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Undersökning avseende betydande miljöpåverkan 

Tillhörande detaljplan för del av Vallentuna Mörby 1:297 i Vallentuna kommun, Stockholms län. 

Checklistan utgör underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB ska tas fram om 

planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningarna i ett tidigt skede i planprocessen är preliminära. Ny kunskap som 

tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas.  

Bakgrund 

Som ett led i att trygga en framtida elförsörjning i Vallentuna kommun behöver ett ställverk anläggas, detta sker på grund av att elverket i Vallentuna är i 

behov av ökad effekt. Anläggning av ett ställverk är en essentiell del för att möjliggöra elförsörjning till de exploateringsprojekt som är planerade i 

kommunen. I samband med ansökan om planbesked har Vattenfall undersökt alternativ till lokalisering av ett ställverk, detta skedde i samråd med 

kommunen och man fann att den enda möjliga platsen för ett ställverk var på den del av Vallentuna Mörby 1:297 som nu är aktuell för planläggning. Det 

tänkta ställverket kommer vara ett s.k. GIS-ställverk som är gasisolerat samt inbyggt i en byggnad, denna typ av anläggning kräver markant mycket mindre 

yta än ett luftisolerat ställverk. 

Ett ställverk är en anläggning som fungerar som en nod i elnätet. Denna fördelar ut ström till användarna på ett säkert sätt och skyddar dessa om fel 

uppstår, likt de elcentraler som återfinns i bostadshus. I anslutning till ställverk finns ofta en transformator som ändrar spänningen. Det tänkta ställverket 

kommer anslutas till en redan befintlig transformatorstation på angränsande fastighet Vallentuna Mörby 1:27 öster om planområdet. 
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Översiktskarta över planområdet.  

Områdesbeskrivning 

Planområdet befintliga markanvändning utgörs av parkmark enligt befintlig stadsplan för området (se utdrag från plankarta nedan, befintlig 

transformatorstation är inritad med planbestämmelse Es). En stor del av det berörda området är dock idag redan inhägnat och inte tillgängligt för 

allmänheten. Den inhägnade delen av området består av tät vegetation av sly och buskar, den tillgängliga delen består av gräsyta. 
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Bild över planområdet tagen norrifrån från angränsande parkmark. 

Transformatorstation samt inhägnat område syns till vänster i bild. 
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Utdrag ur befintlig plankarta för området. Transformatorstation 

syns som teknisk anläggning med planbestämmelse Es, direkt 

väster om denna är ställverket tänkt att anläggas.  

 

Planens intentioner och utformning 

Bilden nedan illustrerar det tänkta ställverkets utbredning och ungefärliga omfattning, för att möjliggöra vad illustrationen visar krävs en förändrad 

markanvändning från PARK till teknisk anläggning (E). Endast en begränsad del av befintlig parkmark berörs av den nya planen och det är främst den 

redan inhägnade delen av området som avses förändras. Inom framtagande av förslag till plankarta kommer behov av eventuella ytterligare 

planbestämmelser och begränsningar av bebyggelse utredas. Enligt uppgift ska ställverket initialt drivas med en spänning på 77kV för att sedan över tid öka 

till 130kV. 
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Ställningstagande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun bedömer utifrån checklista nedan att det inte finns någon risk för betydande miljöpåverkan sett till 

den tänkta verksamhetens typ och omfattning. Planen bedöms inte ge upphov till miljöpåverkan i någon större omfattning och få identifierade 

miljöaspekter har en identifierad påverkan i checklistan nedan. På grund av detta ser kommunen inte heller att planen medför några särskilda kumulativa 

effekter. De få miljöeffekter som har en identifierad påverkan bedöms i nästan alla fall ge upphov till påverkan på lång sikt då de kan ses som permanenta 

så länge anläggningen är i drift. En möjlig miljöeffekt på kort sikt är eventuellt ökat trafik- och verksamhetsbuller vid anläggning, detta upphör dock vid 

drift. 

Påverkan på andra detaljplaner och exploateringsprojekt yttrar sig främst genom att denna plan möjliggör samt utgör en grundförutsättning för en vidare 

exploatering i kommunen. En indirekt miljöeffekt av denna plan är därmed en ökad energianvändning när antalet bostäder och verksamheter i kommunen 

ökar. Vad gäller hållbar utveckling främjar planen inte en sådan i sig men det finns goda förutsättningar att de exploateringsprojekt den möjliggör kan 

skapa en god bebyggd miljö inom kommunen, vilket kan ha positiva effekter på social-, ekonomisk och ekologisk hållbarhet om dessa projekt utförs med 

detta i åtanke.   

En viktig fråga att utreda framöver är risk kopplat till närliggande rekommenderad sekundär transportled för farligt gods. Denna utredning behöver 

redovisa anpassningar som krävs för att risken anläggningen utgör ska vara acceptabel. Konsekvenser av en eventuell olycka kan vara omfattande beroende 

på vad som transporteras och i vilken mängd. En annan specifik miljöaspekt som ofta berör denna typ av verksamhet är magnetfält men där visar härledda 

värden att magnetfält som uppstår av denna anläggning kommer vara relativt svaga och långt under referensvärdet på 100µT (se bedömning i checklista 

nedan). 
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Anmälan, tillstånd 
enl. MB 

- Inget tillstånd enligt miljöbalken 
krävs. Om anläggning av 
ställverket skulle kräva 

nätkoncession behandlas denna 
separat från planprocessen.  

- X    

Riksintressen (RI) Området berörs inte av några 
riksintressen. 

- - X    

LUFT 

Miljökvalitetsnorm Området överskrider ej 
miljökvalitetsnormer för luft i 
nuläge enligt uppgifter från östra 

sveriges luftvårdsförbund, där 
Vallentuna kommun är medlem. 

Tänkt verksamhet bedöms inte 
påverka miljökvalitetsnormer 
för luft då ingen ökad trafik eller 

utsläpp till luft bedöms 
tillkomma. 

- X    

Luftkvalitet Se ovan. Se ovan. - X    

VATTEN 

Miljökvalitetsnorm Planområdet ligger inom 
Vallentunasjöns avrinningsområde, 

denna har i nuläget 
otillfredställande ekologisk status 
samt ej god kemisk status. 

Planen kommer medföra att 
andelen hårdgjord yta ökar 

jämfört med nuläge. Det är 
lämpligt att avrinning av 
dagvatten sker mot 

Eftersom den yta som ska 
hårdgöras är relativt liten bedöms 

inte planen medföra någon 
påverkan på Vallentunasjöns 
miljökvalitetsnormer. Särskilt inte 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

angränsande parkmark om 
möjligt. 

om vatten avleds mot anslutande 
grönyta. 

Vattenskyddsområden Området omfattas inte av 
vattenskyddsområde 

- -     

Strandskydd Området omfattas inte av 

strandskydd 

- -     

Dagvatten Området ingår inte inom 
Roslagsvattens 
verksamhetsområde för dagvatten. 

Dagvatten från tak och 
hårdgjorda ytor bör om möjligt 
ledas till närliggande parkmark 
för infiltration. 

Se ovan miljökvalitetsnormer 
vatten. 

X    

Ytvatten Inget ytvatten förekommer inom 
planområdet. 

- -     

Grundvatten Området är klassat som ”mindre 
goda uttagsmöjligheter”. 

Omkringliggande bebyggelse har 
kommunal dricksvattenförsörjning. 

Planen bedöms inte nämnvärt 
påverka grundvattnets nivå eller 

sammansättning. 
Grundläggning kan eventuellt 
påverka grundvattennivåer 
lokalt. 

En mindre lokal påverkan på 
grundvattennivå bedöms inte 

medföra varken positiv eller 
negativ påverkan. Inga 
konsekvens har heller 
identifierats kopplat till detta. 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

MARK 

Geologiska 
förhållanden  / 
markstabilitet 

Planområdet saknar förutsättningar 
för initialskred enligt 
kommunövergripande 
kartläggning. 

Enligt jordartskarta består området 
av postglacial finlera. 

Planens markanvändning 
bedöms inte påverka geologiska 
förhållanden eller stabilitet. 

- X    

Radon Mätningar i närområde visar på 
varierande halter av radon där 

flertalet överstiger 200bq. 

Planen medger inte 
markanvändning där människor 

vistas under längre tid såsom 
bostäder, kontor m.m. Eventuell 
radon från omgivande mark 
bedöms inte vara aktuellt att 
utreda. 

- X    

Markföroreningar Inga kända markföroreningar 
förekommer i anslutning till eller 
inom planområdet enligt 

Länsstyrelsen inventering av 
efterbehandlingsobjekt. 

Den tänkta verksamheten ger ej 
upphov till utsläpp av 
föroreningar till omgivande 

mark. 

- X    

Topografi  Planområdet är relativt flackt. Områdets topografi förändras 
något då byggnad ska uppföras 
för ställverket. 

Minimal påverkan på topografi ur 
ett större perspektiv i 
närområdet. Inga särskilda 
negativa eller positiva effekter 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

har identifierats, samma gäller 
för konsekvenser av 
anläggningen. 

NATURMILJÖ 

Natura 2000-område Närmaste Natura 2000-område är 
beläget ca 3km österut. 

Planen bedöms inte påverka 
närliggande Natura 2000-
områden p.g.a. avståndet till 
dessa. 

- X    

Naturreservat Närmaste naturreservat är beläget 
ca 700m söderut. 

Planen bedöms inte påverka 
närliggande naturreservat p.g.a. 
avståndet till dessa. 

- X    

Arter (fridlysta eller 

rödlistade) 

Enligt artportalen observerades 

havsörn och kungsörn i området 
under 2008 samt 2011. 

Planen bedöms inte medföra 

någon påverkan på fridlysta 
eller rödlistade arter då denna 
inte utgör biotop för födosök 
eller habitat för sådana arter. 

De arter som har identifierats 

enligt artportalen berörs inte av 
förändringar inom planområdet. 

X    

Djurskyddsområde Området angränsar inte till 
djurskyddsområde. 

- - X    

Värdefull naturmiljö Slåtteräng med högt naturvärde är 
belägen ca 350m nordost om 

planområdet. Planområdet består 
idag av gräsyta samt sly och 

En del av grönytan på platsen 
försvinner vid anläggande av 

verksamhet, främst den 

Planen bedöms inte påverka 
värdefull naturmiljö p.g.a. 

resultat från platsbesök samt 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

buskage. Inga tecken på värdefull 
natur vid platsbesök. 

inhägnade delen med buskage 
och sly. 

avståndet till närmsta 
identifierade värdefulla natur. 

Djurliv (biologisk 
mångfald) 

Då stora delar av området är 
inhägnat bedöms planområdet inte 

utgöra habitat för djurliv i någon 
större omfattning. 

Planen medför inga större 
förändringar, eventuellt kan 

tillkommande byggnad ha ett 
visst värde för exempelvis 
fladdermöss. 

Eventuellt kan planen medföra en 
viss positiv påverkan för vissa 

arter som använder sig av 
byggnader som boplats. Denna 
positiva påverkan kan ske både 
på kort- och lång sikt. 

 X   

Växtliv (biologisk 
mångfald) 

Planområdet består idag av gräsyta 
samt sly och buskage. Inga större 
värden för växtliv sett till biologisk 

mångfald kunde identifieras vid 
platsbesök. 

Den växtlighet som finns idag 
på platsen bedöms inte kunna 
vara kvar där byggnad ska 

tillkomma. 

Planen medför en minimal 
negativ påverkan på växtliv sett 
till biologisk mångfald och grön 

infrastruktur. 

 X   

Spridningskorridorer 
för växt- och djurliv 

Planområdet utgör idag ingen känd 
spridningskorridor för växt- och 
djurliv.  

Planen medför inga större 
förändringar på 
spridningskorridorer, eventuellt 
kan tillkommande byggnad ha 
ett visst värde för exempelvis 

fladdermöss beroende på 

utformning. 

Eventuellt kan planen medföra en 
viss positiv påverkan för vissa 
arter som använder sig av 
byggnader som boplats. Denna 
positiva påverkan kan ske både 

på kort- och lång sikt. 

 X   

Naturminnen Inga naturminnen finns inom eller i 
anslutning till planområdet. 

- - X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Biotopskyddsområden 
och nyckelbiotoper 

Inga biotopsskyddområden eller 
nyckelbiotoper finns inom eller i 
anslutning till planområdet. 

- - X    

REKREATION 

Rekreation (t.ex. 
tysta områden) 

Områdets befintliga möjligheter för 
rekreation är starkt begränsade då 
delar av området idag är inhägnat. 
Tillgänglig yta är mycket liten och 

utgör ingen naturlig mötesplats 

samt lämpar sig inte för aktiviteter. 

- - X    

Friluftsliv Området är ej värdefullt för 

friluftsliv då det består av inhägnad 
mark och en viss gräsyta. 

- - X    

Allergener (t.ex. 
hästallergen) 

Inga identifierade verksamheter 
som kan ge upphov till allergener i 
närområdet. 

Verksamheten är inte av en typ 
som genererar allergener.  

Planen medför ingen påverkan på 
mängden allergener. 

X    

KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriskt 

värdefull miljö 

Ingen utpekad kulturhistoriskt 

värdefull miljö finns inom eller i 
anslutning till planområdet. 

- - X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse 

Ingen utpekad kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse finns inom 
eller i anslutning till planområdet. 

- - X    

Forn- och 

kulturlämningar 

Öster om befintlig 

transformatorstation finns en 
identifierad fornlämning i form av 
ett gravfält. 

Planområdet är beläget väster 

om befintlig 
transformatorstation och 
fornlämning och omfattar inte 
närliggande gravfält. 

Ingen påverkan sker på 

fornlämningar då dessa inte 
berörs av tänkt planområde. 

X    

LANDSKAPS- OCH STADSBILD 

Landskapsbildsskydd Området omfattas inte av 
landskapsbildsskydd. 

- - X    

Landskapselement 
(värden, struktur, 
utblickar, 
landmärken, 
historiska samband) 

Området påverkar inga 
landskapselement. 

- - X    

RISK OCH SÄKERHET 

Verksamheter som 

kräver skyddsav-
stånd till bostäder 

Planområdet består i nuläget av 

gräsyta samt inhägnad mark. 

Tänkt verksamhet är inte av 

den typ och omfattning att 
skyddsavstånd ska vara 
aktuellt.  

- X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

(rekommenderat 
skyddsavstånd) 

Transport av farligt 
gods 

Närliggande väg är utpekad som 
rekommenderad sekundär 

transportled för farligt gods. 

Planen medger bebyggelse i 
närhet till transportled för farligt 

gods. Generellt bör det 
eftersträvas att område närmast 
väg ska vara bebyggelsefritt. 
Det finns dock redan en befintlig 

transformatorstation i närhet till 
samma väg. 

En riskutredning måste tas fram 
för att säkerställa eventuella 

anpassningar till närliggande 
transportled. Konsekvens av en 
olycka är eventuellt omfattande 
beroende på vad som 

transporteras.  

  X X 

NATURRESURSER OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 

Jordbruk Ingen jordbruksverksamhet finns 
inom eller i anslutning till 
planområdet. 

- - X    

Skogsbruk Ingen skogsbruksverksamhet finns 
inom eller i anslutning till 

planområdet. 

- - X    

Bebyggelse Närliggande bebyggelse utgörs av 
transformatorstation. Bebyggelse i 
form av idrottshall, skola och 

Ställverket ryms i en byggnad 
inom planområdet vilket medför 
uppförande av ytterligare 

byggnad på platsen.  

Ingen påverkan på områdets 
bebyggelse i stort, se ”topografi” 
tidigare i checklista. 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

bostäder finns på ett avstånd på 
cirka 40-50m från planområdet. 

Vattenförsörjning Ingen vattenförsörjning är i 
nuläget ansluten till planområdet. 

Tänkt verksamhet inom planen 
bedöms inte kräva 

vattenförsörjning. 

- X    

Energi Kraftledningar är idag belägna 
inom planområdet samt anslutna 
till närliggande 

transformatorstation. 

Ställverket kommer anslutas till 
närliggande kraftledningar samt 
medföra ökad energianvändning 

genom att möjliggöra 
elförsörjning till kommunens 
exploateringsprojekt. 

Ställverket i sig kommer medföra 
ökad energianvändning i 
kommunen då fler bostäder och 

verksamheter kan etableras. 
Denna påverkan bör dock främst 
belastas av de framtida 

exploateringsprojekten. 

Konsekvens av detta är ökade 
utsläpp av växthusgaser med 
global uppvärmning som följd, 
förutsatt att en del av energin 
kommer från fossila källor. Denna 
påverkan är svår att avhjälpa om 

det inte utförs på nationell nivå. 

 X   

Värme Ingen värme är i nuläget ansluten 
till planområdet. 

Tänkt verksamhet bedöms inte 
kräva uppvärmning. 

- X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Avfall Nuvarande planområde ger inte 
upphov till avfall. 

Tänkt verksamhet bedöms inte 
ge upphov till avfall vid drift. 
Eventuellt kan det uppkomma 

avfall i byggskede. 

Eventuellt avfall vid byggskede 
behöver omhändertas med 
konsekvensen att transport och 

omhändertagande kräver energi 
och resurser. Omfattning av 
miljöeffekten är dock liten då det 
inte handlar om en större 
byggnad.  

 X   

Byggmaterial Nuvarande område är inte 

bebyggt. 

Tänkt verksamhet kräver 

byggmaterial vid anläggande. 
Fasad- och takmaterial bör vara 

miljövänliga. 

Planen medför en viss negativ 

påverkan kopplat till 
byggmaterial. Med konsekvens 

att uttag av naturresurser som 
metall m.m. behövs. 

 X   

KLIMAT 

Klimatpåverkan 
(energi, utsläpp) 

Planområdet innehar ingen 
påverkan på klimat. 

Ställverket medför en ökad 
energianvändning genom att 
möjliggöra elförsörjning till 

kommunens 

exploateringsprojekt. 

Då ställverket kommer vara av 
GIS-typ behövs något typ gas 
vid drift. Beroende på vilken 
som används finns det en risk 
för utsläpp av mycket potenta 

Ställverket har en viss påverkan 
på klimat genom att möjliggöra 
för efterkommande 

exploateringar. Denna påverkan 

bör dock främst belastas av de 
framtida exploateringsprojekten. 
Se ”energi” tidigare i checklista. 

Risk för läckage av växthusgas 
över tid, konsekvenser av läckage 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

växthusgaser vid eventuella 
läckage. Detta granskas av 
tillsynsmyndighet. 

kan minimeras genom val av 
miljövänligare alternativ. 

 

Klimatanpassning Planområdet har inga större värden 

för klimatanpassning. Buskage och 
grönytor har en viss positiv effekt 
på översvämning och 
värmereglering. 

Planen tillför inga värden för 

klimatanpassning, buskage 
kommer avverkas vid 
anläggning. 

Påverkan på klimatanpassning 

bedöms vara minimal/negligerbar 
då endast en liten yta med ett 
litet värde för klimatanpassning 
förändras.  

X    

Översvämningar En mindre lågpunkt som 
översvämmas vid ett 100-årsregn 
finns i närhet till planområdet. 

Planen bedöms inte påverkas av 
närliggande lågpunkt samt ej 
förvärra denna nämnvärt. 
Hårdgjorda ytor från 

tillkommande verksamhet 
medför snabbare avrinning till 
lågpunkt men detta tillskott är 
mycket litet då ytan är liten och 
marken ändå snabbt mättas vid 
ett 100-årsregn med snabbare 

avrinnings som följd. 

- X    

Lokalklimat Planområdet har inga större värden 
för reglering av lokalklimat. 

- Se ”klimatanpassning” tidigare i 
checklista. 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Ljus och skugga Planområdet består av gräsyta 
samt inhägnad mark utan 
bebyggelse. 

Tillkommande byggnad bedöms 
ha en negligerbar effekt på 
skugga eftersom denna bedöms 

som relativt låg samt då 
omgivningen i princip är 
bebyggelsefri. 

- X    

Vind Planområdet består av gräsyta 
samt inhägnad mark utan 
bebyggelse. 

Tillkommande byggnad bedöms 
ha en minimal effekt på 
vindförhållanden, denna 

påverkar ej närliggande 
områden nämnvärt. 

- X    

BULLER 

Miljökvalitetsnorm Ej tillämpbart p.g.a. kommunens 
storlek. 

- - X    

Trafikbuller Närliggande väg ger upphov till en 

viss mängd trafikbuller enligt 
övergripande bullerkartläggning 
utförd 2015 för större vägar. 
Trafikbuller bedöms dock inte 

påverka befintlig bebyggelse i 
någon större utsträckning utifrån 
bullerkartor. 

Planen medför ingen ökad trafik 

till planområdet förutom i 
anläggningskede. 

Ingen påverkan på trafikbuller 

längs med närliggande väg 
generellt. Eventuellt uppstår en 
begränsad miljöeffekt på kort sikt 
vid anläggning. Denna kan 

avhjälpas genom begränsningar 
när på dygnet arbete får utföras. 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Flygbuller Planområdet berörs ej av 
flygbuller. 

- - X    

Industribuller Planområdet består av gräsyta 
samt inhägnad mark utan 

bebyggelse. Närliggande befintlig 
transformatorstation kan möjligtvis 
ge upphov till buller, denna är dock 
avskärmad och det finns inga 

inkomna klagomål kopplat till 
objektet. 

Ställverket bör ej ge upphov till 
ökade bullernivåer i området då 

ingen ny transformator ska 
tillkomma, ställverket kopplas 
till befintlig avskärmad 
transformator.  

Ingen påverkan vid drift, 
eventuellt uppstår en begränsad 

miljöeffekt på kort sikt vid 
anläggning. Denna kan avhjälpas 
genom begränsningar när på 
dygnet arbete får utföras. 

 X   

Vibrationer Ingen verksamhet som ger upphov 

till vibrationer finns idag på 
platsen. 

Planen medför ingen påverkan 

på vibrationer då denna typ av 
verksamhet ej bedöms alstra 
sådana.  

- X    

ÖVRIGA STÖRNINGAR 

Magnetfält Kraftledningar finns idag inom 
området och ansluter till 
närliggande transformatorstation. 
Dessa har en spänning på cirka 

70kV (kilovolt). 

Ställverket kommer drivas med 
en ökad spänning från initialt ca 
77kV till en framtida spänning 
på ca 130kV. Magnetfälts styrka 

är beroende av spänning samt 
frekvens, magnetfält mäts i 
enheten Tesla (T).  

Referensvärde för allmänhetens 
exponering av magnetfält finns 
att hitta i 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

allmänna råd. Värdena är 
rekommenderade maxvärden 
utifrån riktlinjer från EU.  

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan/effekt  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Ett ställverk med spänningen 
130kV och frekvensen 50Hz bör 
ge upphov till magnetfält i 

intervallet 3-10µT i direkt 
anslutning till ställverket. 
Magnetfältets styrka avtar med 
avstånd från ställverket. 
Närliggande bebyggelse, 
skolgård m.m. är belägna 40-

50m från ställverket och 

exponeras för ett magnetfält på 
cirka 0,3µT.  

 

Värdena är härledda från 
diagram i publikationen 
”Magnetfält och hälsorisker” 

som är framtagen av bl.a. 
Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Boverket. 

Vid en frekvens mellan 25 – 
800Hz är referensvärde för 
allmänhetens exponering 

beräknat till 100µT, vilket är 
långt över styrkan på de 
magnetfält som det tänkta 
ställverket kommer generera.  

Ingen positiv eller negativ effekt 
kan påvisas på kort- eller 

medellång sikt. Det finns inte 
tillräckligt med kunskap i dagens 
läge vad gäller effekter på lång 
sikt, referensvärden är dock väl 
tilltagna med detta i åtanke. 
Sammanlagt bedöms det därför 
inte finnas några negativa eller 

positiva konsekvenser kopplat till 
den tänkta anläggningen då 
härledda värden understiger 
referensvärden med över 10 

gånger. 

*) Förkortningar: ARO = avrinningsområde, MB = miljöbalken, MKN = miljökvalitetsnorm, N2000 = Natura 2000, RI = riksintresse 


