsavtal och påverkan kom-
mer inte kunna undvikas.

Påverkan på kulturmiljövärden för utredningskorridor 
Bredåker–Plenninge beror till stor del på om de lämningar 
som är uttryck för riksintresset Vaksala kan bevaras och om 
planerad kraftledning kan hållas inom befintlig ledningsgata. 
Inom utredningskorridor Hovgården–Vedyxa finns endast ett 
fåtal lämningar. 

Utredningskorridor Bredåker–Plenninge går i befintlig led-
ningsgata, där inga utpekade intressen för rekreation och fri-
luftsliv finns. För utredningskorridor Hovgården–Vedyxa 
finns endast små värden för rekreation och friluftsliv, detta i 

form av slingrande småvägar genom skog och  
jordbruksmark. 

För naturresurshushållning, infrastruktur och planförhål-
landen samt områden av riksintresse görs preliminära 
bedömningar eftersom ledningssträckningen i korridorerna 
inte ännu är beslutad, och ytterligare dialog med kommuner 
och myndigheter behövs avseende planförhållanden och 
påverkan på riksintressen, se tabell 4.3. 

4.3.3 Plenninge/Vedyxa-Odensala D-G
Utredningskorridorerna D, E, F och G berör områden av riks-
intresse för kulturmiljövården. Inom riksintressena beror 
påverkan på sträckningen för ledningsdragningen, förutom 
för utredningskorridor G, där påverkan inom riksintresset ses 
som måttligt negativ. Utanför riksintressena för alla fyra 
utredningskorridorerna bedöms påverkan bli liten negativ. 
Först då en mer detaljerad sträckning finns kan en bedöm-
ning göras. 

Utredningskorridorerna bedöms som likvärdiga med 
avseende på landskapsbild samt rekreation och friluftsliv.

För utredningskorridor D bedöms påverkan på naturmiljön 
bli måttlig utifrån att ena korridoralternativet passerar 
genom ett område som utgör riksintresse för naturvård, 
naturreservat och Natura 2000-område. För resterande 
utredningskorridorer bedöms påverkan på naturmiljön bli 
liten.

För bebyggelse och boendemiljö, naturresurshushållning, 
infrastruktur och planförhållanden samt områden av riksin-
tresse görs preliminära bedömningar eftersom lednings-
sträckningen i korridorerna inte ännu är beslutad, och 
ytterligare dialog med kommuner och myndigheter behövs 
avseende planförhållanden och påverkan på riksintressen,  
se tabell 4.4.  
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4.3.4 220-kV-ledning
För utredningskorridor Hovgården–Bredåker 1 berörs ingen 
bebyggelse och boendemiljö. För de övriga utredningskorri-
dorerna är den preliminära bedömning att påverkan blir liten. 

För både utredningskorridor Hovgården–Bredåker 1 och 
Vedyxa–Plenninge 1 finns fler kända naturvärden än i mot-
svarande korridoralternativ 2 och påverkan på naturmiljön 
bedöms bli måttlig. För utredningskorridorerna Hovgården–
Bredåker 2 och Vedyxa–Plenninge 2 finns större möjligheter 
att undvika värden inom korridoren.  

Utredningskorridor D E F G

Bebyggelse och boendemiljön

Landskapsbild

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Naturresurshushållning

Infrastruktur och planförhållanden 

Områden av riksintresse

Tabell 4.4. Samlad bedömning Plenninge/Vedyxa–Odensala (D, E, F och G).

Utredningskorridorerna bedöms som likvärdiga med avse-
ende på landskapsbild, kulturmiljö samt rekreation och fri-
luftsliv.

Samtliga stationer ligger inom Försvarets stoppområde. 
Den preliminära bedömningen är att detta medför en måttlig 
påverkan, precis som för övriga ledningskorridorer.

För naturresurshushållning samt infrastruktur och plan-
förhållanden bedöms korridorerna likvärdiga utifrån den 
information som utretts fram till nu, se tabell 4.5.

Utredningskorridor Hovgården–Bredåker 1 Hovgården–Bredåker 2 Vedyxa–
Plenninge 1

Vedyxa–
Plenninge 2

Bebyggelse och boendemiljön

Landskapsbild

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Naturresurshushållning

Infrastruktur och planförhållanden 

Områden av riksintresse

Tabell 4.5. Samlad bedömning Hovgården–Bredåker 1 och 2 samt Vedyxa–Plenninge 1 och 2.
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Utredningskorridor Hovgården Vedyxa  Bredåker Plenninge 

Bebyggelse och boendemiljön

Landskapsbild

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Naturresurshushållning

Infrastruktur och planförhållanden 

Områden av riksintresse

Tabell 4.6. Samlad bedömning stationslokaliseringarna Hovgården, Vedyxa, Bredåker och Plenninge. 

4.3.5 Alternativa stationslokaliseringar
Vid stationslokaliseringarna Hovgården och Vedyxa finns 
utpekade naturmiljövärden, men påverkan på dessa består 
av eventuella kanteffekter, beroende på val av  
stationslokalisering. 

Påverkan på kulturmiljövärden bedöms som obetydlig för 
stationslokaliseringarna Hovgården, Vedyxa och Plenninge, 
antingen för att det finns ett fåtal eller inga kända fornläm-
ningar i anslutning till lokaliseringarna, eller på grund av att 
det redan finns en station på platsen. 

Stationslokalisering Bredåker påverkar riksintresset 
Gamla Uppsala, men då det redan finns en station på platsen 
bedöms påverkan som liten negativ. Samtliga stationer ligger 
inom Försvarets stoppområde, vilket kan påverka lokalise-
ringen indirekt om korridorerna för ledningarna behöver änd-
ras. Den preliminära bedömningen avseende påverkan blir 
därför måttlig, precis som för ledningskorridorerna. 

Stationslokaliseringarna bedöms som likvärdiga med 
avseende på bebyggelse och boendemiljö, landskapsbild, 
rekreation och friluftsliv, naturresurshushållning samt infra-
struktur och planförhållanden, se tabell 4.6.
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5. TILLSTÅND, DIALOG OCH SAMRÅD

Lokaliseringsprocessen för den nya elförbindelsen genom-
förs i flera etapper, vilket övergripande illustreras i Figur 5.1. 
Svenska kraftnät bedömer att elförbindelsen, i miljöbalkens 
mening, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Av 
denna anledning behöver ett inledande undersökningssam-
råd, som tas upp i 6:e kapitlet miljöbalken (23–26 §§), inte 
genomföras.

5.1 Myndighetsdialog
I den första etappen, där vi nu befinner oss, har detta under-
lag för myndighetsdialog tagits fram som redogör för flera 
utredningskorridorer. Underlaget beskriver syftet med pro-
jektet, redovisar omfattning och utformning av studerade 
utredningskorridorer (lokalisering och teknik) samt dess för-
utsedda miljöpåverkan. Underlaget skickas ut till berörda 
länsstyrelser, kommuner och för projektet berörda  
myndigheter.

Efter remisstiden sammanställer Svenska kraftnät ett 
lokaliserings-PM där inkomna synpunkter sammanställs till-
sammans med information från förprojektering och egna  
studier. Lokaliserings-PM ligger till grund för beslut om 
utredningskorridor. 

5.2 Avgränsningssamråd
Efter avslutad myndighetsdialog inleds ett avgränsningssam-
råd enligt 6 kapitlet 29–31 §§ miljöbalken. Då upprättas ett 
samrådsunderlag som beskriver ett utbyggnadsförslag (det 
vill säga förslag till sträckning för elförbindelsen). Underlaget 
skickas ut till berörda länsstyrelser, kommuner, övriga för 
projektet berörda myndigheter, organisationer och berörda 
fastighetsägare. Även annonsering sker och informationsmö-
ten i form av öppet hus eller digitalt samrådsmöte hålls. Alla 
som vill har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i 
samrådsunderlaget. Inkomna synpunkter sammanställs till-
sammans med Svenska kraftnäts kommentarer i en sam-
rådsredogörelse som bifogas ansökan om koncession,  
se avsnitt 5.4. 

Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet verka för 
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfatt-
ning och detaljeringsgrad som behövs för  
tillståndsprövningen. 

5.3 Fältinventeringar 
Fältinventeringar som kan komma att bli aktuella är till exem-
pel naturvärdesinventeringar (NVI), särskilda inventeringar 
av arter eller organismgrupper (till exempel groddjur), inven-
tering för biotopskydd och arkeologiska inventeringar. Dessa 
inventeringar sker normalt inom allemansrättens ram. I de 
fall en fastighet måste beträdas med nödvändig utrustning 
avtalas detta genom ett medgivande om förundersökning 
(MFÖ) med berörd fastighetsägare. I de fall ett MFÖ inte kan 
upprättas på grund av meningsskiljaktigheter söks resolution 
hos Länsstyrelsen, vilket i sig innebär att tillåtelse till åtkomst 
kan medges trots att ett MFÖ inte upprättas.

5.4 Koncessionsansökan
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i 
Sverige så krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd,  
nätkoncession. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifo-
gas ansökan om nätkoncession. MKB:n ska beskriva de 
direkta och indirekta effekter och konsekvenser som den pla-
nerade anslutningsledningen och dess anläggande kan med-
föra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 
landskap och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten 
och den fysiska miljön i övrigt samt annan hushållning med 
material, råvaror och energi.

Ansökan innehåller även kartor och en teknisk beskriv-
ning. Prövningsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen 
(Ei), inhämtar yttranden från berörda myndigheter, länssty-
relser, kommuner, fastighetsägare och andra sakägare som 
berörs av ansökan. Efter beredning av ärendet fattar Ei beslut 
om koncession ska beviljas. Vid eventuellt överklagande från 
någon sakägare, kommun eller statlig myndighet lämnar Ei 
ärendet till regeringen för beslut. När det gäller elförbindelser 
som berör andra länder är det regeringen som fattar beslut. 
Ei bereder då ärendet och skickar det till regeringen för 
beslut.
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5.5 Geotekniska undersökningar
Geotekniska undersökningar görs för att få fram ett underlag 
för val av fundament och stolpar. Undersökningarna innebär 
inte sällan åverkan på marken (till exempel provborrningar) 
och i de fallen upprättas ett MFÖ eller uppdaterar tidigare 
avtal från fältinventeringen. 

5.6 Ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession 
och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastig-
heter. Detta sker vanligen genom tecknande av bland annat 
frivilliga markupplåtelseavtal (MUA) mellan fastighetsägare 
och nätägare. I vissa fall förvärvar Svenska kraftnät marken.

Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för 
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Ett 
engångsbelopp ska motsvara den värdeminskning som upp-
står p.g.a intrånget samt ytterligare 25% samt frivilligtillägg.  
Ersättning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i 
samband med anläggning eller dylikt. När koncession bevil-
jats lämnas en ansökan om ledningsrätt in till Lantmäteri-

myndigheten för att säkerställa rätten till marken oavsett om 
berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindel-
ningen förändras. Ledningsrätten gäller på obegränsad tid. I 
ledningsrätten regleras hur Svenska kraftnät får tillträde till 
sina anläggningar (ledning med tillbehör) samt andra rättig-
heter som att t.ex. att fälla, för ledningen, farliga kantträd.

5.7 Tidplan
Under 2021 förs en dialog med myndigheter och förordad 
sträckning och lokalisering tas fram för ledningar och sta-
tionslägen.  År 2022 hålls avgränsningssamråd och år 2023 
lämnas en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsan-
sökan in till Ei. Handläggningstiden hos Ei är minst 12–18 
månader. Bedömning är att besked kommer år 2025 eller 
2026. Först därefter kan arbetet med att ta fram övriga till-
stånd, markupplåtelse och ledningsrätter påbörjas. Byggstart 
är planerad till år 2027.  Förnyelsen Bredåker–Plenninge ska 
vara i drift år 2027 och år 2030 behöver övriga delar vara 
drifttagna för att kunna garantera driftsäkerhet och elförsörj-
ning i Mälardalsregionen.

Figur 5.1 Svenska kraftnäts lokaliseringsprocess.
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6. BILAGOR

Bilaga 1 – Bedömningsmetodik
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7. ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället, det all-
männa, till skillnad från enskilda intressen.

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen bedömer från fall till fall och beslutar om en 
planerad verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan eller inte. Vid betydande miljöpåverkan 
ställs bland annat krav på mer omfattande samrådskrets och 
miljökonsekvensbeskrivning.

Biologisk mångfald
Artrikedom i ett ekosystem.

Biosfärområde
Biosfärområden är modellområden där nya metoder testas 
och ny kunskap söks för att ge exempel på hur vi kan bevara 
ett naturområde samtidigt som människor lever där. 
Biosfärområden utses av Unesco.

Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av en 
livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljö-
faktorer och är lämplig för vissa djur och växter.

Byggnadsplan
Med byggnadsplan reglerades bebyggelse utanför staden. 
Byggnadsplaner antogs enligt 1947 års byggnadslag och 1931 
års stadsplanelag. En byggnadsplan kan omfattas av förbud 
och förordnanden enligt 1947 års byggnadslagstiftning vilket 
kommunen måste ta hänsyn till vid ny planläggning idag.

Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som upp-
rättas av kommunen för att reglera markanvändning och 
bebyggelse.

Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger upphov 
till ett elektriskt fält.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.

Fasledare/faslina
En 400 kV kraftledning för växelström har tre faser. I varje 
fas finns två eller tre strömförande fasledare också kallade 
faslinor.

Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsk-
lig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, 
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar 
skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det 
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn-
lämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen.

GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorbaserat 
system för att samla in, lagra, analysera och presentera 
lägesbunden information.

HVDC
Högspänd likström, från engelskans High Voltage Direct Cur-
rent. Används till exempel för elöverföring mellan olika län-
der. Likströmsteknik är inte kostnadseffektivt över kortare 
avstånd då drift- och investeringskostnad blir högre än växel-
strömsalternativen.

Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur många 
gånger strömmen byter riktning per sekund.

Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och som 
används dagligen av samhället. Till infrastruktur brukar man 
vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, ener-
gisystem, internet, vatten- och avloppsnät.
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Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström till exempel glas. 
Isolatorer används i kraftledningar för att stolparna inte ska 
vara strömförande.

Jordlina
En mindre ledning som grävs ner i kraftledningsgatan, längs 
med hela luftledningen eller punktvis vid enskilda stolpar, 
och utgör luftledningens anslutning till jord.

kV
Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.

Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd 
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och 
prövningen av ansökan sker hos Energimarknadsinspektio-
nen. Regeringen är överklagandeinstans.

Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och uttryck 
för människans påverkan och bruk av den fysiska miljön. 

Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.

Ledningsgata
Det område under och intill en kraftledning som måste hållas 
fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs ledningsgatan 
av skogsgata och sidområden. Ledningsgata för kabel måste 
hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem. 

Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommunika-
tionsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda led-
ningar, transformatorer, pumpstationer och andra behövliga 
anordningar på någon annans fastighet. Rättigheten är obe-
gränsad i tid, det vill säga gäller för all framtid och regleras i 
ledningsrättslagen.

Markupplåtelseavtal (MUA)
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som fastighetsä-
garen respektive Svenska kraftnät har. Genom att under-
teckna markupplåtelseavtalet godkänner fastighetsägaren 
att ledningen får byggas med en bestämd sträckning på fast-
igheten.

Medgivande om förundersökning (MFÖ)
När det finns ett förslag till ledningssträckning undersöks 
markförhållandena mer ingående. För att kunna göra det 
behövs tillträde till berörda fastigheter och fastighetsägarna 
kontaktas för att Svenska kraftnät ska få skriftliga medgivan-
den till en förundersökning de fall förundersökningen kan 
innebära åverkan på marken.

Förundersökningen innebär bland annat att markförhållan-
den och artbestånd inventeras, mätningsarbeten utförs, en 
utstakning av ledningsvägen sker och värderingsunderlag 
samlas in. Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande till 
förundersökning innebär inte att fastighetsägaren har god-
känt ledningsdragningen på sin fastighet. 

Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 januari 
1999.

Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av till 
exempel ett ledningsprojekt. Miljöeffekt uttrycks neutralt, 
det vill säga utan någon värdering.

Miljökonsekvens
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens 
uttrycks som en värderande bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och vilken 
påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis boende-
miljön, landskapsbilden och friluftslivet mer detaljerat. Den 
beskriver också vilka åtgärder som kan göras för att minska 
påverkan för omgivningen.

Myrskyddsplan
Myrskyddplanen består av våtmarksområden som valts ut av 
naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna och som 
bedöms ha så pass höga naturvärden att de bör prioriteras 
för skyddsåtgärder. Ursprungligen byggde urvalet enbart på 
underlag från den rikstäckande våtmarksinventeringen men 
tillägg och kvalitetssäkring har utförts fortlöpande. Samman-
lagt ingår ungefär 326 000 hektar våtmark i planen vilket 
motsvarar fyra procent av landets totala våtmarksareal.

Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den 
biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur 
ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000 vilket innebär att 
de klassas som områden med särskilda skydds- eller beva-
randevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som 
pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att 
värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. 
Natura 2000-områden är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken 
vilket innebär att åtgärder inom ett sådant område kan kräva 
tillstånd från länsstyrelsen.

Naturminne
Enskilda föremål eller mycket små områden med intressanta 
naturföreteelser som särpräglade träd, flyttblock, jättegrytor 
etc. Länsstyrelsen beslutar om något ska skyddas som natur-
minne. Skyddsformen infördes 1909 och flertalet befintliga 
naturminnen skapades under 1900-talets första hälft.
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Naturreservat
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att skydda vär-
defull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många andra 
länder. Länsstyrelserna och kommunerna bildar reservaten 
med stöd av kap. 7 miljöbalken.

Naturvärden/naturvärdesområde
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden 
som ännu inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogssty-
relsens inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbiotoper 
inom en inte allt för avlägsen framtid.

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projek-
tet eller åtgärden genomförs.

Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för 
utrotningshotade djur eller växter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas här. Skogsstyrelsen 
tillhandahåller digital information om nyckelbiotoper.

Portalstolpe
Vanlig stolptyp med två ben för att hålla uppe luftledningar.

Resolution
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i de 
fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte kan 
uppnås.

Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv 
med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv. 
Riksintressena skyddas i 3 kap. 6 § miljöbalken.

Robust elförsörjning
Hög driftssäkerhet, det vill säga få avbrott och andra pro-
blem med elleveranserna från producent till konsument.

Samråd
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det aktuella 
projektet och inhämtar de berördas synpunkter. Ett samråd 
ska enligt miljöbalken genomföras i god tid och i behövlig 
omfattning innan en ansökan om tillstånd görs. Samråd hålls 
med de myndigheter och enskilda som berörs av den plane-
rade verksamheten. 

Sidområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs en 
ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. Sid-
områdena sträcker sig så långt åt sidorna som det kan finnas 
träd som utgör en fara för ledningens säkerhet.

Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken led-
ningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande 
vegetation.

Sliper
En sliper är en balk som används för att omfördela last. 
Genom att sammanfoga flera sliprar och förlägga dem under 
jord, där de hålls på plats genom trycket från den ovanlig-
gande jorden, skapas så kallade jordfundament som håller 
luftledningsstolpar på plats. 

Stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i 
längsled.

Strömlast
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.

Utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ. Bred-
den på dessa varierar i olika projekt.

Våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året finns 
nära, under, i eller strax över markytan och vegetationstäckta 
vattenområden.

Våtmarksinventeringen
En landsomfattande inventering av våtmarker som inleddes 
1981 av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Syftet 
var bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på landets alla 
större våtmarker. Den samlade kunskapsbasen utgör ett 
underlag för prövning av ärenden som berör våtmarker. 
Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgradig skala där:

Klass 1
Objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av 
internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast 
till stor del opåverkade och behöver bevaras för framtiden. 
Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka 
hydrologin bör tillåtas.

Klass 2
Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av 
ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller regio-
nalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydro-
logi bör undvikas.
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Klass 3
Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med 
relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker med vissa 
bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klas-
sen kan innefatta objekt som till vissa delar är störda och 
annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur och 
kulturvärden begränsas.

Klass 4
Objekt är starkt påverkade och saknar naturvärden enligt 
vad som framkommit i inventeringen. Vissa objekt kan dock 
ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade våtmar-
ker kan förekomma. Vid exploatering är det i första hand 
dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till 
stor del är kraftigt störda.

Värdekärna
Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen 
och/eller skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för 
fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckel-
biotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en del-
mängd i begreppet värdekärna.

Ängs- och betesmarksinventeringen
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker invente-
rades av jordbruksverket under åren 2002-2004. Syftet var 
att lokalisera värdefulla områden och identifiera vilka speci-
ella natur- och kulturvärden som finns där till exempel speci-
ella växter eller gamla byggnader.

Ängs- och hagmarksinventeringen
Ängs- och hagmarksinventeringen pågick mellan 1987 och 
1993. Inventeringen syftade till att kartlägga värdefulla ängar 
och betesmarker i Sverige.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grund-
dragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovi-
sas dessutom kommunens ställningstagande till olika all-
männa intressen, till exempel riksintressen. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för efterföl-
jande beslut om användningen av mark- och vatten.
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SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta 
Sveriges transmissionsnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 
220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansva-
ret 
för el. Vi utvecklar transmissionsnätet och elmarknden för att möta sam-
hällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Där-
med har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.
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Inbjudan till myndighetsdialog för Uppsalapaketet 
Som ett led i att ansöka om koncessioner för transmissionsnätsledningar inom 
Uppsalapaketet inbjuder Svenska kraftnät till myndighetsdialog. 

Bakgrund till projektet 
Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin, och innebär att 
stora delar av transmissionsnätet i mellersta Sverige kommer att förnyas och 
förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen Nordsyd sträcker sig 
över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 53 miljarder kronor. 
Resultatet blir ett mer flexibelt och robust transmissionsnät för el som är förberett 
för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Uppsalapaketet är en del av 
Nordsyd. 

Behovet av reinvestering är den primära drivkraften för projekten inom 
Uppsalapaketet, då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska 
livslängder. Projekten är också en förutsättning för att kunna öka 
överföringskapaciteten över snitt 2. Uppsalapaketet är med andra ord viktigt både 
vad gäller det aktuella behovet och för att kapaciteten ska kunna öka i framtiden.  

De föreslagna åtgärderna ger även möjlighet till ett ökat uttag från 
transmissionsnätet i Uppsalaområdet, vilket gör att Svenska kraftnät kan 
tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang.  

De planerade transmissionsnätsprojekten inom Uppsalapaketet sträcker sig mellan 
tre möjliga uppklippspunkter i Gävle och Tierps kommuner (benämnt Mehedeby) 
och Odensala i Sigtuna kommun. Uppsalapaketet omfattar: 

• Dubbel 400 kV-ledning Mehedeby–Odensala  

• Två nya stationer i höjd med Uppsala; Hovgården och Vedyxa 

• En ny station i anslutning till befintlig station i Odensala 

• Förstärkning av 220 kV-nätet kring Uppsala. 

I detta skede vill Svenska kraftnät föra dialog med berörda kommuner och 
länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, så som 



 § 77 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät - SUN-2021/328-1 Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät : Inbjudan till myndighetsdialog Uppsalapaketet 210524

  

   2 (3)   

  
 

Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Avgränsningssamråd med direkt berörda 
planeras till nästkommande år.  

Underlag och inbjudan till informationsmöte 
Underlag för myndighetsdialogen inklusive bilagor kan laddas ned via länken med 
tillhörande PIN nedan: 

Underlag för myndighetsdialog Uppsalapaketet 

 
PIN: 1234 
 

Svenska kraftnät vill även bjuda in till ett digitalt informationsmöte (via Skype) 
med berörda kommuner och länsstyrelser, för att presentera projekten. Mötet 
kommer att äga rum 2021-06-08 mellan kl 09.00 – 15.00 och är uppdelat 
efter geografiska block. Tanken är att man ansluter till de block man är berörd av 
efter det inledande gemensamma blocket. Agenda till mötet bifogas sist i detta 
brev.  

För att kunna planera informationsmötet bra ber vi er att anmäla vem från er som 
kommer att närvara vid mötet, senast 2021-06-04, samt vidarebefordra den 
möteslänk som i samband med denna inbjudan skickas ut till respektive 
kontaktperson. 

Svenska kraftnät önskar ta del av era yttranden märkta med dnr 2020/3794 
senast 2021-08-27 per e-post till: registrator@svk.se. 

Mer information om Svenska kraftnäts tillståndsprocess finner ni här: 

Utbyggnadsprocessen | Svenska kraftnät (svk.se) 

 

Med vänlig hälsning 

Dan Alvinge, delprojektledare tillstånd (tel: 010 – 475 97 52, email: 
dan.alvinge@svk.se) 

Nikoline Gustafsson, delprojektledare tillstånd (tel: 010 - 475 88 46, email: 
nikoline.gustafsson@svk.se) 
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Agenda digitalt informationsmöte 2021-06-08: 
 

09.00-10.15  ALLMÄN DEL Alla kommuner och länsstyrelser 

• Presentationsrunda  

• Svenska kraftnät; vårt uppdrag 

• Allmän orientering om ärendet, bakgrund, drivkrafter  

• Samråds- och koncessionsprocessen, omfattning av samråd (Svk) 

o Tidplan Uppsala 

o Återkoppling myndighetsdialog  

• Teknikfrågor och systemperspektiv  

• Presentation av metodik för framtagande av korridorer  

10.30-11.30  KORRIDOR NORR Gävle, Tierp, Heby, Östhammar, Älvkarleby, 
Uppsala / Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Uppsala  

• Presentation och beskrivning av framtagna korridorer 

12.30-13.20  KORRIDOR UPPSALA Uppsala / Länsstyrelsen Uppsala  

• Presentation och beskrivning av framtagna korridorer 

13.30-14.30  KORRIDOR SÖDER Uppsala, Knivsta, Sigtuna / Länsstyrelsen 
Uppsala, Länsstyrelsen Stockholm  

• Presentation och beskrivning av framtagna korridorer 

14.30-15.00  UPPSAMLING Alla kommuner och länsstyrelser 

• Frågestund 
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 

 
Förslag till beslut 

 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar det område som utmärkts i 
beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat,  
 
att naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet som 
framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del A,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla intrång som behövs för att tillgodose syftet med reservatet, 
som framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del B,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet, som framgår av beslutshandlingens 
reservatföreskrifter, del C,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen, 

 
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatområdet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 
 
Bakgrund 
Ängbyskogen är ett grönområde som är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Skogen nyttjas idag flitigt av flera förskolor, en skola, ett stort antal 
friluftslivsorganisationer och ryttare och fotgängare. Upplandsleden går genom skogen. 
Skogen hyser också höga naturvärden som framförallt är knutna till en kontinuitet av gamla 
träd och kalkpåverkad mark.  
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Beslutshandling inklusive bilagor för naturreservat Ängbyskogen har tagits fram med hjälp av 
befintliga och nya inventeringar av naturvärden och värden för friluftslivet. Området har 
naturvärdesinventerats enligt standard av certifierat naturföretag och besökts ett flertal 
gånger av tjänstepersoner från kommunen. Naturreservatets avgränsning och funktion har 
stämts av mot de åtaganden kommunen har gjort genom det så kallade Fyrspårsavtalet. 
Dialog har förts om förslaget till beslut med bland annat länsstyrelsen i Uppsala län, 
Upplandsstiftelsen, lokala intresseorganisationer och allmänheten. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Bildande av naturreservat Ängbyskogen finansieras delvis genom LONA-medel 
(naturvårdsverkets lokala naturvårdsmedel). Vid bildandet av naturreservatet har kommunen 
möjlighet att ansöka om markåtkomstbidrag, vilket kan motsvara upp till 50% av fastighetens 
marknadsvärdeminskning. 
Den årliga drift- och underhållskostnaden beräknas ligga kvar på samma nivå som i dag.  
Besökstrycket i skogen ökar, vilket sannolikt kommer att öka behovet av driftskostnader över 
tid. Detta behov är dock oberoende av reservatsbildning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 

Beslutshandling bildande av naturreservat Ängbyskogen, med bilagor. 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh  

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen säkrar barnens tillgång till närnatur på mycket 
lång sikt.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Syftet med reservatet är delvis friluftsliv och naturpedagogik. 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.  

Barnens tillgång till Ängbyskogen säkras genom bildandet av naturreservatet.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Naturreservatet Ängbyskogen  

Knivsta kommun 
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Bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun 
 
Beslut 

 

Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 

utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, 

skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 
 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt friluftsliv 

och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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Skälen för beslutet 
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av naturskogsartad 

tallskog, barrnaturskog, kalkbarrskog, trädklädd betesmark, sumpskog, med rik 

mångfald av kärlväxter, svampar och insekter. Hela området fungerar som 

tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad 

lokal för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola. 
 

 
Föreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 

med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan 

angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten  

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.  
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 
 

1. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 

skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar med undantag för 
 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, 

byggnad eller anordning efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

- fällning av träd, kapning av grenar eller röjning av sly i samband med 

underhåll av intilliggande byggnad eller anläggning, efter 

överenskommelse med reservatsförvaltaren,  
 

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, 

dämma, nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort 

vatten, utfylla, tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 

markbearbetning med undantag för 

 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

3. uppföra byggnad eller anlägga väg, mast, antenn eller annan anläggning eller 

anordning med undantag för, 

- uppförande av anordning i samband med underhåll av intilliggande 

byggnad efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

 

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 

 

5. framföra motordrivet fordon med undantag för 
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- hämtning av vildsvin eller annan art som fällts i enlighet med föreskrift 

A9, 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

6. anordna upplag, 

 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, 

 

9. bedriva jakt med undantag för 

 

- naturvårdande jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 

skyddsvärdena i reservatet, 

 

10. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för 

 

- tamboskap i samband med beteshävd, 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

11. upplåta plats för camping, uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet 

fordon. 

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 

kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex, 

servitut.  

 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 

att följande åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

 

2. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur reservatet,  

 

3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov,  

 

4. uppmärkning, anläggande och underhåll av stigar och spänger för vandring, samt 

leder för cykling och ridning,  sittbänkar, rastplats, eldstad, vindskydd, 

toaletter, vedförråd,  
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5. fällning eller ringbarkning av mindre träd och röjning av sly i syfte att friställa 

grova lövträd eller tall eller öka ljusinsläpp i skog och skogsbryn. Fällda träd ska 

lämnas kvar i skogen, ris och sly får fraktas ut, 

 

6. naturvårdsinriktad luckhuggning eller utglesning av gran inom område markerat 

på karta, bilaga 2. Fällda träd får fraktas ut,  

 

7. anordning av tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatsområdet, 

 

8. slåtter eller bete,  

 

9. åtgärder i syfte att upprätthålla en trädfri yta i området utmarkerat i bilaga 2,  
 

10. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 

kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av vindfällda 

träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke. Inga träd som fälls i detta syfte 

ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt fångstvirke, 

 

11. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar, 

 

12. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:  

 

1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för 

artbestämning och plockning av matsvamp,  

 

2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     

plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 

bevarandevärdena,  

 

3. elda eller grilla på annan än av Kommunen särskilt iordningställd plats, eller 

utan Kommunens tillstånd,  

 

4. framföra motordrivet fordon, 

 

5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, 

 

6. tälta utan Kommunens tillstånd, 

 

7. cykla annat än på markerade cykelstigar, 

 

8. rida, annat än på markerade ridstigar,  
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9. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 

orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 

skolaktivitet eller liknande,  

 

10. utan Kommunens tillstånd anordna tävling eller arrangemang med fler än 75 

deltagare. 

 

Undantag från föreskrifterna 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 

 

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 

genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

 

- Kommunen, eller av Kommunen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings-, 

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 

nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation 

av växt- och djurliv inom naturreservatet, 

- genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 

bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 

tillstånd, 

 

- Kommunens naturskola att inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

elda, såga av grenar eller sly samt framföra motordrivet fordon för 

transporter kopplade till verksamheten, 

 

- innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som omfattas av den 

särskilda rätten. Detta gäller t.ex. underhåll av befintligt ledningsnät och 

transformatorstation, luftkablar och vägar, 

 

- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vidta 

nödvändiga åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, 

oljeutsläpp, kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan 

ska om möjligt göras till kommunen i förväg, annars efter genomförandet.  
 

 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 
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Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets namn Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 
region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och naturtyp 
(ungefärliga arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

Beskrivning av naturreservatet 
 

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort 

och är en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen 

överallt utom i söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. 

Skogsgränsen är djupt flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i 

skogsområdet. På många platser är skogen tät hela vägen ut till brynet, men det 

finns också delar där brynet är luckigt och i olika stadier av igenväxning. 

Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i söder och sumpskog 

och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett 

torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande 

hagmarksområden med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets 

inre områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större 

krondike som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som 

sannolikt brukats som äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av 

asp och buskage av framförallt slån. 

 

Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att 

det är en variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen 
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genomkorsas av ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- 

sydlig riktning. Ett vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar 

som ett refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att 

den kan fungera som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för 

hackspettar och andra arter som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda 

träd.  

 

Kommunens bedömningar 
Ängbyskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 

bestående av barrnaturskog, kalkbarrskog, natutrskogsartad tallskog, 

ädellövmiljöer och sumpskog och vilka hyser en stor mångfald, av växt- och 

djurarter. Skogen är också mycket värdefull som rekreations- och friluftsområde 

för de boende i Knivsta kommun. 

 

För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering 

som innebär att områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. 

Vidare behövs vissa skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. 

Kommunen har bedömt att området därför bör förklaras som naturreservat. 

 

Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt 

växt- och djurliv och Levande skogar genom att 79,4 hektar skyddsvärd natur ges 

ett långsiktigt skydd. Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla 

friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet. 

 

Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området 

gällande kommunala översiktsplanen. 

Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 

vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Ärendets beredning 
Skogen är utpekat som ett viktigt tätortsnära grönområde i kommunens 

översiktsplan (2017). Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuns 

grönstrukturplan, 2016, Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit 

områdets höga naturvärden. Området har naturvärdesinventerats enligt standard 

2016. 

 

Delar av området är klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Ett stort 

antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 
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Synpunkter gällande hur naturreservatet nyttjas har insamlats från ett flertal 

friluftslivsorganisationer och allmänheten under år 2021.  

 

Inkomna remissynpunkter 
 

Se samrådshandling, bilaga 5. 
 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 

vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om 

de överklagas. 

 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka 

talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på 

vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning 

eller inlösen annars går förlorad. 

 

Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet. 

 

Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 

operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 

§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 

kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 

meddelad föreskrift, kan Kommunen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 

vite förelägga om rättelse. 

 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med 

stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider 

mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 

stormskadad skog lämnas orörda. 

 

Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell 

brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning 

som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs 

bevakning med hänsyn till risken för ny brand men kommer bevakningen inte till 

stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller 

nyttjanderättshavarens bekostnad. 

 

Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl 

och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

 

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 

skydd för naturmiljön, till exempel: 

 



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen

 

 Beslutshandling 10(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-15 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

- Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 

jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 

miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

 

- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) 

med visst förbud mot körning i terräng, 

 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
 

 
Bilagor 

 
1. Beslutskarta,  

2. Föreskriftskarta 

3. Översiktskarta 

4. Skötselplan med bilagor 

5. Samrådshandling 
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Hur du överklagar  
Kommunens beslut får överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.  

Om du vill överklaga beslutet ska ditt överklagande ska vara hos kommunen inom tre 

veckor från det att beslutet kungjordes. Om sista dagen för överklagande infaller på en 

lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen 

kommer in nästa vardag.  

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men ges in till kommunen som 

prövar om ditt överklagande lämnats in i rätt tid. Har ditt överklagande kommit i tid 

vidarebefordrar kommunen det till länsstyrelsen.  

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om ditt namn, person- eller 

organisationsnummer, adress, telefonnummer (dock inte hemligt telefonnummer), epost 

och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. Dessutom ska adress och 

telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där du kan nås för delgivning 

anges.  

Du behöver ange vilket beslut som du överklagar (diarienummer och beslutsdatum), varför 

du anser att kommunens beslut är felaktigt och vilken ändring av beslutet du begär samt de 

omständigheter (bevis) du åberopar till stöd för din begäran.  

Mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se eller skicka det med post till:  

Knivsta kommun  

741 75 
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Skötselplan för naturreservatet 

Ängbyskogen 

Knivsta kommun 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 

Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 

med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och 

föreskrifter, justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande 

av skötselplaner. 

 

 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa 

eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 

 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt 

friluftsliv och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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BESKRIVNINGSDEL 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets 
namn 

Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 
region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och 
naturtyp (ungefärliga 
arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

 
 

 

 

Allmän beskrivning   
Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är 

en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen överallt utom i 

söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt 

flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. På många platser är 

skogen tät hela vägen ut till brynet, men det finns också delar där brynet är luckigt och i 

olika stadier av igenväxning. Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i 

söder och sumpskog och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns 

resterna av ett torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla 

trädklädda betesmarker med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre 

områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike 

som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som sannolikt brukats som 
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äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av asp och buskage av framförallt 

slån. 

 

Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 

variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen genomkorsas av 

ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- sydlig riktning. Ett 

vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett 

refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att den kan fungera 

som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter 

som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda träd 

 

Historisk och nuvarande markanvändning 
Från historiska kartor kan utläsas att Ängbyskogen har samma karaktär på landskapsnivå 

idag som den har haft minst sedan mitten av 1800-talet. Samma ängslycka som ses på den 

häradsekonomiska kartan från mitten av 1800-talet (se figur 1) finns kvar idag.  

Stora delar av skogen har sannolikt betats under denna tid, medan de små trädfria 

områdena har brukats som åker eller äng.  

Trädskiktet är över lag gammalt, men skogen är mer eller mindre påverkad av skogsbruk 

överallt.  Endast en mindre del av skogen har kalhuggits, men vissa områden är åkermark 

som har planterats med gran, eller björk. Några områden har karaktär av gammal, trädklädd 

betesmark i igenväxningsfas, och här är skogen på beståndsnivå yngre, med enstaka äldre 

träd inuti.  
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Figur 1. Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och 

beige är skogsmark. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. Ängslyckan i mitten syns tydligt, 

liksom diket som rinner ut  ur skogen och genom åkern öster om lyckan. Källa: Lantmäteriet 

 

Under 1900-talet har en åkerlycka har skapats söder om den ursprungliga. På 1960-talet var 

denna fortfarande helt öppen, men den har sedan dess vuxit igen med framförallt lövträd 

(se figur 2). De diken som genomskurit och avvattnat området är idag till stor del igenväxta 

och området är idag sankt. En liten glänta kvarstår där det är som blötast. Senare har de 

hagmarker som varit helt öppna blivit mer slutna, men betesmarkskaraktären kvarstår och 

spärrgreniga lövträd finns kvar.  

Under 1980-talet också flera av luckorna igenplanterats med gran och det finns täta bestånd 

av ung gran spritt i skogen.  
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Figur 2. Ortofoto från 1960. Ytterligare en lycka har tillkommit i skogen och en väg in till den 

ursprungliga lyckan har skapats. Längst i norr syns den glesa betesmarken med jätteekar. Källa 

Lantmäteriet 

 
 

 

Områdets bevarandevärden  
 

Biologiska värden   
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs främst av naturskogsartad 

tallskog, kalkbarrskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, och sumpskog. Det 

förekommer mindre delområden som domineras av asp och grova aspar förekommer spritt i 

så gott som alla miljöer i skogen. Bevarandevärda strukturer är förutom asparna också de 

grova hagmarksekar i skogens nordligaste delar och oxelmiljöerna i väster. Det väldigt 

långa skogsbrynet skapar förutsättningar som födosöksområde för pollinerande insekter 

och arter som är knutna både till en kombination av öppen mark och sluten skog. 
 

Kalkbarrskog och ädellövmiljöer är ansvarsnaturtyper i Uppsala län, vilket innebär att länet 

har ett särskilt ansvar att säkerställa att dessa miljöer bevaras. Ängbyskogen ligger i de 

västligaste och yttersta delarna av kalkbarrskogsbältet i länet, men har ett flertal arter som 

är tydligt kalkgynnade. Skogens kulturhistoria har också varit gynnsamt för dessa arter, 
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som behöver en viss störning, gärna i form av bete, i kombination med en kontinuitet av 

gran för att frodas. Ädellövmiljöerna i Ängbyskogen är trädklädda betesmarker som har en 

kombination av trädkontinuitet och hävd. Gammal tallskog är en bristvara i landskapet 

eftersom den inom produktionsskogsbruket oftast avverkas innan den når en ålder av 100 

år. Tallskogsområdena i Ängbyskogen som har en medelålder mellan 125-135 år är mycket 

skyddsvärda. Ett flertal av naturvårdsarterna som noterats är beroende av ett stabilt och 

fuktigt mikroklimat. Sumpskog och fuktäng är av den anledningen viktiga att bevara i 

området.  

 

Skogen har inventerats enligt standard, men dock väldigt sent på säsongen. Trots detta har 

18 rödlistade arter och 36 signalarter (arter som indikerar miljöer med höga naturvärden) 

påträffats i området. 
 

Bland skyddsvärda arter kan några kalkgynnade marksvampar knutna till äldre 

barrskogsbestånd nämnas, t.ex. grangråticka, korktaggsvampar och korallfingersvampar. 

Dessa arter har en särdeles dålig förmåga att sprida sig och är beroende av att de träd som 

de lever i symbios med får finnas kvar.  

 

Rynkskinn är en art som indikerar urskogsartade barrskogar. Den lever på grova 

granstammar med fortfarande kvarsittande bark och trivs i lägen med jämn och hög 

luftfuktighet. Ängbyskogens kuperade terräng skapar sådana stabila mikroklimat där denna 

svamp kan frodas.  
 

Blektickan trivs på nyligen döda, eller döende grenar av grova ädellövträd i gamla 

hagmarker. Alla träd som svampen växer på är naturvårdsträd då den har höga krav på sin 

livsmiljö och oftast åtföljs av andra ovanliga arter.  

 

Lunglav är en stor bladlav som signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en 

kombination av ett stabilt, fuktigt mikroklimat, god ljustillgång och god luftkvalitet.  

 

Talltickan växer bara på tallar som har nått en ålder av minst 100 år. Den är mycket ovanlig  

skogslandskapet, men går ofta att finna i skogar som kapslats in i urbana miljöer, och 

därför undvikit kalavverkning.  

 

 

Naturvårdsarter 
Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 

de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse 

för biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 

rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars 

förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 

habitatdirektiv. 

 
Teckenförklaring: 

F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 

A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 

s = Signalart enligt Skogsstyrelsen (2005) 

P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
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C = Ansvarsart för länet 

 

Hotkategori i Sverige enligt rödlistan (2015): 

CR = Critically endangered Akut hotad 

EN = Endangered Starkt hotad 

VU = Vulnerable Sårbar 

NT = Near threatened Nära hotad 

DD = Data deficient Kunskapsbrist 

 
 

Fåglar       
Sånglärka Alauda arvensis NT 

 
F 

  

Kråka Corvus corone 
  

F 
  

Skata Pica pica 
  

F 
  

Gröngöling Picus viridis NT 
    

Tallbit Pinicola enucleator 
   

typisk 
 

Kungsfågel Regulus regulus VU 
    

Taltrast Turdus philomelos 
  

F 
  

Kärlväxter 
      

Blåsippa Hepatica nobilis 
    

karakteristisk 

Grönpyrola Pyrola chlorantha 
   

typisk 
 

 

Skalbaggar 
      

 
Granbarkgnagare Microbregma emarginatum    

  
s 

 
Mossor 

      

 
Pygmémossa Acaulon muticum NT 

    

 
Källgräsmossa Brachythecium rivulare 

   
typisk 

 

 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 
A 

 
typisk 

 
s  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
   

typisk 
 

s 

Blåmossa Leucobryum glaucum 
   

typisk 
 

s 

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides 
   

typisk karakteristisk s 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 
   

typisk karakteristisk  
 

Lavar 
      

 
Sotlav Acolium inquinans 

     
s 

Lönnlav Bacidia rubella 
   

 

typisk 

 

s 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 
   

typisk 
 

s 

Kornig nållav Chaenotheca chlorella 
     

s 

Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 
     

s 

Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 
   

typisk 
 

s 

Sotlav Cyphelium inquinans    typisk 
 

s 

Lunglav Lobaria pulmonaria NT   typisk karakteristisk s 

Bårdlav Nephroma parile    typisk 
 

s 

Liten blekspik Sclerophora peronella VU 
  

typisk 
 

s 

 
Svampar     

  

 
Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 

  
typisk 

 
s 

Trådticka Climacocystis borealis 
   

typisk 
 

s 



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen

 

 Beslutshandling 24(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-15 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

Ädelspindlingar Cortinarius subgen. 

Phlegmacium 

     

s 

Hasselticka Dichomitus campestris 
   

typisk 
 

s 

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 
  

typisk 
 

s 

Blekticka Haploporus tuberculosus NT   

  
s 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 
     

s 

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum    

  
s 

Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT   typisk 
 

s 

Smalfotad 

taggsvamp Hydnellum gracilipes VU   

  

 
Skarp 

dropptaggsvamp 

Hydnellum peckii 
     

s 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus 
     

s 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 
   

typisk 
 

 
Gammelgranslav Lecanactis abietina     typisk 

 

 
Kötticka Leptoporus mollis NT   typisk 

 
s 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 
     

s 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 
  

typisk karakteristisk s 

Tallticka Phellinus pini NT   

  
s 

Stor aspticka Phellinus populicola NT   typisk karakteristisk s 

Ekticka Phellinus robustus NT 
  

typisk 
 

s 

Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
  

typisk karakteristisk  
Gul fingersvamp Ramaria flava s.lat. 

     
s 

Orangegul 

fingersvamp Ramaria largentii VU   

  

s 

Fjällig taggsvamp s. 

str. 

Sarcodon imbricatus  s. str. 
     

s 

Blomkålssvamp Sparassis crispa 
     

s 

 
 
 
 

Kulturhistoriska värden   
En torplämning i form av en husgrund med spisröse finns intill ängslyckan i skogen. Intill 

lämningen finns också resterna av en brunn. Utöver torplämningen finns också ett antal 

stensättningar i området.  

 

Värden för friluftslivet  
Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Upplandsleden korsar skogen i nord-

sydlig riktning, och ytterligare fler stigar leder besökare genom, och runt skogen. Den 

variationsrika miljön ger många sinnliga upplevelser och den kuperade terrängen innebär 

att det nästan alltid går att finna tysta platser i lä. I skogsbrynet finns många naturliga 

utkiksplatser där besökare kan skåda ut över det kringliggande jordbrukslandskapet.  

Barnen i intilliggande skola och förskolor använder skogen på sina raster.  
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Prioriterade bevarandevärden    
Markslag och naturtyp: kalkbarrskog, trädklädd betesmark, gammal tallskog, 

sumpskog, ängsmark, öppen mark 

 

Strukturer: gamla barrträd, grov asp, grov ek, skogsbryn, 

solexponerad tall, död ved, fuktdråg, ängslycka 

 

Växt-, svamp- och  

djursamhällen: kalkgynnade marksvampar, vedlevande svampar, 

vedlevande insekter 

 

Arter: Nothorhina punctata reliktbock 

 Boletopsis leucomelaena grangråticka 

 Hydnellum sp.  korktaggsvampar 

 Phlebia centrifuga rynkskinn 

 Haploporus tuberculosus blekticka 

 Phellinus pini tallticka 

 Lobaria pulmonaria lunglav 

 Ramaria sp.  korallfingersvampar 

  

Friluftsliv: naturupplevelse, naturpedagogik, cykling, ridning, 

strövområde, vandring, svampplockning 

  

 
 

  



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen

 

 Beslutshandling 26(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-15 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

KÄLLFÖRTECKNING 
 

Publicerade skrifter  
ArtDatabanken. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Almquist, E. 1929: Upplands vegetation och flora. Acta Phytogeographica Suecica. 

 

Nitare, J. (red.) 2005. Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 

Skogsstyrelsens förlag, Jönköping. 

      Nitare, J. 2019. Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och andra kriterier för 

naturvärdesbedömning. 

 

Nordiska ministerrådet, 1984.: Naturgeografisk naturindelning av Norden. 

Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, tillgänglig på http://karta.svo.se/, citerad 15/5 2005. 

 

Opublicerade skrifter 
Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark (2014),  

Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun (2019) 

 

Digitala källor  
ArtDatabanken, Artfakta. https://www.artdatabanken.se/sok-art-och-miljodata/artfakta/ 

Riksantikvarieämbetet. 2011. Fornlämningsregister, tillgängligt på https://app.raa.se/open/fornsok/ 

Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, tillgänglig påhttps://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 

Lantmäteriets kartinformation, tillgänglig på https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-

information/kartor/ 

 

Kartmaterial 
Lantmäteriets digitala häradsekonomiska karta. Erentuna J112-84-2, Kartlagd 1859-1863. 

 

 

 
  



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen

 

 Beslutshandling 27(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-15 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 

Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-E, 

se skötselområdeskarta, bilaga 4.1 Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen 

mellan olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan 

avvika väsentligt från skötselområdet i stort.  

 

 

Skötselområde A:  Trädklädd betesmark  4,4 ha 
 
Beskrivning: Gamla betesmarker i igenväxningsfas med stort inslag av ek, 

oxel och asp. I områdena finns grova träd som är trängda av 

framförallt slån eller hägg. På de grova träden finns 

bevarandevärda arter såsom blekticka, nållavar och lunglav.  

 

Bevarandemål: Öppen betesmark med kontinuitet av grova, gamla lövträd av 

framförallt ek, oxel och asp. Fristående jätteträd av ek. Enstaka 

gamla enar och inslag av slån och andra blommande buskar. 

Kontinuitet av solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Frihuggning: Ek och asp frihuggs i området generellt, men 

särskilt i sköteselområdets kantzoner, under ett antal år.  

Röjning: Slånbuskage begränsas genom röjning och fraktas bort.  

Löpande:  

Om graninvandring eller täta buskage utgör ett hot mot lövträden 

eller begränsar ljusinsläppet avsevärt, avlägsnas dessa genom 

ringbarkning, avverkning eller röjning i skötselområdet. Också 

asp kan, vid behov, avlägsnas genom ringbarkning eller 

avverkning. Viktigt är att försöka undvika snabba slyuppslag.  

 Områdena bör hävdas genom slåtter eller bete om möjligt. 

Viktigt är då att ta hänsyn till tillgängligheten för friluftslivet vid 

instängsling.  

 

Skötselområde A1:  Trädklädd betesmark  2,7 ha 
 
Beskrivning: Gammal åker där gran och björk planterats, förmodligen på sent 

1980-tal och senare. Området avgränsas av diken som avleder 

vatten från skogen och den stora åkermarken i mitten av 

Ängbyskogen.  Granbeståndet är delvis väldigt tätt och 

svårforcerat. I ytterkanten av området finns enstaka större sälgar 

och någon tall och asp. En stig leder in i skogen.  

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 
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solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort också för att öka ljusinsläppet.   

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

skogsmiljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

Skötselområde A2. Trädklädd betesmark 
 
Beskrivning: Området är en inhägnad, tvådelad hundrastgård. I sydväst är 

området öppet med en gräsmatta och grova tallar.   

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 

solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort för att öka ljusinsläpp och tillgängliggöra 

större delar av området för hundaktiviteter.    

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

miljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 
 

Skötselområde B:  Sumpskog 2 ha 
 
Beskrivning: Delvis försumpad gammal igenväxande åkermark dominerad av 

unga lövträd av asp och salix med naturliga luckor.  Igenväxta 

diken genomskär området. Den norra delen av området är 

igenväxt av ca 30-40 år gamla snår av salixarter och hägg.  En 

glänta med en nästan permanent vattenspegel kvarstår i den 

södra delen.  

 

Bevarandemål: Luckig lövdominerad sumpskog,  med god tillgång till död ved. 

En naturlig luckighet ska uppstå då träd dör av i sumpmarken.  

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: Lägg igen diken i ytterkanterna.  

Löpande: Lämna området för fri utveckling. Röj undan 
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invandrade gran.  

 

 

Skötselområde C:  Naturskogsartad tallskog 14 ha 
 
Beskrivning: Skog som domineras av gammal tall, med inslag av gran och 

lövträd.  Hällmarkstallskog med marksikt som domineras av 

lavar. I lägre partier återfinns mer gran och hällmarkstallskogen 

övergår stegvis till blåbärsgranskog.  

 

Bevarandemål: Gammal tallskog med en kontinuitet av gamla träd och död ved i 

form av både lågor och torrakor. Inslag av gran och lövträd i 

dalar.  

 

Skötselåtgärder:  Löpande:  

 Friställ gamla tallar vid behov genom att ringbarka eller avverka 

framförallt gran. Särskilt i solexponerade miljöer, såsom i bryn 

är detta värdefullt.  

 Undvik att störa markskiktets lavar och mossor på hällmarker. 

För att säkra kontinuitet av hartsrik, beständig tallved kan 

levande tallar längsbarkas (katas).  

 

 

Skötselområde D:  Naturskogsartad barrblandskog 42 ha 
 
Beskrivning: Barrblandskog med god tillgång till gammal gran och död ved. 

Inslag  av gammal asp och sälg.  I skogen finns kalkgynnade 

marksvampar, liksom arter knutna till död ved.  

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Befintligt dike täpps igen till stor del. Vid extrema 

flöden ska diket kunna brädda.  

Löpande: Säkerställ att skogen inte växer igen med gran genom 

att friställa valda träd av framförallt tall och asp och i vissa fall 

också sälg, framförallt i brynområden.  

Vid behov kan luckor huggas fram för att öka ljusinsläpp och 

underlätta föryngring.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

Skötselområde D1:  Granskog 
 
Beskrivning: Granskog som planterats under 1980-talet. Enstaka lövträd finns 
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spridda i skogen.  

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg. 

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Hugg fram luckor om ca 10-20 m2 storlek i 

skogen, framförallt runt befintliga lövträd. Ringbarka träd i 

brynet. Frakta bort veden. Skapa luckor i skogsbrynet under ett 

antal års tid.  

 Löpande: Välj ut träd som har potential att utveckla höga 

naturvärden och friställ dem.  

Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas 

 

Skötselområde E:  Öppen mark 
 
Beskrivning:  Vall 

 

Bevarandemål: Öppen mark som kan fungera som aktivitetsyta för friluftsliv 

och/eller jordbruksreserv. 

 

Skötselåtgärder:  Löpande: Slåtter eller annan hävd vid behov.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

eventuell inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

 

Skötselområde E1:  Öppen mark med brynmiljö 
 
Beskrivning: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon. Ett  igenväxt 

dike skär genom området. Sannolikt har området betats eller 

slagits tidigare då kantzonen består av hävdgynnad 

torrängsvegetation. I brynet runt fuktängen finns bestånd av asp 

och enstaka spärrgreniga tallar, också ett spår av den tidigare 

hävden.  

Bevarandemål: Öppen mark med fuktdråg och torrare kantzon med grova träd 

som kan solexponeras.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Röj/gallra brynet. Spara grov tall, gran och asp.  

 Löpande: Slåtter vid behov. Röjning och gallring av brynet för 

att skapa en kontinuitet av grov asp och tall.   

 

 

 

 



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen

 

 Beslutshandling 31(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-15 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

Anordningar för friluftslivet  
 Se bilaga 4.2 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas ungefärliga läge. Den 

exakta placeringen av anläggningar detaljstuderas inför deras iordningställande 

och kan komma att behöva justeras löpande.   

 

Beskrivning: Ett vindskydd med eldplats finns i skogens västra del.  

 En utkiksplats med eldplats ligger i nordväst. 

En hundrastgård med bänkar och tillgågn till vatten ligger i väst.  

Upplandsleden går genom skogen i nord-sydlig riktning. Utöver 

Upplandsleden finns det ett stort antal mindre stigar.  

 

Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns i området 

och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 

Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt 

friluftsliv. Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och 

underlättar för besökare att uppleva området. Reservatets gräns 

är tydligt markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: 

 Placera ut informationsskyltar vid entréer till skogen 

 Upprätta eldstad, bänkar eller stockar att sitta på samt ett 

vedförråd.  

 Frihugg försiktigt, utan att riskera naturvärden, utsiktsplats så 

att utsikten är tillräckligt oskymd. 

 Röj en rågång. Markera reservatets gräns med färg på träd samt 

med hörnstolpar. 

 Anordna stigar och markera ut dem i färg som markerar var det 

är tillåtet att cykla eller rida i reservatet.  

 Markera reservatets gräns med färg på träd samt med 

hörnstolpar. 

 

Löpande: 

 Underhåll av stig och spänger. Riskträd som fälls lämnas kvar i 

skogen.  

 Underhåll av hundrastgårdens stängsel och anordningar.  

 Städning av eldplats. Fyll på vedförrådet.  

 Hugga bort enstaka unga och medelålders träd i syfte att skapa 

ett glest trädskikt med utsikt.vid utsiktsplatsen.  

 Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll 

av hörnstolpar. 

 Byt ut skyltar vid behov. 

 Genomför tillsyn av anordningar. 
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Upplysningar 
 

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 
Befintliga stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i 

anslutning till dessa får utföras. Underhåll av belysning intill gång- och cykelväg får 

underhållas.  

 

Byggnader och andra anläggningar 
Vindskydd, torrdass, spänger och eldplatser får underhållas vid behov. Nödvändiga 

röjningar i anslutning till dessa får utföras. 

 

Upplag m.m. 
Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  

 

Ridning och cykling  
Det är förbjudet att rida eller cykla utanför i terrängen utmärkt ridstig respektive cykelled.  

 

Stängsel och staket 
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som ska betas, samt runt befintlig hundrastgård. 

Stängslen ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom 

betesområdet. 

 

Jakt och fiske 
Jakt är inte tillåtet med undantag för jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 

skyddsvärdena i reservatet. 

 

Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 

som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 

 

Kulturlämningar 
Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljö-enhet. 

 
UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 

skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 

Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 

överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 

dokumenteras. 

 
 
 

BILAGOR 
4.1.  Skötselområdeskarta 
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Bilaga 5. Sammanställning av inkomna synpunkter 

 

Synpunkter om reservatsbildandet 
Upplandsstiftelsen, Trunstagruppen, Naturskyddsföreningen Knivsta, Skogsstyrelsen, 
Omställningsgruppen, Knivsta föreningsråd, Knivsta cykelklubb, Friluftsfrämjandet Knivsta, 
Uppsala länsstyrelse samt sjutton privatpersoner har inkommit med synpunkter. Samtliga 
inkomna synpunkter är positiva till bildande av reservatet.  
 
Synpunkter gällande reservatets avgränsning 

Förslag har inkommit gällande att utöka reservatet mot nordost samt mot sydväst. Knivsta kommun har 

åtagit sig att bygga 15000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge till år 2057. Områdets närhet till 

stationen och Trunstavägen innebär att det i framtiden kan vara lämpligt för sådan bostadsbebyggelse, 

även om inga direkta sådana planer finns för området idag. Knivsta kommun gör bedömningen att det 

i detta skede inte är lämpligt att utöka reservatsområdet. Möjligheten att göra det i ett senare skede 

kvarstår. 

 

Synpunkter gällande reservatets syfte 
Flera intressenter har lämnat synpunkten att naturpedagogiken bör tydliggöras i 
syftesbeskrivningen. Det förtydligats.  
 
Synpunkter gällande föreskrifter och skötselplan 

Idag har fastighetsägare möjlighet att röja sly som har en stamdiameter under 4 cm 10 m från 
fastighetsgräns på kommunal mark. Synpunkter har inkommit om att fastighetsägare även i 
fortsättningen bör ha den möjligheten också i naturreservatet. Knivsta kommun menar att detta 
inte är i linje med reservatets syfte, att det skulle skapa en otydlighet gentemot allmänheten om 
vilka föreskrifter som gäller i reservatet, samt komplicera förvaltningen av reservatet.  
 
Fastighetsägare i tomtgräns har uttryckt en oro vad gäller möjligheten att underhålla sina 
fastigheter in anslutning till reservatet. Föreskrifterna har förtydligats så att fastighetsägare efter 
överenskommelse med reservatsförvaltaren (Kommunen) vid behov har möjlighet att röja eller 
uppföra tillfällig anläggning som kan behövas för underhåll.  
Reservatsföreskrifterna tillåter fällning av träd eller grenar som kan innebära fara för person eller 
anläggning.  
 
Ängbyskogen nyttjas idag för ridning och cykling. Upplandsleden är en viktig led för cyklister för 
att kunna ta sig genom skogen. Det finns flera hästgårdar runt skogen och ryttarna rider in och 
genom skogen på ett flertal platser. Problematik finns vad gäller ryttarnas och cyklisternas 
möjligheter att samnyttja stigar och leder, samt att markförhållandena i skogen inte överallt, och 
under alla tider på året, tål det slitage som cykling och ridning innebär. Således behöver 
cyklingen och ridningen begränsas för att skogen ska vara långsiktigt tillgänglig för så många 
cyklister, ryttare och andra besökare, som möjligt. Detta underlättar också den framtida 
förvaltningen av stigarna och skogen som helhet.  
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I skötselplanens bilaga 4.3 finns stigar där cykling och ridning är tillåtet utmarkerat. Kartan ska 
ses som en förvaltningsinriktning och inte som att stigarnas läge är låst. Deras exakta läge 
behöver studeras och utvärderas i detalj och kan komma att förändras över tid.  
 
Flera har önskat att möjligheten att tälta och elda med Kommunens tillstånd ska finnas. 
Föreskrifterna har reviderats enligt detta önskemål. 
 
Föreskrift om antal deltagare vid större evenemang har förtydligats enligt önskemål.  
 
I skötselplanen har förtydligats förvaltningsinriktning vad gäller toaletter, tillgänglighet och 
entréer med informationsskyltar. Vid friluftsanläggningarna finns möjligheten att placera 
soptunnor och ved förråd vid behov.  Anläggningarna får underhållas och skog får röjas intill 
dessa vid behov.  
 
Möjligheten finns att iordningsställa cykelparkeringar i anslutning till entréer. Bilparkering finns 
idag i närområdet på ett flertal platser. Naturreservatet är också på gångavstånd till 
järnvägsstationen.  
 
Länsstyrelsen har begärt förtydliganden gällande en del föreskrifter och skötselområden. 
Revideringar har gjorts i möjligaste mån efter önskemålen.   
 
Övriga synpunkter 

Uppgifter om att en del massor har tippats i de centrala delarna av reservatet på 1970-80-talet. Platsen 

har besökts av miljöinspektör som inte har sett skäl att begära någon ytterligare åtgärd. Möjligheten 

att göra provtagningar och undersöka saken vidare kvarstår oavsett reservatsbildning.  
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Naturreservatet Ängbyskogen  

Knivsta kommun 
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Bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun 
 
Beslut 

 

Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 

utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, 

skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 
 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt friluftsliv 

och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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Skälen för beslutet 
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av naturskogsartad 

tallskog, barrnaturskog, kalkbarrskog, trädklädd betesmark, sumpskog, med rik 

mångfald av kärlväxter, svampar och insekter. Hela området fungerar som 

tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad 

lokal för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola. 
 

 
Föreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 

med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan 

angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten  

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.  
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 
 

1. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 

skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar med undantag för 

 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, 

byggnad eller anordning efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

- fällning av träd, kapning av grenar eller röjning av sly i samband med 

underhåll av intilliggande byggnad eller anläggning, efter 

överenskommelse med reservatsförvaltaren,  
 

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, 

dämma, nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort 

vatten, utfylla, tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 

markbearbetning med undantag för 

 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

3. uppföra byggnad eller anlägga väg, mast, antenn eller annan anläggning eller 

anordning med undantag för, 

- uppförande av anordning i samband med underhåll av intilliggande 

byggnad efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

 

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 

 

5. framföra motordrivet fordon med undantag för 
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- hämtning av vildsvin eller annan art som fällts i enlighet med föreskrift 

A9, 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

6. anordna upplag, 

 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, 

 

9. bedriva jakt med undantag för 

 

- naturvårdande jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 

skyddsvärdena i reservatet, 

 

10. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för 

 

- tamboskap i samband med beteshävd, 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

11. upplåta plats för camping, uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet 

fordon. 

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 

kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex, 

servitut.  

 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 

att följande åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

 

2. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur reservatet,  

 

3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov,  

 

4. uppmärkning, anläggande och underhåll av stigar och spänger för vandring, samt 

leder för cykling och ridning,  sittbänkar, rastplats, eldstad, vindskydd, 

toaletter, vedförråd,  
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5. fällning eller ringbarkning av mindre träd och röjning av sly i syfte att friställa 

grova lövträd eller tall eller öka ljusinsläpp i skog och skogsbryn. Fällda träd ska 

lämnas kvar i skogen, ris och sly får fraktas ut, 

 

6. naturvårdsinriktad luckhuggning eller utglesning av gran inom område markerat 

på karta, bilaga 2 

 

7. . Fällda träd får fraktas ut,  

 

8. anordning av tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatsområdet, 

 

9. slåtter eller bete,  

 

10. åtgärder i syfte att upprätthålla en trädfri yta i området utmarkerat i bilaga 2,  
 

11. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 

kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av vindfällda 

träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke. Inga träd som fälls i detta syfte 

ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt fångstvirke, 

 

12. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar, 

 

13. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:  

 

1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för 

artbestämning och plockning av matsvamp,  

 

2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     

plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 

bevarandevärdena,  

 

3. elda eller grilla på annan än av Kommunen särskilt iordningställd plats, eller 

utan Kommunens tillstånd,  

 

4. framföra motordrivet fordon, 

 

5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, 

 

6. tälta utan Kommunens tillstånd, 

 

7. cykla annat än på markerade cykelstigar, 
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8. rida, annat än på markerade ridstigar,  

 

9. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 

orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 

skolaktivitet eller liknande,  

 

10. utan Kommunens tillstånd anordna tävling eller arrangemang med fler än 75 

deltagare. 

 

Undantag från föreskrifterna 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 

 

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 

genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

 

- Kommunen, eller av Kommunen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings-, 

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 

nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation 

av växt- och djurliv inom naturreservatet, 

- genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 

bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 

tillstånd, 

 

- Kommunens naturskola att inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

elda, såga av grenar eller sly samt framföra motordrivet fordon för 

transporter kopplade till verksamheten, 

 

- innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som omfattas av den 

särskilda rätten. Detta gäller t.ex. underhåll av befintligt ledningsnät och 

transformatorstation, luftkablar och vägar, 

 

- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vidta 

nödvändiga åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, 

oljeutsläpp, kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan 

ska om möjligt göras till kommunen i förväg, annars efter genomförandet.  
 

 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 
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Uppgifter om naturreservatet 

Naturreservatets namn Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 
region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och naturtyp 
(ungefärliga arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

Beskrivning av naturreservatet 
 

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort 

och är en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen 

överallt utom i söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. 

Skogsgränsen är djupt flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i 

skogsområdet. På många platser är skogen tät hela vägen ut till brynet, men det 

finns också delar där brynet är luckigt och i olika stadier av igenväxning. 

Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i söder och sumpskog 

och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett 

torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande 

hagmarksområden med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets 

inre områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större 

krondike som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som 

sannolikt brukats som äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av 

asp och buskage av framförallt slån. 
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Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att 

det är en variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen 

genomkorsas av ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- 

sydlig riktning. Ett vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar 

som ett refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att 

den kan fungera som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för 

hackspettar och andra arter som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda 

träd.  

 

Kommunens bedömningar 
Ängbyskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 

bestående av barrnaturskog, kalkbarrskog, natutrskogsartad tallskog, 

ädellövmiljöer och sumpskog och vilka hyser en stor mångfald, av växt- och 

djurarter. Skogen är också mycket värdefull som rekreations- och friluftsområde 

för de boende i Knivsta kommun. 

 

För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering 

som innebär att områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. 

Vidare behövs vissa skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. 

Kommunen har bedömt att området därför bör förklaras som naturreservat. 

 

Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt 

växt- och djurliv och Levande skogar genom att 79,4 hektar skyddsvärd natur ges 

ett långsiktigt skydd. Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla 

friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet. 

 

Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området 

gällande kommunala översiktsplanen. 

Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 

vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Ärendets beredning 
Skogen är utpekat som ett viktigt tätortsnära grönområde i kommunens 

översiktsplan (2017). Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuns 

grönstrukturplan, 2016, Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit 

områdets höga naturvärden. Området har naturvärdesinventerats enligt standard 

2016. 
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Delar av området är klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Ett stort 

antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 

 

Synpunkter gällande hur naturreservatet nyttjas har insamlats från ett flertal 

friluftslivsorganisationer och allmänheten under år 2021.  

 

Inkomna remissynpunkter 
 

Se samrådshandling, bilaga 5. 
 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 

vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om 

de överklagas. 

 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka 

talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på 

vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning 

eller inlösen annars går förlorad. 

 

Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet. 

 

Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 

operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 

§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 

kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 

meddelad föreskrift, kan Kommunen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 

vite förelägga om rättelse. 

 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med 

stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider 

mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 

stormskadad skog lämnas orörda. 

 

Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell 

brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning 

som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs 

bevakning med hänsyn till risken för ny brand men kommer bevakningen inte till 

stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller 

nyttjanderättshavarens bekostnad. 

 

Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl 

och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 
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Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 

skydd för naturmiljön, till exempel: 

 

- Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 

jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 

miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

 

- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) 

med visst förbud mot körning i terräng, 

 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
 

 
Bilagor 

 
1. Beslutskarta,  

2. Föreskriftskarta 

3. Översiktskarta 

4. Skötselplan med bilagor 

5. Samrådshandling 
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Hur du överklagar  
Kommunens beslut får överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.  

Om du vill överklaga beslutet ska ditt överklagande ska vara hos kommunen inom tre 

veckor från det att beslutet kungjordes. Om sista dagen för överklagande infaller på en 

lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen 

kommer in nästa vardag.  

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men ges in till kommunen som 

prövar om ditt överklagande lämnats in i rätt tid. Har ditt överklagande kommit i tid 

vidarebefordrar kommunen det till länsstyrelsen.  

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om ditt namn, person- eller 

organisationsnummer, adress, telefonnummer (dock inte hemligt telefonnummer), epost 

och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. Dessutom ska adress och 

telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där du kan nås för delgivning 

anges.  

Du behöver ange vilket beslut som du överklagar (diarienummer och beslutsdatum), varför 

du anser att kommunens beslut är felaktigt och vilken ändring av beslutet du begär samt de 

omständigheter (bevis) du åberopar till stöd för din begäran.  

Mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se eller skicka det med post till:  

Knivsta kommun  

741 75 
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Skötselplan för naturreservatet 

Ängbyskogen 

Knivsta kommun 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 

Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 

med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och 

föreskrifter, justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande 

av skötselplaner. 

 

 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa 

eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 

 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt 

friluftsliv och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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BESKRIVNINGSDEL 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets 
namn 

Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 
region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och 
naturtyp (ungefärliga 
arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

 
 

 

 

Allmän beskrivning   
Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är 

en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen överallt utom i 

söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt 

flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. På många platser är 

skogen tät hela vägen ut till brynet, men det finns också delar där brynet är luckigt och i 

olika stadier av igenväxning. Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i 

söder och sumpskog och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns 

resterna av ett torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla 

trädklädda betesmarker med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre 

områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike 

som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som sannolikt brukats som 
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äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av asp och buskage av framförallt 

slån. 

 

Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 

variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen genomkorsas av 

ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- sydlig riktning. Ett 

vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett 

refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att den kan fungera 

som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter 

som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda träd 

 

Historisk och nuvarande markanvändning 
Från historiska kartor kan utläsas att Ängbyskogen har samma karaktär på landskapsnivå 

idag som den har haft minst sedan mitten av 1800-talet. Samma ängslycka som ses på den 

häradsekonomiska kartan från mitten av 1800-talet (se figur 1) finns kvar idag.  

Stora delar av skogen har sannolikt betats under denna tid, medan de små trädfria 

områdena har brukats som åker eller äng.  

Trädskiktet är över lag gammalt, men skogen är mer eller mindre påverkad av skogsbruk 

överallt.  Endast en mindre del av skogen har kalhuggits, men vissa områden är åkermark 

som har planterats med gran, eller björk. Några områden har karaktär av gammal, trädklädd 

betesmark i igenväxningsfas, och här är skogen på beståndsnivå yngre, med enstaka äldre 

träd inuti.  
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Figur 1. Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och 

beige är skogsmark. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. Ängslyckan i mitten syns tydligt, 

liksom diket som rinner ut  ur skogen och genom åkern öster om lyckan. Källa: Lantmäteriet 

 

Under 1900-talet har en åkerlycka har skapats söder om den ursprungliga. På 1960-talet var 

denna fortfarande helt öppen, men den har sedan dess vuxit igen med framförallt lövträd 

(se figur 2). De diken som genomskurit och avvattnat området är idag till stor del igenväxta 

och området är idag sankt. En liten glänta kvarstår där det är som blötast. Senare har de 

hagmarker som varit helt öppna blivit mer slutna, men betesmarkskaraktären kvarstår och 

spärrgreniga lövträd finns kvar.  

Under 1980-talet också flera av luckorna igenplanterats med gran och det finns täta bestånd 

av ung gran spritt i skogen.  
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Figur 2. Ortofoto från 1960. Ytterligare en lycka har tillkommit i skogen och en väg in till den 

ursprungliga lyckan har skapats. Längst i norr syns den glesa betesmarken med jätteekar. Källa 

Lantmäteriet 

 
 

 

Områdets bevarandevärden  
 

Biologiska värden   
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs främst av naturskogsartad 

tallskog, kalkbarrskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, och sumpskog. Det 

förekommer mindre delområden som domineras av asp och grova aspar förekommer spritt i 

så gott som alla miljöer i skogen. Bevarandevärda strukturer är förutom asparna också de 

grova hagmarksekar i skogens nordligaste delar och oxelmiljöerna i väster. Det väldigt 

långa skogsbrynet skapar förutsättningar som födosöksområde för pollinerande insekter 

och arter som är knutna både till en kombination av öppen mark och sluten skog. 
 

Kalkbarrskog och ädellövmiljöer är ansvarsnaturtyper i Uppsala län, vilket innebär att länet 

har ett särskilt ansvar att säkerställa att dessa miljöer bevaras. Ängbyskogen ligger i de 

västligaste och yttersta delarna av kalkbarrskogsbältet i länet, men har ett flertal arter som 

är tydligt kalkgynnade. Skogens kulturhistoria har också varit gynnsamt för dessa arter, 
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som behöver en viss störning, gärna i form av bete, i kombination med en kontinuitet av 

gran för att frodas. Ädellövmiljöerna i Ängbyskogen är trädklädda betesmarker som har en 

kombination av trädkontinuitet och hävd. Gammal tallskog är en bristvara i landskapet 

eftersom den inom produktionsskogsbruket oftast avverkas innan den når en ålder av 100 

år. Tallskogsområdena i Ängbyskogen som har en medelålder mellan 125-135 år är mycket 

skyddsvärda. Ett flertal av naturvårdsarterna som noterats är beroende av ett stabilt och 

fuktigt mikroklimat. Sumpskog och fuktäng är av den anledningen viktiga att bevara i 

området.  

 

Skogen har inventerats enligt standard, men dock väldigt sent på säsongen. Trots detta har 

18 rödlistade arter och 36 signalarter (arter som indikerar miljöer med höga naturvärden) 

påträffats i området. 
 

Bland skyddsvärda arter kan några kalkgynnade marksvampar knutna till äldre 

barrskogsbestånd nämnas, t.ex. grangråticka, korktaggsvampar och korallfingersvampar. 

Dessa arter har en särdeles dålig förmåga att sprida sig och är beroende av att de träd som 

de lever i symbios med får finnas kvar.  

 

Rynkskinn är en art som indikerar urskogsartade barrskogar. Den lever på grova 

granstammar med fortfarande kvarsittande bark och trivs i lägen med jämn och hög 

luftfuktighet. Ängbyskogens kuperade terräng skapar sådana stabila mikroklimat där denna 

svamp kan frodas.  
 

Blektickan trivs på nyligen döda, eller döende grenar av grova ädellövträd i gamla 

hagmarker. Alla träd som svampen växer på är naturvårdsträd då den har höga krav på sin 

livsmiljö och oftast åtföljs av andra ovanliga arter.  

 

Lunglav är en stor bladlav som signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en 

kombination av ett stabilt, fuktigt mikroklimat, god ljustillgång och god luftkvalitet.  

 

Talltickan växer bara på tallar som har nått en ålder av minst 100 år. Den är mycket ovanlig  

skogslandskapet, men går ofta att finna i skogar som kapslats in i urbana miljöer, och 

därför undvikit kalavverkning.  

 

 

Naturvårdsarter 
Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 

de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse 

för biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 

rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars 

förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 

habitatdirektiv. 

 
Teckenförklaring: 

F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 

A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 

s = Signalart enligt Skogsstyrelsen (2005) 

P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
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C = Ansvarsart för länet 

 

Hotkategori i Sverige enligt rödlistan (2015): 

CR = Critically endangered Akut hotad 

EN = Endangered Starkt hotad 

VU = Vulnerable Sårbar 

NT = Near threatened Nära hotad 

DD = Data deficient Kunskapsbrist 

 
 

Fåglar       
Sånglärka Alauda arvensis NT 

 
F 

  

Kråka Corvus corone 
  

F 
  

Skata Pica pica 
  

F 
  

Gröngöling Picus viridis NT 
    

Tallbit Pinicola enucleator 
   

typisk 
 

Kungsfågel Regulus regulus VU 
    

Taltrast Turdus philomelos 
  

F 
  

Kärlväxter 
      

Blåsippa Hepatica nobilis 
    

karakteristisk 

Grönpyrola Pyrola chlorantha 
   

typisk 
 

 

Skalbaggar 
      

 
Granbarkgnagare Microbregma emarginatum    

  
s 

 
Mossor 

      

 
Pygmémossa Acaulon muticum NT 

    

 
Källgräsmossa Brachythecium rivulare 

   
typisk 

 

 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 
A 

 
typisk 

 
s  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
   

typisk 
 

s 

Blåmossa Leucobryum glaucum 
   

typisk 
 

s 

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides 
   

typisk karakteristisk s 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 
   

typisk karakteristisk  
 

Lavar 
      

 
Sotlav Acolium inquinans 

     
s 

Lönnlav Bacidia rubella 
   

 

typisk 

 

s 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 
   

typisk 
 

s 

Kornig nållav Chaenotheca chlorella 
     

s 

Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 
     

s 

Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 
   

typisk 
 

s 

Sotlav Cyphelium inquinans    typisk 
 

s 

Lunglav Lobaria pulmonaria NT   typisk karakteristisk s 

Bårdlav Nephroma parile    typisk 
 

s 

Liten blekspik Sclerophora peronella VU 
  

typisk 
 

s 

 
Svampar     

  

 
Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 

  
typisk 

 
s 

Trådticka Climacocystis borealis 
   

typisk 
 

s 
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Ädelspindlingar Cortinarius subgen. 

Phlegmacium 

     

s 

Hasselticka Dichomitus campestris 
   

typisk 
 

s 

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 
  

typisk 
 

s 

Blekticka Haploporus tuberculosus NT   

  
s 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 
     

s 

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum    

  
s 

Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT   typisk 
 

s 

Smalfotad 

taggsvamp Hydnellum gracilipes VU   

  

 
Skarp 

dropptaggsvamp 

Hydnellum peckii 
     

s 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus 
     

s 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 
   

typisk 
 

 
Gammelgranslav Lecanactis abietina     typisk 

 

 
Kötticka Leptoporus mollis NT   typisk 

 
s 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 
     

s 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 
  

typisk karakteristisk s 

Tallticka Phellinus pini NT   

  
s 

Stor aspticka Phellinus populicola NT   typisk karakteristisk s 

Ekticka Phellinus robustus NT 
  

typisk 
 

s 

Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
  

typisk karakteristisk  
Gul fingersvamp Ramaria flava s.lat. 

     
s 

Orangegul 

fingersvamp Ramaria largentii VU   

  

s 

Fjällig taggsvamp s. 

str. 

Sarcodon imbricatus  s. str. 
     

s 

Blomkålssvamp Sparassis crispa 
     

s 

 
 
 
 

Kulturhistoriska värden   
En torplämning i form av en husgrund med spisröse finns intill ängslyckan i skogen. Intill 

lämningen finns också resterna av en brunn. Utöver torplämningen finns också ett antal 

stensättningar i området.  

 

Värden för friluftslivet  
Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Upplandsleden korsar skogen i nord-

sydlig riktning, och ytterligare fler stigar leder besökare genom, och runt skogen. Den 

variationsrika miljön ger många sinnliga upplevelser och den kuperade terrängen innebär 

att det nästan alltid går att finna tysta platser i lä. I skogsbrynet finns många naturliga 

utkiksplatser där besökare kan skåda ut över det kringliggande jordbrukslandskapet.  

Barnen i intilliggande skola och förskolor använder skogen på sina raster.  
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Prioriterade bevarandevärden    
Markslag och naturtyp: kalkbarrskog, trädklädd betesmark, gammal tallskog, 

sumpskog, ängsmark, öppen mark 

 

Strukturer: gamla barrträd, grov asp, grov ek, skogsbryn, 

solexponerad tall, död ved, fuktdråg, ängslycka 

 

Växt-, svamp- och  

djursamhällen: kalkgynnade marksvampar, vedlevande svampar, 

vedlevande insekter 

 

Arter: Nothorhina punctata reliktbock 

 Boletopsis leucomelaena grangråticka 

 Hydnellum sp.  korktaggsvampar 

 Phlebia centrifuga rynkskinn 

 Haploporus tuberculosus blekticka 

 Phellinus pini tallticka 

 Lobaria pulmonaria lunglav 

 Ramaria sp.  korallfingersvampar 

  

Friluftsliv: naturupplevelse, naturpedagogik, cykling, ridning, 

strövområde, vandring, svampplockning 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 

Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-E, 

se skötselområdeskarta, bilaga 4.1 Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen 

mellan olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan 

avvika väsentligt från skötselområdet i stort.  

 

 

Skötselområde A:  Trädklädd betesmark  4,4 ha 
 
Beskrivning: Gamla betesmarker i igenväxningsfas med stort inslag av ek, 

oxel och asp. I områdena finns grova träd som är trängda av 

framförallt slån eller hägg. På de grova träden finns 

bevarandevärda arter såsom blekticka, nållavar och lunglav.  

 

Bevarandemål: Öppen betesmark med kontinuitet av grova, gamla lövträd av 

framförallt ek, oxel och asp. Fristående jätteträd av ek. Enstaka 

gamla enar och inslag av slån och andra blommande buskar. 

Kontinuitet av solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Frihuggning: Ek och asp frihuggs i området generellt, men 

särskilt i sköteselområdets kantzoner, under ett antal år.  

Röjning: Slånbuskage begränsas genom röjning och fraktas bort.  

Löpande:  

Om graninvandring eller täta buskage utgör ett hot mot lövträden 

eller begränsar ljusinsläppet avsevärt, avlägsnas dessa genom 

ringbarkning, avverkning eller röjning i skötselområdet. Också 

asp kan, vid behov, avlägsnas genom ringbarkning eller 

avverkning. Viktigt är att försöka undvika snabba slyuppslag.  

 Områdena bör hävdas genom slåtter eller bete om möjligt. 

Viktigt är då att ta hänsyn till tillgängligheten för friluftslivet vid 

instängsling.  

 

Skötselområde A1:  Trädklädd betesmark  2,7 ha 
 
Beskrivning: Gammal åker där gran och björk planterats, förmodligen på sent 

1980-tal och senare. Området avgränsas av diken som avleder 

vatten från skogen och den stora åkermarken i mitten av 

Ängbyskogen.  Granbeståndet är delvis väldigt tätt och 

svårforcerat. I ytterkanten av området finns enstaka större sälgar 

och någon tall och asp. En stig leder in i skogen.  

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 
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solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort också för att öka ljusinsläppet.   

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

skogsmiljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

Skötselområde A2. Trädklädd betesmark 
 
Beskrivning: Området är en inhägnad, tvådelad hundrastgård. I sydväst är 

området öppet med en gräsmatta och grova tallar.   

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 

solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort för att öka ljusinsläpp och tillgängliggöra 

större delar av området för hundaktiviteter.    

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

miljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 
 

Skötselområde B:  Sumpskog 2 ha 
 
Beskrivning: Delvis försumpad gammal igenväxande åkermark dominerad av 

unga lövträd av asp och salix med naturliga luckor.  Igenväxta 

diken genomskär området. Den norra delen av området är 

igenväxt av ca 30-40 år gamla snår av salixarter och hägg.  En 

glänta med en nästan permanent vattenspegel kvarstår i den 

södra delen.  

 

Bevarandemål: Luckig lövdominerad sumpskog,  med god tillgång till död ved. 

En naturlig luckighet ska uppstå då träd dör av i sumpmarken.  

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: Lägg igen diken i ytterkanterna.  

Löpande: Lämna området för fri utveckling. Röj undan 
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invandrade gran.  

 

 

Skötselområde C:  Naturskogsartad tallskog 14 ha 
 
Beskrivning: Skog som domineras av gammal tall, med inslag av gran och 

lövträd.  Hällmarkstallskog med marksikt som domineras av 

lavar. I lägre partier återfinns mer gran och hällmarkstallskogen 

övergår stegvis till blåbärsgranskog.  

 

Bevarandemål: Gammal tallskog med en kontinuitet av gamla träd och död ved i 

form av både lågor och torrakor. Inslag av gran och lövträd i 

dalar.  

 

Skötselåtgärder:  Löpande:  

 Friställ gamla tallar vid behov genom att ringbarka eller avverka 

framförallt gran. Särskilt i solexponerade miljöer, såsom i bryn 

är detta värdefullt.  

 Undvik att störa markskiktets lavar och mossor på hällmarker. 

För att säkra kontinuitet av hartsrik, beständig tallved kan 

levande tallar längsbarkas (katas).  

 

 

Skötselområde D:  Naturskogsartad barrblandskog 42 ha 
 
Beskrivning: Barrblandskog med god tillgång till gammal gran och död ved. 

Inslag  av gammal asp och sälg.  I skogen finns kalkgynnade 

marksvampar, liksom arter knutna till död ved.  

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Befintligt dike täpps igen till stor del. Vid extrema 

flöden ska diket kunna brädda.  

Löpande: Säkerställ att skogen inte växer igen med gran genom 

att friställa valda träd av framförallt tall och asp och i vissa fall 

också sälg, framförallt i brynområden.  

Vid behov kan luckor huggas fram för att öka ljusinsläpp och 

underlätta föryngring.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

Skötselområde D1:  Granskog 
 
Beskrivning: Granskog som planterats under 1980-talet. Enstaka lövträd finns 
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spridda i skogen.  

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg. 

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Hugg fram luckor om ca 10-20 m2 storlek i 

skogen, framförallt runt befintliga lövträd. Ringbarka träd i 

brynet. Frakta bort veden. Skapa luckor i skogsbrynet under ett 

antal års tid.  

 Löpande: Välj ut träd som har potential att utveckla höga 

naturvärden och friställ dem.  

Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas 

 

Skötselområde E:  Öppen mark 
 
Beskrivning:  Vall 

 

Bevarandemål: Öppen mark som kan fungera som aktivitetsyta för friluftsliv 

och/eller jordbruksreserv. 

 

Skötselåtgärder:  Löpande: Slåtter eller annan hävd vid behov.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

eventuell inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

 

Skötselområde E1:  Öppen mark med brynmiljö 
 
Beskrivning: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon. Ett  igenväxt 

dike skär genom området. Sannolikt har området betats eller 

slagits tidigare då kantzonen består av hävdgynnad 

torrängsvegetation. I brynet runt fuktängen finns bestånd av asp 

och enstaka spärrgreniga tallar, också ett spår av den tidigare 

hävden.  

Bevarandemål: Öppen mark med fuktdråg och torrare kantzon med grova träd 

som kan solexponeras.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Röj/gallra brynet. Spara grov tall, gran och asp.  

 Löpande: Slåtter vid behov. Röjning och gallring av brynet för 

att skapa en kontinuitet av grov asp och tall.   
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Anordningar för friluftslivet  
 Se bilaga 4.2 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas ungefärliga läge. Den 

exakta placeringen av anläggningar detaljstuderas inför deras iordningställande 

och kan komma att behöva justeras löpande.   

 

Beskrivning: Ett vindskydd med eldplats finns i skogens västra del.  

 En utkiksplats med eldplats ligger i nordväst. 

En hundrastgård med bänkar och tillgågn till vatten ligger i väst.  

Upplandsleden går genom skogen i nord-sydlig riktning. Utöver 

Upplandsleden finns det ett stort antal mindre stigar.  

 

Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns i området 

och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 

Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt 

friluftsliv. Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och 

underlättar för besökare att uppleva området. Reservatets gräns 

är tydligt markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: 

 Placera ut informationsskyltar vid entréer till skogen 

 Upprätta eldstad, bänkar eller stockar att sitta på samt ett 

vedförråd.  

 Frihugg försiktigt, utan att riskera naturvärden, utsiktsplats så 

att utsikten är tillräckligt oskymd. 

 Röj en rågång. Markera reservatets gräns med färg på träd samt 

med hörnstolpar. 

 Anordna stigar och markera ut dem i färg som markerar var det 

är tillåtet att cykla eller rida i reservatet.  

 Markera reservatets gräns med färg på träd samt med 

hörnstolpar. 

 

Löpande: 

 Underhåll av stig och spänger. Riskträd som fälls lämnas kvar i 

skogen.  

 Underhåll av hundrastgårdens stängsel och anordningar.  

 Städning av eldplats. Fyll på vedförrådet.  

 Hugga bort enstaka unga och medelålders träd i syfte att skapa 

ett glest trädskikt med utsikt.vid utsiktsplatsen.  

 Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll 

av hörnstolpar. 

 Byt ut skyltar vid behov. 

 Genomför tillsyn av anordningar. 
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Upplysningar 
 

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 
Befintliga stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i 

anslutning till dessa får utföras. Underhåll av belysning intill gång- och cykelväg får 

underhållas.  

 

Byggnader och andra anläggningar 
Vindskydd, torrdass, spänger och eldplatser får underhållas vid behov. Nödvändiga 

röjningar i anslutning till dessa får utföras. 

 

Upplag m.m. 
Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  

 

Ridning och cykling  
Det är förbjudet att rida eller cykla utanför i terrängen utmärkt ridstig respektive cykelled.  

 

Stängsel och staket 
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som ska betas, samt runt befintlig hundrastgård. 

Stängslen ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom 

betesområdet. 

 

Jakt och fiske 
Jakt är inte tillåtet med undantag för jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 

skyddsvärdena i reservatet. 

 

Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 

som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 

 

Kulturlämningar 
Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljö-enhet. 

 
UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 

skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 

Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 

överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 

dokumenteras. 

 
 
 

BILAGOR 
4.1.  Skötselområdeskarta 

4.2.  Förvaltningsinriktning friluftsanordningar 

 



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 2021-09-27

 

 Beslutshandling 33(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-27 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

 



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 2021-09-27

 

 Beslutshandling 34(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-27 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

 



 § 78 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-1 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 2021-09-27

 

 Beslutshandling 35(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2021-09-27 Dnr: SUN-2021/386 

     
  

 

 

 
Bilaga 5. Sammanställning av inkomna synpunkter 

 

Synpunkter om reservatsbildandet 
Upplandsstiftelsen, Trunstagruppen, Naturskyddsföreningen Knivsta, Skogsstyrelsen, 
Omställningsgruppen, Knivsta föreningsråd, Knivsta cykelklubb, Friluftsfrämjandet Knivsta, 
Uppsala länsstyrelse samt sjutton privatpersoner har inkommit med synpunkter. Samtliga 
inkomna synpunkter är positiva till bildande av reservatet.  
 
Synpunkter gällande reservatets avgränsning 

Förslag har inkommit gällande att utöka reservatet mot nordost samt mot sydväst. Knivsta kommun har 

åtagit sig att bygga 15000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge till år 2057. Områdets närhet till 

stationen och Trunstavägen innebär att det i framtiden kan vara lämpligt för sådan bostadsbebyggelse, 

även om inga direkta sådana planer finns för området idag. Knivsta kommun gör bedömningen att det 

i detta skede inte är lämpligt att utöka reservatsområdet. Möjligheten att göra det i ett senare skede 

kvarstår. 

 

Synpunkter gällande reservatets syfte 
Flera intressenter har lämnat synpunkten att naturpedagogiken bör tydliggöras i 
syftesbeskrivningen. Det förtydligats.  
 
Synpunkter gällande föreskrifter och skötselplan 

Idag har fastighetsägare möjlighet att röja sly som har en stamdiameter under 4 cm 10 m från 
fastighetsgräns på kommunal mark. Synpunkter har inkommit om att fastighetsägare även i 
fortsättningen bör ha den möjligheten också i naturreservatet. Knivsta kommun menar att detta 
inte är i linje med reservatets syfte, att det skulle skapa en otydlighet gentemot allmänheten om 
vilka föreskrifter som gäller i reservatet, samt komplicera förvaltningen av reservatet. 
Kommunen är förvaltare av reservatet. Om fastighetsägare i reservatsgräns har synpunkter på 
förvaltningen av reservatet har de möjligheten att inkomma med dem till förvaltningen. 
Kommunen välkomnar ett samarbete om åtgärder i närheten av reservatsgränsen.  
 
Fastighetsägare i tomtgräns har uttryckt en oro vad gäller möjligheten att underhålla sina 
fastigheter in anslutning till reservatet. Föreskrifterna har förtydligats så att fastighetsägare efter 
överenskommelse med reservatsförvaltaren (Kommunen) vid behov har möjlighet att röja eller 
uppföra tillfällig anläggning som kan behövas för underhåll av den egna fastigheten.  
Reservatsföreskrifterna tillåter fällning av träd eller grenar som kan innebära fara för person eller 
anläggning, innanför eller utanför reservatet. Den kommunala handläggningen av ärenden som 
rör riskträd kommer att vara densamma efter reservatsbildningen som den varit tidigare.  
 
Ängbyskogen nyttjas idag för ridning och cykling. Upplandsleden är en viktig led för cyklister för 
att kunna ta sig genom skogen. Det finns flera hästgårdar runt skogen och ryttarna rider in och 
genom skogen på ett flertal platser. Problematik finns vad gäller ryttarnas och cyklisternas 
möjligheter att samnyttja stigar och leder, samt att markförhållandena i skogen inte överallt, och 
under alla tider tål det slitage som cykling och ridning innebär. Således behöver cyklingen och 
ridningen begränsas för att skogen ska vara långsiktigt tillgänglig för så många cyklister, ryttare 
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och andra besökare, som möjligt. Detta underlättar också den framtida förvaltningen av stigarna 
och skogen som helhet.  
 
 
 
 
I skötselplanens bilaga 4.3 finns stigar där cykling och ridning är tillåtet utmarkerat. Kartan ska 
ses som en förvaltningsinriktning och inte som att stigarnas läge är låst. Deras exakta läge 
behöver studeras och utvärderas i detalj och kan komma att förändras över tid.  
 
Flera har önskat att möjligheten att tälta och elda med Kommunens tillstånd ska finnas. 
Föreskrifterna har reviderats enligt detta önskemål. 
 
Synpunkter har inkommit gällande brandrisk i reservatet. Genom att begränsa eldningen till  
iordninggjorda platser i reservatet kommer risken för att bränder sprids okontrollerat minska. De 
iordninggjorda platserna kommer att underhållas så att de är lätta att använda för allmänheten.  
 
Föreskrift om antal deltagare vid större evenemang har förtydligats enligt önskemål.  
 
I skötselplanen har förtydligats förvaltningsinriktning vad gäller toaletter, tillgänglighet och 
entréer med informationsskyltar. Vid friluftsanläggningarna finns möjligheten att placera 
soptunnor och ved förråd vid behov.  Anläggningarna får underhållas och skog får röjas intill 
dessa vid behov.  
 
Möjligheten finns att iordningsställa cykelparkeringar i anslutning till entréer. Bilparkering finns 
idag i närområdet på ett flertal platser. Naturreservatet är också på gångavstånd till 
järnvägsstationen. Frågan om parkeringsplatser utreds i kommunens fysiska planering, vilket 
ligger utanför reservatsarbetet.  
 
Länsstyrelsen har begärt förtydliganden gällande en del föreskrifter och skötselområden. 
Revideringar har gjorts i möjligaste mån efter önskemålen.   
 
Övriga synpunkter 

Uppgifter om att en del massor har tippats i de centrala delarna av reservatet på 1970-80-talet. Platsen 

har besökts av miljöinspektör som inte har sett skäl att begära någon ytterligare åtgärd. Möjligheten 

att göra provtagningar och undersöka saken vidare kvarstår oavsett reservatsbildning.  
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Verksamhetsberättelser och delårsbokslut för SUN per augusti 2021  

 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista augusti uppgår till 6,9 miljoner 
kronor och nämndens årsprognos visar på ett överskott på 5,1 miljoner kronor. Detta 
motsvarar en förbättring jämfört med årsprognosen per juli med 3,1 miljoner kronor. 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, se bilaga.  
 
Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per 
augusti månad.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos har förbättrats med 3,1 miljoner kronor till 5,1 
miljoner kronor. Huvudsakliga förbättringen ligger i ökad exploateringsersättning till 
verksamheten gator och vägar. Exploateringsersättningen förväntas uppgå till 16,1 miljoner 
kronor och kan ställas i relation till den budgeterade nivån på 6,7 miljoner kronor. 
Verksamheterna vindkraftverk, trafikövervakning/parkeringsavgifter, avfallsverksamheten, 
exploateringsverksamheten samt utvecklingsprogram prognostiseras sammantaget med ett 
underskott på 5,3 miljoner kronor. Samhällsutvecklingsnämndens investeringsutgift per sista 
augusti uppgick till 32,4 miljoner kronor och den prognostiserade utgiften uppgår till 76,25 
miljoner kronor. Givet en investeringsutgift på 76,25 miljoner kronor förväntas 
nyttjandegraden av beviljad investeringsram att upp gå till 71,7%. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Tf. Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring verksamhetsberättelse och delårsbokslut handlar om nämnden godkänner 
uppföljning för perioden januari och augusti samt prognosen för resterande del av 
verksamhetsåret. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. Detta beslut har 
ingen direkt påverkan på barn då det handlar om en rapportering av nuläget och en 
uppskattning om framtiden. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nämndens uppdrag 

Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 

kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga 

rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i 

samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik 

samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida 

och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska 

nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 

Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator 

och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret 

för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala 

trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 

Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 

lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 

papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 

implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 

Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Planenheten 

ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster och grönstrukturplanering i 

stadsbyggnadsprojekt. 

Planenheten ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat 

miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 

Exploateringsverksamheten åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser 

samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten. 

Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 

handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam 

från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som 

ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp 

entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Året har varit händelserikt. Stora exploateringsprojekt i Centrala Ängby och Margaretavägen 

påverkar både kommunmedborgarna och kommunförvaltningen i hög grad. En förstudie för 

verksamhetsområden i Brunnby, Ar och Nor pågår och Coronapandemin har i stor utsträckning 

fortsatt att påverka verksamheternas vardagsrutiner vilket har varit en påfrestande faktor för 

förvaltningen. 

Under pandemin har intresset för att vistas utomhus ökat avsevärt. Information om parker och 

friluftsområden efterfrågas och parker och friluftsområden används i betydligt större 

utsträckning än tidigare. Det har lett till att det ställs större krav på skötsel och service i 

kommunens anläggningar utomhus. 

Larmrapporterna om klimatförändringarnas verkningar och massutdöendet av arter som kommit 

under året ställer nya krav på alla instanser att skynda på det hållbara samhällsbyggandet. 

Sommarens kraftiga regn och skyfall, både i Sverige och Europa, aktualiserar frågan att aktivt 

arbeta med skyfallshantering, både i ett planeringsskede, men även i befintliga miljöer. 

Trafik- och gatuenheten har under året rustat och tillgänglighetsanpassat Brunnbyvägen. Gatan 

har fått ny beläggning, busshållplatser har tillgänglighetsanpassas och fått väderskydd, gång- och 

cykelbanor har prioriterats och ny belysning har anlagts för gång- och cykeltrafik. Ett omfattande 

arbete med upprustning av belysningsanläggningen i området kring vattentornet har genomförts 

där hela anläggningen bytts ut då den gamla inte bedömdes elsäker. Utbyggnaden av Centrala 

Ängby fortsätter, med utmaningar att påverka tredje man så lite som möjligt. En störning som 

påverkat genomförandet är de samtidiga entreprenader som sker parallellt kopplat till 

exploatering. 

Framtiden 

Hållbarhetsarbetet inom stadsbyggandet behöver få en ännu mer framskjuten position. Strängare 

hållbarhetskrav i byggprocessen, snålare resursanvändning och en större beredskap för 

klimatanpassning är utmaningar för framtiden. 

Den materialbrist som råder i bygg- och anläggningsbranschen kan leda till att nämndens ansvar 

för allmän platsmark (drift, underhåll och utbyggnad) kan bli mer kostsamt och tidskrävande 

framöver. Ett ökat byggande i landet i stort kan även komma att påverka kostnaderna i form av 

högre entreprenadpriser. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Detta sker bland annat via samrådsmöten, företagarfrukostar och dialog. Vidare så har 

planenheten har genomfört medborgardialoger i form av fokusgrupp och ungdomsenkät i arbetet 

med att ta fram ett planprogram för Myrberget. Planenheten har även arbetat för ökad förståelse 

för detaljplaner och planprocessen genom informationsfilmer (för detaljplanerna Fornåsa 

respektive Lötängen) samt genom att använda Storymaps som verktyg. 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk 

hållbarhet optimeras. 

 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Funktion och ekologisk hållbarhet beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala 

samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av bland annat naturvärdesinventeringar och 

ekosystemtjänstanalyser ges underlag för ställningstaganden i varje enskilt projekt. Inom arbetet 

med stadsutvecklingsstrategin (SUS), vägs funktion och ekologisk hållbarhet in när ny 

bebyggelse och nya transportsystem planeras. 
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Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Samhällsutvecklingsnämndens nettokostnad prognostiseras att uppgå till 40,4 miljoner kronor 

för 2021, vilket är lägre än utfallet 2020. Nämndens årsprognos indikerar ett överskott på 5,1 

miljoner kronor vilket tyder på att målet om långsiktig ekonomi i balans kommer uppfyllas under 

2021. I ett längre perspektiv har nämndens utfall fluktuerat senaste åren vilket tyder på att 

samhällsutvecklingsnämnden har haft problem med en långsiktig ekonomi i balans. För 

framtiden kommer den förändrade redovisningen av exploateringsersättning få stor effekt på 

nämndens ekonomi, vilket kommer medföra att enskilda år blir nämndens resultat stora överskott 

och andra år underskott. Nettokostnaden för nämndens verksamheter, främst gata, kommer att 

öka successivt i takt med utbyggnaden av Knivsta. Den tidigare matchningen av 

avskrivningskostnader och exploateringsersättning är bidragande till ökningen av nämndens 

nettokostnad. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 

 

 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 
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Nämndens analys av måluppfyllelse 

Knivstas grönstruktur och naturvärden beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala 

samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av bland annat naturvärdesinventeringar och 

ekosystemtjänstanalyser ges underlag för ställningstaganden i varje enskilt projekt. Inom arbetet 

med stadsutvecklingsstrategin (SUS), vägs grönska och naturvärden in när ny bebyggelse och 

nya transportsystem planeras. I stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy lyfts parker och 

gröna stråk fram som viktiga käraktärsdrag för kommunens egenart. Genom dessa styrdokument 

kan förvaltningen arbeta mer strukturerat och målinriktat med kommunens gröna miljöer och 

naturområden. Inom ramen för arbetet med kommunens hållbarhetslöften för programperioden 

2021-2023 pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att verkställa ett brett antal löften om 

programperiodens tema som är biologisk mångfald. Under året kommer det finnas möjlighet till 

beslut om två nya kommunala naturreservat i den tätortsnära naturen. Länsstyrelsen har under 

året bildat ett statligt naturreservat i södra lunsen. 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Medarbetarpulsen för året har inte genomförts ännu. 
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Måluppföljning nämnd 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk 

hållbarhet optimeras. 

Samhällsutvecklingsnämnden ska möjliggöra för byggandet av bostäder 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Under året förväntas detaljplaner som medger omkring 800 bostäder att antas. 

Indikator  Utfall 
2019  Utfall 

2020 

Jämf. 
kommune

r 2020 

Riket 
2020  

Utfall 
delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

Detaljplanelägga  
  

 

70  
 

950    
 

  250  

Detaljplanelägga 

Detaljplaner som medger omkring 800 bostäder förväntas antas under året. 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

God ekonomisk planering 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Samhällsutvecklingsnämnden är, bortsett från de kommunala bolagen, den nämnd i Knivsta 

kommun som har störst påverkan på kommunens låneskuld. Målet god ekonomisk planering 

syftar till att nämndens investeringsplan ska korrelera med investeringsutgiften. Målets indikator 
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avseende nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas inte uppnås under året, men 

utifrån en jämförelse med boksluten sedan 2017 förväntas nyttjandegraden markant förbättras. 

Nyttjandegraden för 2020 uppgick till 57,3% och det kan ställas i relation till nyttjandegraden 

2019 (32%), 2018 (7,5%) och 2017 (14%) och den prognostiserade utgiften för 2021 uppgår till 

71,7%. Målet bedöms delvis uppnås då det syns en klar förbättring jämfört med tidigare år. Ett 

successivt arbete med kommande års investeringsplaner kan vara grunden till förändringen. I 

ekonomisk planering kan även budgetföljsamheten vägas in, senaste åren har redovisning av 

exploateringsersättning förändrats och det har medfört att nämndens årsprognos blivit mer 

volatilt senaste åren. Varje försäljning av förädlad mark eller tecknat exploateringsavtal får en 

tydligare påverkan på nämndens ekonomi och under en kortare tidshorisont jämfört med tidigare 

redovisad exploateringsersättning. I framtiden kan det bli svårt för nämnden att ha en ekonomi i 

balans de åren som exploateringsersättningen uteblir, vilket även kommer medföra att den 

ekonomiska planeringen blir ännu viktigare för nämnden. Nämndens prognostiserade 

budgetavvikelse för 2021 är ett överskott på 5,1 mnkr och är ett tecken på att angivna budgeten 

efterlevts under året. Tidigare år har nämndens budgetavvikelse varierat och både visar 

underskott och överskott, vilket bidrar till att målet delvis är uppnått. 

Indikator  Utfall 
2019  Utfall 

2020 

Jämf. 
kommuner 

2020 

Riket 
2020  

Utfall 
delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 Prognos 

Nyttjandegraden av 
beviljade 
investeringsmedel  
 

 
 

32 %  
 

57,3 
%    

 

28,2 %  75 %  

Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel 

Samhällsutvecklingsnämndens beviljade investeringsutgift i mål och budget uppgick till 106,3 

mnkr för verksamhetsåret 2021. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel prognostiseras 

att uppgå till 71,7 % per sista december och således är inte målet på 75% uppfyllt. Trenden är att 

nyttjandegraden har ökade senaste åren och en förklaringen till det är ett successivt arbeta med 

investeringsplanen och anpassa den till utbyggnaden samt genomförande av 

investeringsprojekten. Investeringsplan beslutas i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om Mål och budget i september, vilket kan innebära att ibland stämmer inte investeringsplanen 

helt överens med utbyggnadstakten, Fleråriga investeringsprojekt följer ofta en betalningsplan 

som baseras på när vissa moment i projektet är genomförda och det kan innebära att ibland 

stämmer inte investeringsutgiften för det enskilda året överens med investeringsplanen. 
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Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Renoveringen av Mejeriparkens planteringar, samt jordförbättring och förstärkande underhåll i  

planteringar har gett flera platser ett behövligt ansiktslyft. I samband med att Brunnbyvägen får 

nya bussangöringar och förbättrade cykelvägar sker också en förbättring av de gröna ytorna i 

gaturummet som avsevärt kommer att förbättra upplevelsen av huvudstråket genom Alsike. 

Under året pågår ett försök att ställa om klippta gräsytor till ängsmark, vilket redan denna första 

växtsäsong har bidragit till mer intressanta och blomstrande ytor i tätorterna som komplement till 

det klippta gräset. 

I samband med den pågående utbyggnaden av allmän platsmark i Centrala Ängby och 

Margaretahemmet förbereds för nya trädplanteringar och parker som förväntas bidra till 

attraktiviteten av områdena. Plantering sker som sista del i entreprenaderna och samtliga etapper 

förväntas vara färdiga  2022-2024. 

Arbete pågår i förvaltningen med "Strategi för tätorternas utemiljöer". Strategin ska fördjupa 

grönstrukturplanens intentioner för tätortens grönska på allmän platsmark och länkas samman 

med SUSen och de  antagna stadsbyggnadsprinciperna. Inom ramen för strategin har genomförts 

en sociotopkartering som förväntas kunna fungera som stöd när nya ytor planeras. Strategin 

förväntas tas upp för antagande i SUN före årsskiftet. 

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

Andel respondenter 
som har svarat bra i 
enkätundersökninge
n Kritik på teknik  
 

 
 

67 
%  

 

      
 

  75 
%  
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Nämnden arbetar för att skapa goda medborgardialoger 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Planenheten har genomfört medborgardialoger i form av fokusgrupp och ungdomsenkät i arbetet 

med att ta fram ett planprogram för Myrberget. Planenheten har även arbetat för ökad förståelse 

för detaljplaner och planprocessen genom informationsfilmer (för detaljplanerna Fornåsa 

respektive Lötängen) samt genom att använda Storymaps som verktyg. 

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

 

Indikator  Utfall 
2019  Utfall 

2020 

Jämf. 
kommune

r 2020 

Riket 
2020  

Utfall 
delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 Prognos 

Antal registrerade villa 
och fritidshus som har 
bostadsnära insamling 
2021-12-31  
 

 
 

  
 

98 %    
 

98 % 98 % 98 %  

I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i 

naturen. 
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Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Under året har arbetet med flertalet naturvårdsprojekt inom ramen för LONA ( naturvårdsverkets 

lokala naturvårdssatsning) pågått. Bland annat arbetet med att ta fram beslutshandlingar 

möjliggör bildande av kommunala naturreservat i Ängbyskogen och Kölängsskogen samt ett 

treårigt projekt som syftar till att gynna pollinerare. Förberedelser för att genomföra 

återmeandringen av pinglaström har gjorts inför schaktarbeten som avses ske under hösten 2021. 

Naturvärdesinventeringar och ekosystemtjänstanalyser görs rutinenligt i samtliga 

detaljplaneprocesser som kan påverka naturmark. I utvecklingsstrategin för Knivsta och Alsike 

(SUSen) beaktas den tätortsnära naturen och grönstrukturen genom hela processen. 

Under året har besökstrycket på kommunens naturområden och badplatser fortsatt varit mer än 

dubbelt så stort än normalåret beroende på Coronapandemin. Det nyvaknade intresset för ett 

bostadsnära friluftsliv och hemester har medfört att mer resurser har lagts på renhållning och 

tömning av toaletter i kommunens naturområden. Slitaget på stigar och leder har i vissa områden 

varit så stort att vi behöver fundera på slitagehämmande åtgärder framöver för att få hållbara 

områden över tid. Det har i vissa fall varit svårt för förvaltningen att hålla jämna steg med det 

ökade underhållsbehovet. 

Under året pågår den nationella kampanjen "friluftslivets år" där kommunen har medverkat med 

publika arrangemang varje månad hela året och ett instagram-konto som kallats för 

"luftenärfriiknivsta" där friluftstips, föreningar och naturområden har presenterats. Knivsta 

naturskola har också lagt större fokus på friluftsliv under året, med friluftstema för skolklasser 

och en tvådagars fortbildning om friluftsliv för kommunens idrottslärare. 

  

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

Ranking i 
naturvårdsverkets 
enkät "årets 
friluftskommun"  
 

 
 

121  
 

80      
 

  75  

poäng i 
naturskyddföreninge
ns enkät "bästa 
naturvårdskommun"  
 

 
 

  
 

33,5      
 

  40  
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Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer 

 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Planenheten arbetar för en kontinuerlig dialog med kommunpolisen för att säkerställa att 

eventuella existerande problem hanteras i detaljplaneprocessen, samt för att undvika att nya 

problem uppstår. 

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

Nöjd Region-Index -
 Trygghet  
 

 
 

58%  
 

   59% 55,1
2%  

 

    

Nöjd Region-Index - Trygghet 

Planenheten arbetar för en kontinuerlig dialog med kommunpolisen för att säkerställa att 

eventuella existerande problem hanteras i detaljplaneprocessen, samt för att undvika att nya 

problem uppstår. 
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Förändringsarbete – att med 
avstamp i Agenda 2030 intensifiera 
arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap 
samt en ändamålsenlig, 
behovsanpassad och 
kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 
grunden för styr- och 
ledningsprocesserna i 
kommunkoncernens verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en 
effektiv och kostnadsanpassad 
organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande 
av nya metoder och tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera 
god välfärd på ett hållbart sätt till fler 
invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
lägre lokalkostnader om 10 miljoner 
kronor i fasta priser och volym 
under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimera fossila drivmedel och 
plastanvändning i 
kommunkoncernens verksamheter 
med särskilt fokus på en giftfri 
förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – med krav på 
hållbar konsumtion och handel 
inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska 
produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik för VA-
hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya 
områden. 

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg 
mellan Alsike och Uppsala ska 
bevakas i 4-spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 
nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 
och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringar och effektivisering. Vid exempelvis 

uppsägningar prövas alltid den aktuella rollen på nytt. 
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Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Kontoret har inte påbörjat någon plan för detta. 

Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya områden. 

En ureahygieniseringsanläggning har färdigställts under året. 

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-
spåravtalet 

Arbetet är högt prioriterat och implementerat i Stadsutvecklingsstrategin (SUSen) samt i 

Transportplan för hållbar mobilitet. Samhällsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med 

Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun bland annat i åtgärdsvalstudie för 4-spårets 

omland för att skapa möjligheter till hållbart resande, där gena och effektiva cykelförbindelser är 

en viktig del för alla parter. 

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

I Transportplan för hållbar mobilitet är parkeringsfrågan en viktig del för att göra bilen 

tillgänglig när den behövs, men ändå stimulera till ett mer hållbart resande. 

Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret 

Uppdrag Målbild Kontor 

I Knivsta planeras grönstrukturen så 
att den biologisk mångfalden kan 
bevaras och utvecklas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Sjöar och vattendrag i Knivsta 
kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet Under året ska kontoret ha tagit 
fram 
- Transportplan för hållbar mobilitet 
- Utvecklingsprogram med 
stadsutvecklingsstrategi (eller 
motsvarande) för västra Knivsta och 
del av Alsike 

Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret ska 
genomföra ändamålsenlig 
medborgardialoger, anpassad 
utifrån rådande läge 

Ökad delaktighet och transparens. Samhällsbyggnadskontoret  

Infria kommunens hållbarhetslöften 
vilka har tecknats med 
Länsstyrelsen 

Kontoret ska i sin löpande 
verksamhet infria samtliga 
hållbarhetslöften. Arbetet med 
hållbarhetslöften ska årligen 
rapporteras till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 

Samhällsbyggnadskontoret  
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I Knivsta planeras grönstrukturen så att den biologisk mångfalden kan bevaras och 
utvecklas. 

För att klara uppdraget pågår arbete med den biologiska mångfalden inom flera delar av 

förvaltningen. Under året pågår projekt inom alla kontor för att infria hållbarhetslöften för 

biologisk mångfald. Arbetet med hållbarhetslöftena rapporteras årligen till länsstyrelsen under 

november. Utöver arbetet med hållbarhetslöften kan nämnas att: 

Grönstrukturplanen tillämpas i alla planer. Alla naturområden naturvärdesinventeras. 

Grönstrukturplanen tillämpas i arbetet med SUSen. 

Underlag till beslut för två kommunala naturreservat kommer att färdigställas under hösten 

Underlag till beslut för "Strategi för tätorternas utemiljöer" kommer att färdigställas under 

hösten. 

Testytor där gräsmatta har ställts om till slåttermark för pollinatörer har pågått under sommaren, 

med goda resultat. 

Pollinatörsprojektet (LONA) pågår, med inventering av pollinatörsgynnande lokaler i 

kommunen samt kunskapshöjande evenemang tillsammans med föreningslivet 

Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Förvaltningen har arbetat med följande för att klara uppdaget: 

Lokal åtgärdsplan för dagvatten (LÅP) ska färdigställas under 2022, arbetet är påbörjat. 

Återmeandring av Pinglaström, (LONA) förberedelser har gjorts inför den schakt som 

genomförs under okotober-november 2021. 

Dagvattenstrategin tillämpas i alla planprojekt. Under året har man förfinat rutiner och 

checklistor för tillämpningen av dagvattenstrategin. Det innebär att det finns goda förutsättningar 

för  alla planprojekt att kunna förbättra recipienternas vattenkvalitet. 

Den nya generationens dagvattensystem med bättre rening närmare källan byggs i Centrala 

Ängby. 

Utbildningsprojekt för skötsel av våtmarker och dammar (LOVA) har genomförts i samverkan 

med länets övriga kommuner. 

Inventering av dagvattenanläggningarna tillsammans med Roslagsvatten pågår. 

Kommunen deltar i ett projekt om vattenhushållning inom jordbruket, som projektleds av 

Fyrisåns vattenförbund. 

Hållbarhetslöften för vatten ska tecknas under hösten. 

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet 

Förvaltningen arbetar i linje med 4-spårsavtalet och uppfyller dess avtalspunkter. 

Samhällsbyggnadskontoret ska genomföra ändamålsenlig medborgardialoger, anpassad 
utifrån rådande läge 

Stadsutvecklingsstrategin har varit ute på dialog under sommaren med ett stort engagemang från 
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medborgarna. Vidare så har samrådsdialoger för de planerade naturreservaten i Ängbyskogen 

och Kölängsskogen genomförts. 
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Nämndens ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna 

Mål och budget 2021 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 45,1 miljoner kronor, vilket är 

en ökning jämfört med förgående år med 1,8 miljoner kronor. De generella förutsättningarna för 

nämndens verksamheter år 2021 är en indexuppräkning på 1,5% med några undantag samt en 

volymuppräkning för Gator och vägar samt Park och natur. 

Trafikövervakning/parkeringsavgifter har fått en uppräkning på det negativa kommunbidraget på 

3% och exploateringsverksamheten har en minskad budgetram på 130 tusen kronor. 

För 2021 har budgetposten Utvecklingsprogram Knivsta 2035 tillkommit och erhållit ett 

kommunbidrag på 2,3 miljoner kronor. Tidigare år har det i Mål och budget funnit en miljon 

kronor avsatt för utvecklingsprogrammet under budgetposten Stadsbyggnad (detaljplaner) men 

är från och med 2021 en renodlad budgetpost. 

 

Nämndens effektiviseringsbeting har ökat med 36 tusen kronor och uppgår för verksamhetsåret 

2021 till 0,3 miljoner kronor och är tilldelat verksamheten Gator och vägar. 

Delårsbokslutet 

Samhällsutvecklingsnämndens nettokostnad per sista augusti uppgår till 23,6 miljoner kronor 

och det medför en budgetavvikelse på +6,9 miljon kronor. Jämfört med budget är nettokostnaden 

21% lägre. Nettokostnaden per augusti utgör 58% av den prognostiserade nettokostnaden för 

hela året. Främsta förklaringen till den lägre nettokostnaden är ökade exploateringsersättningar 

för gator och vägar. Verksamheternas kostnader är inte alltid linjära och det får även effekt på 

nettokostnaden. Exempelvis har gator och vägar normalt kostnader för vinterväghållning under 

årets första och sista kvartal medan anslaget fördelas konstant under hela året. 

Semesterlöneskuldsförändringen påverkar också verksamheternas nettokostnad, sammantaget för 

hela nämnden är det en positiv effekt på 0,5 miljoner kronor per augusti. Avfallsverksamheten 

redovisar också en större avvikelse på -1,85 miljoner kronor, vilket är en följd av en lägre 

ersättning för insamlade förpackningar och fördyringar av drift- och behandlingskostnader vid 

kretsloppsparken. Under hösten förväntas verksamhetens avvikelse minska till den 

prognostiserade nivån. Budgetavvikelsen per augusti är 1,8 miljoner kronor högre än den 

prognostiserade budgetavvikelsen för hela 2021. 

Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokostna
d delår 2020 

KF Budget 
delår 2021 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2021 

Nettokostna
d delår 2021 

Budgetavvik
else delår 

2021 

 Nämndkostnader 943 1 054 0 858 196 

 Gator, vägar 17 771 17 428 69 7 623 9 874 

 
Trafikövervakning/Parkeringsav
gifter 

-676 -2 044 0 -639 -1 405 

 Parker 4 548 4 398 67 4 553 -88 
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 Teknisk planering  1 745 1 881 96 1 690 287 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 

0 707 0 313 393 

 Detaljplanering 340 425 0 698 -272 

 Miljöutveckling 424 352 0 340 12 

 Bostadsanpassning 1 012 1 271 0 933 338 

 Exploatering - verksamhet 3 944 3 247 0 3 186 61 

Utvecklingsprogram Knivsta 
2035 

1 191 1 533 0 1 402 131 

 Avfallsverksamhet 45 0 0 1 853 -1 853 

 Vindkraftverk 784 0 0 788 -788 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -198 198 0 0 

Summerat 32 072 30 053 628 23 597 6 886 

Prognos helår och avvikelse (tkr) 

Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos visar en budgetavvikelse per sista december på 5,1 

miljoner kronor. Nettokostnaden förväntas att uppgå till 40,6 miljoner kronor och nämndens 

totala kostnad prognostiseras uppgå till 100,1 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är 

lönekostnader 26,3%, köp av huvudverksamhet 23,3% samt kapitaltjänstkostnader 21,4%. Köp 

av huvudverksamhet innefattar bland annat kostnader för vinterväghållning, en värmepanna, drift 

av kretsloppspark samt hämtning och behandling av avfall. Kapitaltjänstkostnader innefattar 

intern ränta samt avskrivningar för tidigare års investeringar. 

Gator och vägar prognostiseras med en positiv budgetavvikelse på 10 miljoner kronor. 

Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 35,1 miljoner kronor och därav utgör 

kapitaltjänstkostnader 47% av kostnaderna. Gator och vägars överskott är till störst del en följd 

av ökade exploateringsersättningar, ökning jämfört med budgeten förväntas uppgå till 9 miljoner 

kronor. Lönekostnaderna förväntas bli 0,6 miljoner kronor lägre än budgeten och bidrar även till 

verksamhetens överskott. Vinterväghållningen förväntas under 2021 uppgå till 3,6 miljoner 

kronor vilket är högre än snitt för senaste tre åren, detta medför att verksamheten erhåller 0,4 

miljoner i en bokslutsreglering. 

Trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras med ett underskott på 2,1 miljoner kronor. 

Verksamheten är tilldelat ett negativt kommunbidrag år 2021 på 3,1 miljoner kronor, vilket 

medför att verksamheternas intäkter behöver uppgå till 3,9 miljoner kronor för att nå en ekonomi 

i balans. Minskad beläggning på pendlarparkeringarna har medfört att intäkterna prognostiseras 

uppgå till 1,7 miljoner kronor och bidragit till verksamhetens underskott. 

Utvecklingsprogrammet prognostiseras med ett underskott på 0,6 miljoner kronor till följd av 

ökade konsultkostnader för att slutföra stadsutvecklingsstrategin. Parkenhetens prognos visar ett 

på ett överskott på 0,1 miljoner kronor till följd av lägre lönekostnader under året. 

Bostadsanpassnings kostnader förväntas under året bli lägre till följd av mindre ärenden och 

visar ett överskott på 0,25 miljoner kronor. 

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Verksamheten 

räknar med lägre ersättning för insamlade förpackningar på grund av ett senarelagt 

riksdagsbeslut. Kretsloppsparken förväntas under året ha ökade drift- och behandlingskostnader, 
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vilket är en följd av pandemin. 

  

Nämndens verksamheter Nettokostna
d helår 2020 

KF Budget 
helår 2021 

Tillägg och 
avdrag helår 

2021 

Prognos 
nettokostna
d helår 2021 

Prognos 
budgetavvik

else helår 
2021 

 Nämndkostnader 1 443 1 581 0 1 581 0 

 Gator, vägar 21 618 26 142 103 16 245 10 000 

 
Trafikövervakning/Parkeringsav
gifter 

-1 055 -3 066 0 -966 -2 100 

 Parker 6 727 6 597 100 6 567 130 

 Teknisk planering  2 551 2 821 144 2 965 0 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 

1 055 1 060 0 1 060 0 

 Detaljplanering 567 638 0 638 0 

 Miljöutveckling 599 528 0 528 0 

 Bostadsanpassning 1 837 1 906 0 1 656 250 

 Exploatering - verksamhet 8 385 4 870 0 5 070 -200 

Utvecklingsprogram Knivsta 
2035 

603 2 300 0 2 900 -600 

 Avfallsverksamhet 862 0 0 1 500 -1 500 

 Vindkraftverk 1 218 0 0 900 -900 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -297 297 0 0 

Summerat 46 411 45 080 644 40 644 5 080 
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Investeringar 

Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar där ena delen är 

driftinvesteringar och andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. 

Sammanvägt uppgick nämndens beviljade investeringsmedel till 106,3 miljoner kronor vid 

beslutandet om mål och budget 2020. Investeringsutgiften uppgår till 32,5 miljoner kronor per 

sista augusti och den prognostiserade investeringsutgiften för 2021 uppgår till 76,25 miljoner 

kronor. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas bli 71,7% givet 

investeringsutgiften på 76,25 miljoner kronor. I den beviljade investeringsplanen för 2021 finns 

15 miljoner kronor beviljat för en gång- och cykelväg till Uppsala där en övergripande utredning 

har påbörjats men vilket inte kommer genera någon investeringsutgift för 2021. Detta projekt 

motsvarar 14,1% av de totala beviljade investeringsmedlen för nämnden. 

Investeringsplan 2021 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2021 

Tillägg 
investeringsr

am 2021 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2021 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2021 

Gata      

Boängsvägen från fsk till 
elljusspåret 

7 000 -600 1107 6 000 400 

Reinvestering bef. 
gatunät 

5 000  1647 5 000 0 

Belysning 4 000  1095 4 000 0 

TSHÅ 
(Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

3 500  3 624 3 500 0 

GC-väg landsbygd, 
medfinans Vassunda-
Uppsala 

15 000  0 0 15 000 

Cykelinfrastruktur 2 000  1119 2 000 0 

Park      

Renovering bef 
anläggningar 

800  98 300 500 

Parken ospecificerad 
maskin och 
utrustningsinvest. 

400  130 250 150 

Avfall      

Återvinningscentral 
löpande ospecificerat 

200 600 0 800 0 

Lagerlokal/Lagertält 
Kretsloppsparken 

400  0 400 0 

Summa -
 driftinvesterngar 

38 300 0 8 820 22 250 16 050 

      

Samhällsutvecklingsnäm      
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nd -
 exploateringsinvestering
ar 

Sågen/Centrum 8 000 0 0 4 000 4 000 

Västra Knivsta 30 000 3 500 23 624 33 500 0 

Östra Knivsta 4 000 2 000 0 6 000 0 

Nor 2 500 0 0 0 2 500 

Alsike 8 500 0 0 8 500 0 

AR/Brunnby 10 000 -5 500 0 2 000 2 500 

Inköp av mark och 
fastigheter för 
exploatering 

5 000 0 0 0 5 000 

Summa -
 exploateringsinvestering
ar 

68 000 0 23 624 54 000 14 000 

      

Summering 106 300 0 32 444 76 250 30 050 

 


	00 Kallelse
	04 Delegationsbeslut 
	Beslutsärenden
	12. Överklagande av detaljplan för Alsike Nord etapp 2A
	Tjänsteutlåtande 
	 Dom 2021-09-10

	13. Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska kraftnät
	Tjänsteutlåtande2021-09-06
	Översiktskarta Uppsalapaketet
	Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet
	Inbjudan till myndighetsdialog Uppsalapaketet 210524

	14. Bildande av naturreservatet Ängbyskogen
	Tjänsteskrivelse2021-09-15
	Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen
	Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 2021-09-27

	15. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för SUN per augusti 2021
	Tjänsteskrivelse2021-09-27
	Rapport Verksamhetsberattelse- och delarsbokslut Samhällsutvecklingsnämnden





