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Planerade ledningsprojekt i Huddinge kommun
Samrådsunderlag från Vattenfall resp Svenska kraftnät
Huddinge Naturskyddsförening (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att återigen yttra sig
över planerade nya elnätsdragningar i Huddinge kommun. Planerna är del av projektet Stockholms
Ström, som genom en ny struktur av kraftledningsnätet långsiktigt ska säkra Stockholmsregionens
framtida elförsörjning. 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
De aktuella samrådsunderlagen är två:
Från Vattenfall Eldistribution AB:
1
Ny 130 kV-ledning Gullarängen – Ekudden
Från Svenska kraftnät:
2
Ny 400 kV-ledning Snösätra – Ekudden
Projekten befinner sig nu i ett andra samrådsskede kring valt utbyggnadsförslag, som är det stråk
som bl a Naturskyddsföreningen förordade i tidigare samråd. Föreslagen dragningskorridor berör
områden av riksintresse, naturreservat och Natura 2000-områden.
Samrådsunderlagen är denna gång väl synkroniserade. Naturvärdesinventeringar har genomförts,
vilket vi finner värdefullt. Huddinge Naturskyddsförening har i övrigt vare sig resurser eller
kompetens att bedöma den detaljerade utformningen av ledningsstråken. Våra synpunkter är därför
fortfarande mycket allmänna och vill framförallt uppmana till maximal varsamhet med den natur,
som råkar ligga i vägen för förmodat oundvikliga infrastruktursatsningar. Med denna utgångspunkt
stöder vi oss omigen på de samlade bedömningarna i resp samrådsunderlag.
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Föreningens synpunkter
1
Ny 130 kV-ledning Gullarängen – Ekudden
Vattenfalls station Gullarängen ligger vid Ågestavägen norr om sjön Trehörningen. Station Ekudden
ligger på kommungränsen mot Haninge ca en kilometer rakt öster om gården Ekudden (i sin tur
nordost om Lissmasjön). Utbyggnadsförslaget utgörs av luftledningar i befintlig kraftledningsgata.
Eftersom befintlig kraftledningsgata används är enligt den (utmärkta) samlade bedömningen de
bestående konsekvenserna vad avser intresseområdena Riksintressen och Natura 2000 resp.
Naturmiljö resp. Naturresurser små eller obetydliga.
2
Ny 400 kV-ledning Snösätra – Ekudden
Svenska kraftnäts blivande nätstation Snösätra ligger i Stockholm stad vid Magelungsvägen mellan
Högdalen och Fagersjö. Utbyggnadsförslaget utgörs av en luftledning som har i stort sett samma
sträckning som befintliga 220 kV luftledningar från Högdalen till Ekudden. Mellan Gullarängen och
Ekudden planeras luftledningen byggas i samma stolpar som Vattenfalls 130 kV-ledning enligt
ovan.
Samrådsunderlagets (utmärkta) samlade bedömning – nästan identisk med den samlade
bedömningen från Vattenfall - visar att förslaget ger små eller obetydliga konsekvenser för de
intresseområden föreningen bevakar.
Naturskyddsföreningen i Huddinge har inte anledning betvivla de redovisade bedömningarna och
vill därför inte motsätta sig föreslagna ledningsprojekt. Det är naturligtvis mycket viktigt att själva
anläggningsarbetet genomförs på maximalt varsamt sätt. Detta gäller särskilt i närheten av
identifierade nyckelbiotoper.

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen,
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com.
Naturskyddsföreningen i Huddinge
Birgitta Andersson
ordförande
huddingekrets@gmail.com
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