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Inledning
Bakgrund och syfte
Alingsås Energi Nät AB planerar att ansöka om förlängt tillstånd, nätkoncession för linje, för en befintlig
40 kV ledning (del av ledning TL818) mellan skarvpunkt vid station Ljuset (M1) och station Sävelund (M3).
Ledningen är belägen i Alingsås stad, Västra Götalands län, se figur 1.

Figur 1. Del av befintlig ledning TL818 som förnyad koncession kommer sökas för.

Alingsås är en tätort utanför Göteborg som genom Västra stambanan förbinder Stockholm med
Göteborg. Under 1990 och 2000‐talet ökade befolkningsmängden i Alingsås, en anledning ses som det
utmärkta pendlarläget till Göteborg. För att tillgodose behovet som finns på elnätet i Alingsås med
befolkningsmängden samt framtida utbyggnad av Västra stambanan söker Alingsås Energi om förnyad
koncession för 40 kV ledningen.
Ledningen, TL818, är en inmatningspunkt för elnätet i Alingsås. Utan denna ledning kan inte
driftsäkerheten garanteras eller överföringsbehovet tillgodoses. Stadens elförsörjning skulle inte kunna
hålla samma kvalitét och elnätet skulle kunna drabbas av avbrott.
Koncessionen för del av ledningen (TL818) behöver förnyas och Sweco Energy AB har fått i uppdrag att
ansöka om förnyad koncession för linje och handlägger samråds‐ och tillståndsfrågorna i ärendet.
Ledningen är utformad som markförlagd kabel.
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Alingsås Energi
Alingsås Energi Nät AB (Sökanden), tidigare Elverket Alingsås, har drivit elnät i Alingsås sedan 1909. AB
Alingsås Rådhus (ABAR) är ägare till Alingsås Energi Nät AB (AENAB) sedan 2004, ABAR ägs i sin tur av
Alingsås Kommun. AENAB är ett koncernbolag där Alingsås Energi AB (AEAB) ingår som ett helägt
dotterbolag. AENAB erbjuder tjänster inom elnät, fibernät, fjärrvärme och genom dotterbolaget även
elhandel och produktion av vattenkraft. Huvuduppgiften för bolaget är att driva och utveckla
infrastruktur för elnät, fjärrvärme, elektronisk kommunikation samt bedriva elhandel och elproduktion.
Verksamheten strävar efter att bedrivas enligt affärsmässiga principer i ett långsiktigt ekonomiskt, social
och ekologisk hållbart perspektiv. Bolaget ska vara aktiva i att bidra till att skapa förutsättningar för
utvecklingen av Alingsås i ett syfte att uppnå kommunens vision. Koncernen har 62 anställda (årsslutet
2019).

Tillståndsprocessen
Sökanden planerar att ansöka om förlängt tillstånd (nätkoncession för linje) för del av ledningen TL818,
mellan skarvpunkt vid station Ljuset in till station Sävelund och vill härmed samråda avseende detta med
länsstyrelsen i Västra Götalands län, Alingsås kommun samt med fastighetsägare och övriga särskilt
berörda.
Inför upprättande av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att bifogas tillståndsansökan
genomförs undersökningssamråd enligt bestämmelserna i 6 kap. 23‐25 § miljöbalken. Samrådet syftar till
att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och för att inhämta synpunkter
och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska
bifogas tillståndsansökan.
I det fall verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska även ett avgränsningssamråd
hållas för projektet. Sökanden uppmanar härmed samtliga berörda parter att inkomma med synpunkter
och information som kan vara av betydelse för det fortsatta arbetet med projektet. I samrådet
presenteras den befintliga ledningen och i första hand är utgångspunkten en ansökan om förlängd
koncession. Vid påtagliga intressekonflikter eller om det lyfts önskemål om ombyggnation studeras
alternativ på hela eller delar av sträckan. Undersökningssamrådet sker skriftligt genom utskick av
föreliggande samrådsunderlag till berörda parter.
Samtliga berörda fastighetsägare ombeds informera Sökanden om eventuella rättighetsinnehavare och
arrendatorer som kan komma att beröras av den planerade ledningen.

Beskrivning av befintlig ledning
Ledningens utformning
TL818 sträcker sig, i sin helhet, mellan mottagningsstationen OT51 förbi nätstation Ljuset (M1) och in till
nätstation Sävelund (M3). Första sträckan av TL818 går fram till skarvpunkt vid nätstation Ljuset, från
mottagningsstationen OT51. Denna del av ledningen har tillstånd tillsvidare. Den andra delen av TL818 är
skarvad från första delen av ledningen strax utanför nätstation Ljuset och går in till nätstation Sävelund.
Denna ansökan gäller för sträckan från skarvpunkten vid nätstation Ljuset och in till nätstation Sävelund,
se figur 2.
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Figur 2. Hela befintliga ledningen, TL818. Den rödstreckade linjen visar för vilken del förnyad koncession ska sökas för.

Markkabeln är i huvudsak förlagd i väg och gångväg och är ca 3 km lång. Kabeln är förlagd på ca 0,7
meters djup på större delen av sträckan. Utanför station Ljuset är TL818 samförlagd med en annan av
Sökandens 40 kV ledning TL817P i ungefär 100 meter innan TL817P viker av i annan riktning.
Från Nyebrogatan 3b är ledningen placerad på 1 meters djup fram till gångbron. Längs med Lars
Hansvägen är ledningen samförlagd med två av Vattenfall Eldistributions 40 kV ledningar, återigen på 0,7
meters djup.
Ledningen passerar två vattendrag (Säveån och Lillån). Där är ledningen förlagd genom tryckning under
botten på vattendragen.

Ledningens sträckning
Befintlig ledning, som förnyad koncession ska sökas för, sträcker sig från skarvpunkten utanför nätstation
Ljuset (M1) norrut och sedan under Lillån, genom parken ”Plantaget” och vidare norrut vid Nyebrogatan.
Sedan sträcker den sig åt väster, norr om Stadskyrkogården längs en gångväg, genom ”Brunnsparken”
och sedan längs med Gamla Vänersborgsvägen där den korsar under Säveån. Vidare sträcker den sig
längs Kungälvsvägen, korsar sedan Vänersborgsvägen och går vidare mot norr längs Lars Hansvägen.
Innan den ansluter till nätstation Sävelund M3 sträcker den sig i ostlig riktning längs en gångstig och förbi
utkanten av industriområdet som ligger utmed Industrigatan. Se Figur 3 nedan. Sträckan är totalt ca 3 km.
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Figur 3. Ledningens sträckning.

Ledningsunderhåll
Inget regelbundet röjningsunderhåll genomförs ovanför den markförlagda ledningen. Vid behov kan dock
större buskar och träd komma att behöva tas ned i ledningens direkta närhet för att undvika att större
rötter växer ner i kabelgraven.

Markupplåtelse och ledningsrätt
För att få driva ledning krävs förutom tillstånd från Energimarknadsinspektionen även tillträde till berörda
fastigheter. En del av marken där ledningen går, passeringen vid Kungälvsvägen, tillhör Trafikverket. För
den delen har den Sökanden erforderliga tillstånd. Resterande mark där ledningen passerar är kommunal
mark och där har Sökanden markupplåtelseavtal med kommunen. Då ledningen är befintlig behövs inga
nya markupplåtelseavtal eller tillstånd sökas.

Alternativutredning
Sökandens utgångspunkt inför en ansökan om förlängd koncession är att i första hand, ur ett
hållbarhetsperspektiv, bibehålla ledningen i befintlig sträckning och utformning. Vid påtagliga
intressekonflikter eller om det lyfts önskemål om ombyggnation studeras alternativ på hela eller delar av
sträckan.

Nollalternativ
Nollalternativet definieras som att en förnyad koncession för ledningen ej beviljas. Detta innebär att
befintlig markkabel måste tas ur drift och en ny sträckning lokaliseras eftersom ledningen är av stor
betydelse för elförsörjningen i Alingsås.
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Alternativa sträckningar och utformningar
Befintligt kabelförband är lokaliserad i huvudsak i grönytor, gång‐ och bilvägar. En sträckningsändring
skulle innebära nya intrång inom detaljplanerat område, störningar i trafiken, störningar i pågående
verksamhet (bl.a. industri) och nya intrång som eventuell hämmar framtida utveckling i området.
Sökanden har därför valt att i detta skede inte utreda alternativa sträckningar för befintlig ledning.

Berörda intressen och bedömd påverkan
Nedan beskrivs de intressen som berörs av den befintliga ledningen. För varje aspekt görs även en
bedömning om påverkan på berörda intressen inom 50 meter från ledningen.

Boendemiljö
Bebyggelse, så som bostadshus och förskola, finns inom 50 meter från ledningen. Ledningen är placerad
ca 12 meter från förskolan Stocken. Förskolan ligger norr om Gamla Vänersborgsvägen och ledningen
sträcker sig söder om Gamla Vänersborgsvägen, se figur 1.

Figur 1. Fotot visar förskolan Stocken där ledningen sträcker sig i gångvägen. Ledningen sträcker i gångvägen på motsatt
sida förskolan. Fotot är taget mot sydöst.

Ledningen är placerad ca 7 meter från bostadshus på Paradisgatan, där ligger ledningen tillsammans med
TL817P som Alingsås Energi har koncession för, se figur 2. Ledningen är förlagd vid gångbanan utanför
bostäderna.
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Figur 2. Fotot är taget vid bostadshusen vid Paradisvägen, nära station Ljuset. Ledningen är förlagd i gångvägen. Bilden är
tagen mot norr.

Ledningen går sedan ca 7 meter från Nyebrogatan 3b, här är ledningen förlagd på 1 meters djup och här
finns inga bostäder i markplan. Bostäder finns från våning 2. Ledningen sträcker sig ca 9 meter från
Källgatan 3. Här är bostäderna lokaliserade på markplan och ledningen sträcker sig i gångvägen. På
Nyebrogatan 8 sträcker sig ledningen ca 18 meter från bostadshusen.
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Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både
ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och
varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek
även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med
kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte
över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar
däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte
människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska
strömmar i kroppen. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa
frågor. På deras hemsida finns bl. a deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om
växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha
betydande miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten‐ tagit fram en vägledning för beslutsfattare som
rekommenderar följande:
• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor 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.
Då aktuell ledning är förlagd i mark är magnetfältet lägre än vad som skulle genereras för en luftledning.
Magnetfältsberäkningar har genomförts för samtliga konstellationer, parallellgångar med andra ledningar
och olika förläggningsdjup. Dessa kommer att presenteras i kommande MKB.
Ingen byggnad för stadigvarande vistelse riskerar att exponeras för förhöjda magnetfältsvärden till följd
av förlängd koncession för ledningen.
Eftersom inga nya åtgärder planeras för den befintliga ledningen kommer inte närboende eller
verksamheter att påverkas.
Sammantaget bedöms påverkan på boendemiljön som obetydlig.
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Naturmiljö
Den befintliga ledningen berör inga Naturreservat, Natura 2000‐områden eller nyckelbiotoper.
Ledningen korsar två vattendrag, huvudån Säveån och mynningen Lillån, se figur 3, 4 och 5. Både Säveån
och Lillån innehar måttlig ekologisk status och fiskar och andra vattenlevandedjur kan inte vandra
naturligt i upp‐ och nedströms riktning i vattensystemet. Stora delar av växter och djurs naturliga
livsmiljöer i vattendragen har försvunnit på grund av mänskliga verksamheter. Nivån av kvicksilver och
fosfor överskrider sin miljökvalitetsnorm. Kring Säveån gäller strandskydd. Ledningen är förlagt genom
tryckning under Säveån och Lillån och ån och åkanterna berörs därmed inte av ledningen. För Säveån har
tryckningen skett ca 20 meter från åkanten på södra sidan av ån och ca 16 meter på norra sidan ån. För
Lillån har tryckningen skett ca 10 meter från den norra åkanten och i söder har håll gjorts bakom
stensättningen vid tryckningen. Ledningen går igenom ett dvk 110‐rör.

Figur 3. Fotot är från Lillån där ledningen är förlagd genom tryckning. Bilden är taget mot norr.
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Figur 4. Fotot är från passagen vid Säveån där ledningen är förlagd genom tryckning. Bilden är taget mot norr.

Ledningen sträcker sig ca 150 meter söder om det kommunala naturreservatet Nolhaga. Den passerar
även förbi (på ca 10 meters avstånd) ett område utpekat i ängs‐ och betesmarksinventeringen, kallat
Nolby, som utgör betesmarker för får med kultiverad fodermark. Inom det området finns även gamla
skyddsvärda ekar ca 180 meter från ledningen. Se figur 5. Dessa bedöms inte påverkas av den befintliga
ledningen.
Sammantaget bedöms påverkan av den befintliga ledningen vara obetydlig för naturmiljön.
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Figur 5. Naturmiljön kring den befintliga ledningen.

Kulturmiljö
Den befintliga ledningen passerar norr om Stadskyrkogården som har flertalet kulturmärkta gravplatser.
Stadskyrkogården är den största gravplatsen i Alingsås sett till antalet gravsatta. Sträckningen går i
närheten av flera kyrkor samt begravningsplatser, inklusive en begravningsplats för kolerasjuka från
1800‐talet.
Inom 50 meter från befintlig ledning finns tre kulturmiljölämningar, se figur 6 och tabell 1. Den närmsta
är en stensättning som är beläget öster om Lars Hansvägen och i nära anslutning till ledningen. Ledningen
passerar på andra sidan vägen från stensättningen och passerar med ca 20 meters avstånd från
stensättningen.
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Figur 6. Kulturmiljö längs befintlig ledning.

Lämnings‐
nummer/
Kart‐ID

RAÄ‐nummer

Objektstyp (symbol i
karta)

L1959:4351

Alingsås 296

L1966:1570

L1966:2093

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

Ytobjekt

Hamnanläggning,
Lastageplats

Ingen antikvarisk bedömning (rekommenderad
bedömning är övrig kulturhistorisk lämning)

Alingsås 228:1

Ytobjekt

Område med fossil
åkermark

Fornlämning – synlig ovan mark

Alingås 64:1

Punktobjekt

Stensättning

Fornlämning – synlig ovan mark

Tabell 1. Kulturmiljölämningar inom 50 meter från befintlig ledning.

Eftersom inga nya åtgärder planeras för den befintliga ledningen kommer heller ingen värdefull
kulturmiljö att påverkas. Om det vid underhållsåtgärder finns risk att kulturhistoriska lämningar skadas
kommer länsstyrelsen att kontaktas innan åtgärderna påbörjas.
Sammantaget bedöms påverkan av den befintliga ledningen vara obetydlig för kulturmiljön.

Friluftsliv
Den befintliga ledningen sträcker sig igenom parken Plantaget, en lummig park nära stadskärnan. Enligt
Översiktsplanen är gröna oaser viktiga inslag i Alingsås. Parken bidrar till närrekreation. Vid eventuella
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underhållsåtgärder kan en kortvarig störning uppkomma. Inga övriga kända intressen för friluftslivet
berörs av befintlig ledning.
Eftersom inga nya åtgärder planeras för den befintliga ledningen kommer heller inga intressen för
friluftslivet att påverkas.
Sammantaget bedöms påverkan av den befintliga ledningen vara obetydlig för friluftslivet.

Potentiellt förorenade områden
Det finns två potentiellt förorenade områden inom 50 meter från befintlig ledning, den ena är ett gasverk
(EBH ID: 161035) och det andra är drivmedelshantering (EBH ID: 56323). Eftersom inga nya åtgärder
planeras för den befintliga ledningen kommer inte heller dessa potentiellt förorenade områden påverkas.
De förorenade områdena bedöms inte påverkas av den befintliga ledningen.

Markanvändning, planer och infrastruktur
Markkabeln är i huvudsak förlagd i väg och gångväg. Den berör även vattendrag, grönområde och
industrimark.
Ledningen berör Alingsås kommuns översiktsplan som antogs 2018. Enligt denna berör ledningen
sammanhängande område med värdefull natur och utkanten av ett område för utbyggnad av
begravningsplats, vid station Sävelund (M3).
Det finns, enligt översiktsplanen, planer på att bygga ut Västra Stambanan från nuvarande dubbelspår till
ett fyrspår. Det kommer även ge möjlighet att skapas nytt stationsläge vid bland annat Sävelund‐Bälinge
med en godsterminal. Detta är ca 100 meter från station Sävelund (M3). Ledningen bedöms inte beröras
av planerna.
Eftersom ledningen är förlagd i stadsmiljö berörs flera detaljplaner. Den befintliga ledningen bedöms inte
strida mot någon av dessa.
Inga övriga planer berörs av ledningen. Ledningen bedöms vara förenlig med berörda planer.
Under drift av den befintliga ledningen bedöms påverkan vara obetydlig för markanvändning och
infrastruktur. Eftersom ledningen på vissa delar av sträckningen är anlagd i eller i anslutning till vägar och
gång‐och cykelvägar kommer en viss störning (t.ex buller och begränsad framkomlighet) att uppkomma
vid eventuella underhållsåtgärder. Störningarna är dock kortvariga och tillfälliga.

Sammanfattning
Då markkabeln är en befintlig ledning som sträcker sig i stadsmiljö och då inga åtgärder krävs för att
bibehålla den i samma utformning och sträckning har påverkan på samtliga berörda aspekter bedömts
som obetydliga.
Mot bakgrund av ovan gör Alingsås Energi bedömningen att befintlig ledning inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser.

15

REFERENSER
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020. Digitalt underlagsmaterial.
Skogsstyrelsen, 2020. Digitalt underlagsmaterial, Skogsdataportalen.
Riksantikvarieämbetet, 2020. Digitalt underlagsmaterial, Fornsök
Alingsås Energi årsredovisning 2019. – Digitalt underlag.
Alingsås kommun, vision 20140 – Digitalt underlag.
Alingsås kommun. Översiktsplan 2018.
Alingsås kommun. Detaljplan: Bostäder vid Södra Strömgatan 6, Bostäder vid Nolhagagatan 2, Bostäder vid
Nolhagagatan 3, Kv Älgen, Alströmer, Hoppet mm, Del av Alingsås, Brunnsparken, Ny väg mot
Vänersborgsvägen mm ‐ Verksamheter vid Gamla Vänersborgsvägen 9, Nolbyplan, Nolby 15 och 31 m flm
Verksamheter vid Vänersborgsvägen, Södra Sävelund, Del av Södra Sävelund, Nolby Kyrkogård, Del av
Sävelunds industriområde

16

