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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Lindholm 
0171- 
Anders.lindholm@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Myndighetsdialog för två nya 400 Kv - kraftledningar 
Bysingeberg- Munga och Munga-Hamra 
(Västeråspaketet) 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar skrivelsen daterad 21-09-01 som svar på 
myndighetsdialogen angående ny 400 kV-ledning mellan Munga, Västerås och 
Hamra, Enköping.  

Ärendet 

Bakgrund 
Svenska Kraftnät har bjudit in berörda kommuner till myndighetsdialog i syfte att 
inhämta lokal kännedom och kunskap om planeringsförutsättningar gällande en ny 
kraftledning mellan Munga i Västerås och Hamra i Enköping. I det här skedet finns 
tre utredningskorridorer framtagna, med några olika varianter, dessa ska sedan 
kokas ner till ett slutgiltigt utbyggnadsförslag. Utbyggnadsförslaget beräknas 
skickas på samråd under våren 2022. En koncessionsansökan med vald 
sträckning ska skickas in under våren 2023 för att sedan få koncessionsbeslut av 
Energimarknadsinspektion. Planerad byggstart är 2026 och kraftledningen avses 
tas i drift år 2028. 

Befintliga ledningar i området uppnår snart sina tekniska livslängder. Nu planeras 
det för nya 400 kv-ledningarna, vilket inte har gjorts på många decennier. Dessa 
nya ledningar är en förutsättning för ökad överföringskapacitet, både vad gäller 
aktuellt behov och för att kapaciteten succesivt ska kunna öka i framtiden vartefter 
ledningarna uppgraderas inom initiativet NordSyd. De föreslagna åtgärderna ger 
även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Mälardalen och en bättre 
robusthet i nätet i stort.  

Ärendets beredning 
Svaret på myndighetsdialogen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i 
samverkan med miljö- och byggnadsförvaltning, upplevelseförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I svaret på myndighetsdialogen listas lokala förutsättningar som saknas i 
utredningsunderlaget då de uppgifterna inte finns tillgängliga i myndigheters 
geodatakataloger. Efter en genomgång av föreslagna utredningskorridorer 
konstateras att den sydligaste korridoren C har minst konflikter gentemot de lokala 
förutsättningarna. 

Information finns att läsa här Munga-Hamra | Svenska kraftnät (svk.se) 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Svar på myndighetsdialog ny 400 kV-ledning mellan Munga, Västerås och Hamra, 
Enköping, 2021-09-01 
 
 
 
Anna Hallberg 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Anders Lindholm 
Kommunekolog 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Svenska kraftnät

https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/munga-hamra/
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 Svenska Kraftnät 
dnr: SVK 2021/589 

Svar på myndighetsdialog, ny 400 kV-ledning mellan Munga, 
Västerås och Hamra, Enköping.  
 
Svenska Kraftnät planerar för en helt ny 400 kV transmissionsledning (stamnätsledning) mellan 
Munga i Västerås kommun och station Hamra i Enköpings kommun.  
Svenska Kraftnät har bjudit in berörda kommuner och länsstyrelser till myndighetsdialog i syfte 
att inhämta lokalkännedom och lokal kunskap om berörd geografi som inte finns tillgänglig i 
nationella databaser. I lokaliseringsprocessen har SVK utgått från ett större utredningsområde 
mellan de två stationslägena. Utifrån utredningsunderlaget som omfattar en mängd 
kunskapsunderlag och geografiska planeringsförutsättningar som är tillgängliga via olika 
databaser har SVK tagit fram tre huvudutredningskorridorer om vardera cirka 1 km bredd. 
Syftet med myndighetsdialogen är att inhämta ytterligare kunskap, ta del av lokalkännedom om 
allmänna intressen såsom kultur-, landskaps- och naturvärden inom de berörda 
utredningskorridorerna, underlag som inte finns tillgängligt i GIS-databaser.  
 
Vid ett möte med SVK och tjänstepersoner från kommunen 210615 tydliggjordes att man hellre 
önskar kunskapsunderlag än ett formellt yttrande.  
 
SVK kommer att sammanställa inkomna svar från myndighetsdialogen i ett PM, vilket kommer 
att användas som kompletterande underlag inför val av en slutlig utredningskorridor att arbeta 
vidare med. Därefter tar man fram ett sträckningsförslag inom den valda utredningskorridoren 
och detta kommer att skickas på formellt samråd till alla berörda såsom boende, allmänhet, 
verksamhetsutövare och myndigheter. 
 

I detta svar på myndighetsdialogen presenteras underlag om allmänna intressen som 
tjänstepersoner på Enköpings kommun har sammanställt om geografin vid 
utredningskorridorerna, främst avseende värdefull landskapsbild och kulturmiljövärden samt 
naturmiljöer värda att särskilt beakta. Frågor om påverkan på jord- och skogsbruk berörs inte i 
svaret då denna påverkan främst berör enskilda markägare och då alla de olika 
utredningskorridorerna påverkar markägare och verksamhetsutövare på likartat sätt. De olika 
utredningskorridorernas väl tilltagna bredd innebär att det i flertalet fall bör finnas utrymme att 
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parera för de bostadshus som ligger inom korridorerna. Utredningskorridorerna finns efter mötet 
i juni 2021 inlagda i det kartverktyg, Enakartan som kommunen använder vid olika typer av 
lokaliseringsprövningar såsom exempelvis förhandsbesked och bygglov. På begäran från SVK 
skickas förhandsbeskedsärenden på remiss till SVK, Samhällsbyggnad. När SVK beslutat om 
utredningskorridor att gå vidare med uppdateras kartskiktet i Enakartan. 
 
Plan- och exploateringsavdelningen har utifrån sin roll inom fysisk planering sammanställt ett 
svar efter intern avstämning med tjänstepersoner på MBF, UPF och KLF. 
 

Kompletterande uppgifter och underlag för respektive utredningskorridor 
Nedan listas lokala förutsättningar att beakta. Flertalet uppgifter saknas i det 
utredningsunderlag som SVK har sammanställt då de uppgifterna inte finns tillgängliga i de  
geodatakataloger som SVK använt. 
Listade från väster till öster från kommungräns Västerås-Enköping fram till Hamra. 
 
Utredningskorridor A (nordlig) 
-Jordbruksdalgången vid kommungränsen kring Hjulbäcken är rastlokal och födosökslokal för 
stora flockar gäss (Ett fåtal rapporter och av mindre betydelse.) Se artportalen. 
-ÖP Vindbruksområde, inom skogsområdet ett par km från kommungränsen. Inga aktuella 
förfrågningar om vindkraftsetablering. Se kommunens översiktsplan.  
-ÖP Opåverkat område. Skogsområdet NO riksväg 70 och NV Fjärdhundra tätort. Se 
kommunens översiktsplan. 
-Jordbruksslätt Eklunda, stora flockar gäss rapporterade, såväl födosök som flygstråk mellan 
Rervelstasjön och Fjärdhundraslätten. Beakta behov av fågelavvisare på ledning i stråk med 
omfattande flygrörelser.  
-Örsundaåns smala dalgång norr Forsby, smalt flygstråk för stora flockar gäss, mellan 
Fjärdhundraslätten-Revelstasjön. Oklar frekvens men rapporter finns. 
-Gällbäckens dalgång, landskapsbild 
-Härledgården, hembygdsgård (Känslig kulturmiljö även om platsen inte omfattas av 
Riksintresse eller Regionalt Intresse Kulturmiljövård.) 
-Skattmansöåns jordbruksdalgång, (Härled-Torstunaby) värdefull landskapsbild och stora 
flockar gäss. 
-ÖP Opåverkat område (skogsområdet Hammarby-Örsundaåns dalgång) 
-Örsundaåns dalgång. Mycket stora flockar gäss rastar och flyger längs ån och dalgången, 
mellan Alstasjön och olika rastlokaler längs Örsundaåns dalgång. Dalgången passeras redan 
av två transmissionsnätsledningar. Särskild hänsyn behöver tas för att minska kollisionsrisk. 
 
Utöver ovanstående lokala förutsättningar har SVK sammanställt andra 
planeringsförutsättningar längs utredningskorridor A, A1-A3 (se sidorna 26-34). 
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A1 (Genväg mellan Holmsta-Nysätra) 
-Regionalt intresse kulturmiljövård (Torstuna) 
-Skattmansöåns dalgång kring (Torstuna) 
-Nysätrabäckens dalgång. Regionalt intresse kulturmiljövård. 
 
 

Utredningskorridor A2 (Torslunda-Rydaslätten-Örsundaåns dalgång) 
-Jordbruksslätter kring Gällbäcken vid Valsbrunna-Kungshusby, rastlokal för stora flockar gäss. 
-Skattmansöån och Rydaslätten, väldigt många rapporter över stora flockar rastande gäss. 
Även stora rovfåglar såsom örnar vistas i området under vinterhalvåret. 
-ÖP Opåverkat område (Rydaslätten) 
-Landskapsbild Rydaslätten 
-Örsundaåns dalgång som besöksmål med höga upplevelsevärden.  
-Regionalt och riksintresse kulturmiljövård. (Väsentliga delar av riksintresset är bl.a. Nysätra 
kyrka, Landsberga, Ryda kungsgårdar som alla ligger i närheten av korridor A2.) 
-Långtora flygfält, segelflyg (A2 passerar över och i omedelbar närhet till flygfältet.) 
-Örsundaån och Örsundaåns dalgång, hundratals rapporter av stora flockar gäss födosökande 
och flygrörelser inom och längs dalgången. (Mycket höga ornitologiska värden. Korridor A2 
berör längs nästan hela sin sträckning områden med höga fågeltätheter under delar av året.) 
 
A3 (Kommungränsen-”vindbruksområdet”) 
-ÖP Vindbruksområde 

Utredningskorridor B, rakaste sträckningen 

-Koby-Siggestaslätten, (Jordbruksslätt med stora gåsflockar, färre rapporter än andra 
jordbruksområden längre österut.) 
-Fjärdhundraslätten, sträcklokal, rastlokal för stora fåglar. Många hundra rapporter om mycket 
stora gåsflockar som födosöker, rastar och flyttar sig mellan olika lokaler. 
-Fjärdhundraslätten riksintresse och regionalt intresse kulturmiljö 
-Vånsjöåsen-Vånsjöbro landskapsbild. Naturreservat och besöksmål. 
-Nedströms Vånsjöbro. (Mycket stor leklokal för landskapsfisken asp, forskningsprojekt med 
passiv avläsningsantenn i ån. Oklart om detta kan påverkas av kraftledning.) 
-ÖP Opåverkat område (Rydaslätten)  
-Biskopskulla kyrka – Landsberga, central del i RI kulturmiljö, känslig landskapsbild. 
-Jordbruksslätt Biskopskulla-Landsberga, stora flockar gäss. 
-Örsundaåns dalgång, jordbruksslätt, stora mängder gäss. 
-Örsundaåns dalgång, öster om Biskopskulla, Hormesta-Garn, känsligt kulturlandskap. 
 
Utöver ovanstående lokala förutsättningar har SVK sammanställt andra 
planeringsförutsättningar längs utredningskorridor B (se sidorna 35-43). 
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Utredningskorridor C 
-Rönna-Rotbrunna-Ål, regionalt intresse kulturmiljövård (riksintresse kulturmiljövård) 
-Jädra-Långtora, jordbruksslätt med stora flockar gäss (dock en befintlig 200 kV-ledning 
parallellt som om ny ledning placeras parallellt minskar påverkan på fågelvärden.) 
-Hormesta-Garn, regional och riksintresse kulturmiljövård, höga värden i korridorens sista 
kilometrar in mot Hamra. 

 
C1 ”Sydligaste omvägen” 
-Tangerar utkanten av regional och riksintresse kulturmiljövård norr om Bred.  

 
Kulturmiljövärden och upplevelsevärden som inte uppmärksammats i SVK underlag 
Utöver beskrivna riksintresseområden finns även regionalt utpekade kulturmiljövärden. Dessa 
har digitaliserats och återfinns i kommunens interna karttjänst. Områdena har sitt ursprung i en 
skrift framtagen av Upplandsmuséet och länsstyrelsen i Uppsala län.  
Därutöver nämner vi ett antal andra kulturmiljövärden som är kända på lokal nivå. 
Enköpings kommun har utgett boken ”Från Mälarvik till Skosgbygd, Landsbygdens kulturmiljöer 
i Enköpings kommun”. Det är områden som till viss del överlappar med antingen riksintressen 
eller regionala intressen kulturmiljövård, men också andra ofta mindre lokala miljöer. Dessa 
områden omnämns inte i denna sammanställning utom i några fall. 
 
Landskapsbild 

Utöver de av SVK redan redovisade landskapsbildsskyddade områdena nämner vi ett antal, 
ofta jordbruksslätter eller odlingsbygder, dalgångar som bedöms ha höga upplevelsevärden. 
Det är svårt att göra en avgränsning för detta ibland subjektiva värde, den egna hembygdens 
lokala landskapsbild uppskattas av de boende men har av olika anledningar inte 
uppmärksammats i denna sammanställning som inte har möjlighet att göra anspråk på att vara 
fullständig. 
 
Skogs- och jordbruk 

Som redan nämnts har dessa värden inte behandlats i denna sammanställning. Alla 
utredningskorridorer berör enskilda markägare, jordbrukare och verksamhetsutövare. SVK har 
rutiner för ersättning till de som slutligen blir berörda av en fastställd ledningssträckning. 
 
Boendemiljö och bebyggelse 
Bebyggelsen på Enköpings landsbygd är omfattande och utspridd. SVK´s utredningskorridorer 
är väl tilltagna i bredd som bör medge möjlighet att minimera antalet bostadshus som direkt 
berörs av ledningssträckningen, inför det slutliga valet av fastställd utredningskorridor och 
därefter beslut om fastställd ledningssträckning.  
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Fågelskydd 

Ur fågelskyddssynpunkt bör SVK uppmärksamma den mycket stora förekomsten av rastande 
gäss som under flytten uppehåller sig i kring de stora jordbruksslätterna i området.  
Vissa särskilt viktiga områden bör undvikas helt, särskilt som dessa områden även hyser höga 
landskapsbildsvärden, kulturmiljövärden och upplevelsevärden. De viktigaste fågellokalerna är 
Fjärdhundraslätten, Rydaslätten och Örsundaåns dalgång. SVK har medverkat till framtagandet 
av en rapport om kraftledningars påverkan på fåglar, se referenslistan nedan. 
 

SVK behöver analysera förekomst av fågelarter som är särskilt utsatta för risker i samband med 
kraftledningar. Mycket välfrekventerade rastlokaler och fågelflyttstråk bör ges en värdering 
enligt matrisen i bedömningsmetodiken. Värde/känslighet varierar med betydelsen av 
fågellokalen (rastlokalen, födosökslokalen och flygrörelser mellan lokalerna). Ur 
fågelskyddssynpunkt i samband med kraftledningar är det främst stora fåglar som riskerar 
kollision. Mycket stora numerärer av flera arter gäss uppehåller sig i området. 
 
Sammanfattning 
Utifrån ovanstående genomgång av utredningskorridorerna konstaterar vi att den sydligaste 
korridoren C har minst konflikter gentemot de lokala förutsättningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Källhänvisningar/Referenser 
 
Översiktsplan Enköpings kommun 
https://vaxer.enkoping.se/oversiktliga-planer/oversiktsplaner.html  
Markanvändningskarta redovisar vindbruksområden.  
Stora opåverkade områden framgår av s. 82-87. 
 
Regionala kulturmiljöområden, beskrivs i bokserien. 
Bygd att vårda. Kulturminnesvårdsprogram för Uppsala län. Del 1. Bebyggelsehistorisk 
utveckling i Uppsala län. Del 3. Kulturmiljöer i Enköpings och Håbo kommuner. Utgiven av 
Upplandsmuseet och länsstyrelsen i Uppsala län,1984. 
 

Kraftledningars påverkan på fåglar – en syntesrapport. Rapport Lunds Universitet 
Ottvall, R & Green, M. 2020. 
https://www.energiforetagen.se/globalassets/medlemsportalen-oppet/syntesrapport-
kraftledningar-och-faglar-20200218.pdf  

https://vaxer.enkoping.se/oversiktliga-planer/oversiktsplaner.html
https://www.energiforetagen.se/globalassets/medlemsportalen-oppet/syntesrapport-kraftledningar-och-faglar-20200218.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/medlemsportalen-oppet/syntesrapport-kraftledningar-och-faglar-20200218.pdf
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Artportalen 
SLU Artdatabanken. 
Artportalssökningar krävs för att få en första översikt över omfattningen av mängden 
fågelrörelser i området.  Stora flockar av flera arter gäss rör sig kring jordbruksslätterna och 
Örsundaåns dalgång. Det rör sig om flockar om upp till tusentals individer gäss. De största 
flockarna som rapporterats födosöka inom området och därmed även flyga mellan olika 
lokaler överstiger 10 000 individer. 
Exempel på sökning, rapporter >500 individer, åren 2000-2021, inom utredningsområdet: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=6774&identifier=C9
7BD9AA  

 
Artportalssökning visar inrapporterade stora flockar > 500 fågelindivider åren 2000-2021. Observera 

att varje färgad cirkel representerar en fyndlokal och i flera fall ligger det upp till hundratals rapporter 

per fyndlokal. Det rör sig främst om gäss men också en del andra fågelarter som främst under flytten 

uppträder i stora flockar. 
 
 

 
Anna Hallberg   Anders Lindholm 
Enhetschef    Kommunekolog 
Enköpings kommun   Enköpings kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=6774&identifier=C97BD9AA
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=6774&identifier=C97BD9AA
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