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YTTRANDE    2015-12-04 

Till 
ÅF 
Att: Inger Poveda Björklund 
169 99 Stockholm 

inger.povedabjorklund@afconsult.com 

 

Samråd om planerad markförläggning av befintlig 70 kV-ledning Gullarängen-Holmenstorp i 
Huddinge kommun 

Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att i ett andra 
samrådssteg yttra sig över en planerad ombyggnad av befintlig 70 kV luftledning i Huddinge 
kommun. Ledningen planeras att ersättas med en markförlagd ledning mellan station Gullarängen 
och en vinkelstolpe vid Holmenstorp. Vi vill härmed lämna våra synpunkter. Grunden för dessa är 
främst Naturskyddsföreningens strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår natur men också 
behoven av långsiktigt arbete för ett hållbart samhälle och emot alla former av miljö- och 
resursförstöring inklusive klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. 

Allmänt 
I yttrande 2015-07-10 lämnade föreningen synpunkter på planerade nya elnätsdragningar i 
Huddinge. Planerna är del av projektet Stockholms Ström, som genom en ny struktur av 
kraftledningsnätet långsiktigt ska säkra Stockholmsregionens framtida elförsörjning. 

De då aktuella samrådsunderlagen var tre. 
Från Vattenfall Eldistribution AB: 
1 Ombyggnad av befintlig 70 kV-ledning Gullarängen – Holmenstorp 
2 Ny 130 kV-ledning Gullarängen – Ekudden 
Från Svenska kraftnät: 
3 Ny 400 kV-ledning Snösätra – Ekudden 

Projekten befann sig då i ett första samrådsskede om alternativa utredningsstråk. Föreslagna 
dragningskorridorer berör områden av riksintresse, naturreservat och Natura 2000-områden. 

Detta samråd handlar enbart om ledningsdragningen enligt punkt 1 ovan. 

I vårt förra yttrande förordade vi för den aktuella ledningen stråk A, som innebär en markförlagd 
dragning parallellt med befintlig 220-kV-ledning. Utifrån genomförd stråkanalys samt inkomna 
yttranden har Vattenfall valt att gå vidare med stråk A. Syftet med detta nya samråd är att presentera 
alternativa ledningssträckningar för detta stråk. 

För delsträcka 1, Ågestavägen Nord, finns bara en sträckning presenterad. 
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För delsträcka 2, Ågestavägen Syd, föreligger två förslag - alternativ 2.1 resp 2.2. 

För delsträcka 3, Ågestavägen-Holmenstorp, föreligger tre förslag – alternativ 3.1, med varianterna 
3.1.1 resp 3.1.2, alternativ 3.2 och 3.3. Totalt finns alltså för denna delsträcka fyra olika förslag. 

Föreningens synpunkter 
Huddinge Naturskyddsförening har vare sig resurser eller kompetens att bedöma förutsättningarna 
för eller konsekvenserna av olika dragningar. Våra synpunkter är därför mycket allmänna och har 
som enda syfte att uppmana till maximal varsamhet med den natur, som råkar ligga i vägen för 
förmodat oundvikliga infrastruktursatsningar. Med denna utgångspunkt stöder vi oss i vårt förord 
nedan på de samlade bedömningarna i samrådsunderlaget. Särskilt de jämförande tabellerna i slutet 
och den samlade konsekvensbedömningen är exempel på utmärkt pedagogik. 

För delsträcka 2.1 uppges konsekvensen för naturmiljön vara att träd och buskar vid kanten av gång- 
och cykelvägen (utmed Ågestavägen) behöver avverkas. 

För delsträcka 2.2 är motsvarande konsekvens att sly och buskar utmed Ågestavägen behöver 
avverkas. 

Skillnaden mellan dessa konsekvenser är liten. Naturskyddsföreningen ser dock gärna att så få träd 
som möjligt avverkas och förordar därför att delsträcka 2.2 väljs. 

För delsträcka 3 uppges konsekvenserna för naturmiljön bl a enligt följande: 
- Delsträckorna 3.1.1 och 3.1.2 berör båda naturreservatet och passerar ca 50 m av nyckelbiotop 
- Delsträckorna 3.2 och 3.3 berör båda naturreservatet. 

Enligt tabellen med sammanlagd konsekvensbedömning är graden av störning för natur- och 
vattenmiljö måttlig för delsträckorna 3.1.1 och 3.1.2 samt liten-måttlig för delsträcka 3.3. 

Minst störning, ”liten” enligt tabellen, gäller för delsträcka 3.2. Naturskyddsföreningen i Huddinge 
litar på dessa bedömningar och förordar därför delsträcka 3.2. 

 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
 

Naturskyddsföreningen i Huddinge 

 

Birgitta Andersson  Jessica Eklund 
ordförande (delat ordf.skap) ordförande (delat ordf.skap) 

huddingekrets@gmail.com  jessica.natur@gmail.com 

 


