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Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken avseende 
ny kraftledning för 400 kV mellan stationerna Hamra-Överby som 
berör Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och 
Sollentuna kommuner inom Uppsala och Stockholms län. 
 
 

Inledning 

Upplands-Bro kommun har redan många, stora miljöpåverkande verksamheter. Samtidigt har 
kommunen ett av stockholmsregionens största sammanhängande skogsområden och flera 
skyddsvärda sjöar (se nedan). 
 
Det är av största vikt att områden med relativt orörd natur bevaras både för människors 
rekreation och för den biologiska mångfalden. 

 

Naturskyddsföreningens synpunkter 

Vi anser att den föreslagna sträckningen av 400 kV kraftledningen innebär omfattande ingrepp i 
obrutna skogsområden. Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro anser att detta behöver och kan 
undvikas. 

Vi förordar därför att den nya ledningen i sin helhet dras genom Upplands-Bro i befintlig gata för 
220-voltsledningen samt att ledningsdragningen samordnas med Vattenfalls regionala ledning-
ar. Det minskar avsevärt kraftledningens påverkan av natur och landskapsbild i Upplands-Bro. 
 
Dragning i befintlig kraftledningsgata innebär en risk för att boende i Håbo-Tibble och andra 
närliggande bostadsområden, även planerade bostadsområden, kan utsättas förelektromagne-
tisk påverkan. Naturskyddsföreningen förordar markkabel i dessa områden. Det är generellt 
viktigt att minska elektromagnetisk påverkan för boende genom möjliga tekniska anpassningar 
och ledningens placering och höjd i befintlig gata.  
 
Ett särskilt problem är att befintlig kraftledningsgata i Håbo-Tibble och Håtuna på flera ställen 
går igenom lokaler för den fridlysta och hotade växten backsippa. Om befintlig gata ska använ-
das för den nya 400 kV-ledningen, men även i de fall befintlig ledning ska rivas och ersättas av 
ny ledning i ny sträckning, måste särskild hänsyn tas till lokalerna för backsippa, så att dessa 
inte skadas vid bygg- och anläggningsarbete eller rivning. 
 
Naturvärden i kommunen 

Regionens kanske största sammanhängande skogsområden finns i Upplands-Bro kommun 
samt två skyddsvärda sjöar; Mälaren och Lejondalssjön. 

Dessa områden är viktiga för rekreation. De används flitigt av naturälskare, det rörliga 
friluftslivet, scouter, svamp- och bärplockare, hundägare, jägare, med flera.  
De anses vara värdefulla för hela Stockholmsregionen.  
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Den för hela regionen mycket viktiga, så kallade, Gröna kilen finns också i kommunen. Dess 
förlängning åt norr/nordväst påverkas negativt av den planerade kraftledningen.  

Naturen i kommunen har flera skyddsvärda, rödlistade arter, och i den föreslagna nya 
sträckningen av kraftledningen rapporterades det under 2000-talet 14 rödlistade arter. 

Vi är emot att dessa värdefulla marker mer och mer naggas i kanterna eller att det görs intrång i 
dem av miljöpåverkande verksamheter.  

Mälaren är dricksvattentäkt för cirka 1,5 miljoner invånare i regionen. Flera miljöförbättrande 
åtgärder görs för att bevara vattenkvaliteten. Mälaren ska inte tillåtas förorenas av flera 
verksamheter. I det aktuella området finns det ett flertal vattendrag (bäckar, åar) som rinner ut i 
Mälaren 

Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område).  
Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög 
näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör 
sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Lejondalssjön kommer att restaureras under 2020 
för att återställa god vattenkvalitet. 

 

Miljöpåverkande verksamheter i kommunen 

I närområdet finns Högbytorps avfallsanläggning och EON med kraftvärmeverk och 
biogasanläggning. Svea Livgarde ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med 
vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av 
skjutövningar och annat.  

Förutom kraftledningen planeras också en anläggning för mellanlagring av rötslam, en deponi 
för inert material (NCC), ny bergtäkt (Swerock) och en avsevärd utökning av befintlig bergtäkt 
(Jehander) 

 

 

 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen med 648 

medlemmar. Föreningen är ideell, icke vinstdrivande och har som huvudsakligt ändamål att tillvarata 

naturskydds- och miljöskyddsintressen. 

 

Naturskyddsföreningen Upplands-Bro 

c/o Carin Enfors 
Ringuddsslingan 23 
197 91 Bro 
Tel: 070-536 26 15 
carin.enfors@telia.com 

 


