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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och Syfte 
För att förstärka ledningsnätet i området och säkerställa trygga elleveranser planerar 

Falu Elnät AB (nedan Falu Elnät) att anlägga ny 145 kV markkabel med dubbla 

kabelförband mellan befintlig station Falu V belägen norr om Tunnbindarevägen och två 

nya stationslägen, Ingarvet Östra och Ingarvet Västra, belägna norr om värmeverket på 

Ingarvet. Falu Elnät är ett elnätsbolag som är helägt av Falu Energi och Vatten. På 

uppdrag av Falu Elnät handlägger Sweco tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet.  

 
Figur 1.1 Översiktskarta och anslutningspunkter för ny 145 kV markkabel med dubbla 
kabelförband mellan Falu V och Ingarvet. Båda kabelförbanden kommer utgå från Falu V, ett 

kabelförband ska ansluta till Ingarvet V och ett kabelförband till Ingarvet Ö. 
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1.2 Koncession – tillstånd för kraftledning 
För att få bygga och driva en kraftledning krävs ett tillstånd, nätkoncession för linje, 

enligt ellagen (1997:857). Av lagen framgår att ansökan ska innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) och 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Ansökan innefattar förutom 

miljökonsekvensbeskrivning även en teknisk beskrivning, förteckning över ägare till 

berörda fastigheter och innehavare av särskild rätt till berörda fastigheter samt karta.  

Ansökan om koncession inlämnas till Energimarknadsinspektionen som är prövande 

myndighet för denna typ av ärenden. I samband med handläggningen remitteras ansökan 

ut till berörda parter innan myndigheten fattar sitt beslut. Efter remisstiden beslutar Ei 

om koncession. Vid eventuellt överklagande prövar mark-och miljödomstolen frågan. 

En nätkoncession gäller normalt tillsvidare, med möjlighet till omprövning efter 40 år. 

1.3 Samråd 
Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med Länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och enskilda berörda, ett s.k. undersökningssamråd. Om 

verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens bedömning 

ska samråd även ske med övriga statliga myndigheter, kommuner, organisationer och 

den allmänhet som kan beröras. Detta kallas för avgränsningssamråd. 

Falu Elnät har i aktuellt projekt valt att genomföra ett kombinerat undersöknings- och 

avgränsningssamråd1 för att ge en bred samrådskrets möjlighet att tidigt följa 

utvecklingen i projektet. 

Föreliggande handling utgör underlag för ett kombinerat undersöknings- och 

avgränsningssamråd. Samrådet genomförs med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falu 

kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med andra statliga 

myndigheter och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten2. Falu Elnät 

samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter 

som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt avseende 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.3  

Samrådet sker skriftligt genom utskick av föreliggande samrådsunderlag till berörda 

parter. Samrådsunderlaget finns under samrådstiden även tillgängligt på Falu Elnäts 

webbsida, fev.se/markkabel. Samtliga berörda fastighetsägare ombeds informera Falu 

Elnät om eventuella rättighetsinnehavare och arrendatorer som kan komma att beröras 

av den planerade ledningen. Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Falu 

Elnät bedömt att det inte är lämpligt att genomföra öppna samrådsmöten. Enskilda 

kontakter välkomnas av Falu Elnät och kan utformas på lämpligt sätt i syfte att uppfylla 

 
1 Enl. 6 kap, 24 § miljöbalken 
2 Enl. 6 kap, 30 § miljöbalken 
3 Enl. 6 kap, 29 § miljöbalken 
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berörda parters behov för att kunna ta del av relevant information under 

samrådsprocessen. 

Falu Elnät uppmanar härmed samtliga berörda parter att inkomma med synpunkter och 

information som kan vara av betydelse för det fortsatta arbetet med projektet. Resultatet 

av samrådet kommer att utgöra del av beslutsunderlag för slutligt val av sträckning och 

utformning. 

Efter genomfört samråd kommer Falu Elnät att begära att Länsstyrelsen tar beslut 

huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Om 

Länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En liten MKB 

ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga 

miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Om Länsstyrelsen 

beslutar att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska specifik 

miljöbedömning göras inklusive en mer omfattande MKB. Framtagen MKB utgör sedan 

en del av den ansökan om nätkoncession för linje som lämnas in till 

Energimarknadsinspektionen (Ei). 

1.4 Annan lagstiftning 

1.4.1 Förundersökningstillstånd 

När en ledningssträckning har beslutats behövs ett förundersökningstillstånd i de fall 

fältarbeten behöver genomföras. Arbetena kan innefatta bland annat utstakning och 

inmätning samt markundersökning. Därutöver görs en värdering av det intrång som 

kraftledningen medför och stämpling av träd som behöver avverkas. Medgivande till 

förundersökning inhämtas från berörda markägare alternativt via beslut från 

länsstyrelsen. 

1.4.2 Markupplåtelseavtal och ledningsrätt 

För att uppföra och driva en kraftledning krävs rätt att nyttja den mark som berörs av 

ledningsgatan. Denna säkras genom markupplåtelseavtal och ledningsrätt, vilket innebär 

att marken fastighetsrättsligt upplåts för kraftledningen med tillhörande ledningsgata. 

Markupplåtelseavtal tecknas med berörda fastighetsägare. Ledningsrätt tillkommer 

genom beslut av Lantmäterimyndigheten. Fastighetsägaren ersätts för intrång på den 

mark som tas i anspråk för ledningen med ett engångsbelopp.  

1.4.3 Övriga tillstånd 

Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska, vid prövning av frågor om nätkoncession för linje, 

samråd ske enligt 6 kap. miljöbalken. Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och 

de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även 

krävas enligt andra kapitel i miljöbalken, eller enligt annan lagstiftning. Exempel på 

detta kan vara tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. 
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miljöbalken, förläggning av ledning inom vägområde enligt väglagen samt 

bestämmelser i kulturmiljölagen kopplat till t.ex. tillstånd till ingrepp i fornlämning.  

1.4.4   Hantering av personuppgifter 

Falu Elnät är ansvarig för personuppgifter som hanteras inom ramen för samråd och 

tillståndsansökan i aktuellt ärende. Uppgifterna krävs för att uppfylla bestämmelser i 

gällande lagstiftning i det aktuella ärendet. Falu Elnät behandlar personuppgifter enligt 

gällande dataskyddslagstiftning. 
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2. Lokalisering och utformning 

Enligt 6 kap 35 § 2 ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur detta ska 

utföras anges i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 17§. Enligt förordningen ska 

miljökonsekvensbeskrivningen innehålla  

- möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med 

hänsyn till miljöeffekter 

- möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till 

skillnader i miljöeffekter mellan den valda platsen och alternativen 

Dessa faktorer utreds genom att identifiera ett utredningsområde för kraftledningen, 

inom detta utredningsområde definieras möjliga stråk och sedan möjliga sträckningar 

med hänsyn till områdets förutsättningar. 

2.1 Utredningsområde och stråk 
Falu Elnät har tagit fram ett utredningsområde med två alternativa stråk för ett dubbelt 

145 kV markkabelförband (Se Figur 2.1).  Utredningsområdet är anpassat till områdets 

förutsättningar, pågående verksamheter och övrig infrastruktur. Efter initial utredning av 

intressena inom utredningsområdet har två stråk identifierats, samt större stråkområden 

vid stationslägena. 

Söder om väg 293 utreddes ett större stråkområde närmast stationen Falu V, där 

närheten till Falu gruva samt de kulturmiljöintressen som finns i området tillsammans 

med andra aspekter såsom övrig infrastruktur och vattendrag påverkar framkomligheten, 

varför ett större område har utretts för att identifiera möjliga sträckningsalternativ.  

Norr om väg 293 har två alternativa stråk identifierats, vilka benämns 

Utredningsalternativ Ö respektive Utredningsalternativ V. Utredningsalternativ Ö är 

beläget längs Slaggvarpsvägen och sedan längs befintlig luftledningsgata inom området 

för värmeverket. Utredningsalternativ V är beläget längs befintlig luftledningsgata norr 

om väg 293 och sedan längs västra sidan om området för värmeverket. Vid Ingarvet 

återfinns ett gemensamt stråkområde som innefattar de båda planerade stationslägena för 

nya transformatorstationer vid Ingarvet och området emellan dessa.  
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Figur 2.1 Utredningsområde för planerad ny 145 kV markkabel med dubbla markkabelförband 
mellan Falu V och Ingarvet Östra samt Ingarvet Västra. 

2.2 Utredda sträckningsalternativ 
Ledningarnas sträckning styrs av olika faktorer, såsom terrängförhållanden, 

sträckningens längd, närliggande bebyggelse, markanvändning och påverkan på 

miljöintressen. De förslag på sträckningar som Falu Elnät har tagit fram för den 

planerade ledningen och som är föremål för samråd beskrivs närmare i avsnittet nedan. 

Inom det utredda stråkområdet har följande alternativa sträckningsalternativ identifierats 

som sedan kan kombineras till sträckningsalternativ mellan Falu V och Ingarvet V samt 

Ingarvet Ö, se Figur 2.2.  
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Figur 2.2 Utredda sträckningsalternativ för ny 145 kV markkabel med dubbla markkabelförband 
mellan Falu V och Ingarvet V samt Ingarvet Ö. Karta i större format återfinns i bilaga 1.  

Sträckningsalternativen söder om väg 293 benämns Alternativ A och Alternativ B, 

sträckningsalternativen norr om väg 293 benämns Alternativ Östra respektive Alternativ 

Västra. Mellan stationslägena Ingarvet Östra och Ingarvet Västra presenteras ett 

gemensamt sträckningsalternativ som benämns Alternativ Ingarvet. De två 

kabelförbanden föreslås anläggas parallellt med varandra fram till den ena av de två 

stationerna vid Ingarvet, efter att det ena kabelförbandet ansluter till den station som 

passeras först fortsätter kvarvarande kabelförband till det andra stationsläget. 

2.2.1 Alternativ A (söder om väg 293) 

Sträckningsalternativ A (söder om väg 293) utgår från Falu V i sydvästlig riktning. 

Sträckningsalternativet följer sträckning för befintlig ledning genom hyttområdet fram 

till den väg som går norrut, där sträckningsalternativet viker av norrut och följer vägen, 
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korsar Krondiksbäcken4 fram till väg 293, där sträckningsalternativet viker av österut på 

den södra sidan om väg 293 fram till korsning norrut, där Alternativ Östra eller Västra 

tar vid.  

Alternativ A är i sin helhet 510–560 meter långt, beroende av om det ansluter till 

alternativ Östra eller Västra.  

2.2.2 Alternativ B (söder om väg 293) 

Sträckningsalternativ B (söder om väg 293) utgår från Falu V i norrgående riktning, där 

ledningen föreslås anläggas parallellt med befintlig vattenledning, sträckningen korsar 

Krondiksbäcken och viker sedan av västerut och gå parallellt med väg 293 på den södra 

sidan om vägen fram till korsning norrut, där Alternativ Östra eller Västra tar vid.  

Alternativ B är i sin helhet 125–175 meter långt, beroende av om det ansluter vidare till 

alternativ Östra eller Västra.  

2.2.3 Alternativ Östra 

Sträckningsalternativ Östra utgår från söder om väg 293, inleder med att korsa väg 293 

och sträcker sig sedan norrut för att följa Slaggvarpsvägen på antingen dess östra eller 

västra sida fram till infarten till värmeverket. Söder om värmeverket föreslås alternativ 

Östra följa samma sträckning som befintlig luftledning på östra sidan om värmeverket 

för att sedan norr om området för värmeverket åter ansluta till Slaggvarpsvägen och 

följa denna västerut fram till stationsläge Ingarvet Ö. 

Alternativ Östra är cirka 690 meter långt. 

2.2.4 Alternativ Västra 

Sträckningsalternativ Västra utgår från söder om väg 293, inleder med att korsa vägen 

och sträcker sig sedan norrut där ledningen föreslås följa samma sträckning som 

befintlig luftledning norrut. Söder om värmeverket föreslås sträckningen för alternativ 

Västra fortsätta norrut i den skogskorridor som är belägen väster om värmeverket. 

Nordväst om värmeverket föreslås ledningen vika österut och sedan norrut mot 

stationsläge Ingarvet V. 

Alternativ Västra är cirka 720 meter långt. 

2.2.5 Alternativ Ingarvet 

Alternativ Ingarvet ansluter de två stationerna Ingarvet Ö och Ingarvet V. Nedan 

beskrivs sträckningen i riktning från Ingarvet V till Ingarvet Ö. 

 
4 Enlig Vatteninformation Sverige är namnet på bäcken belägen söder om väg 293 

Krondiksbäcken. I andra handlingar kallas bäcken även för Gruvbäcken. Båda dessa namn härrör 

alltså till samma vattendrag. I föreliggande samrådsunderlag benämns bäcken för 

Krondiksbäcken. 
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Mellan stationsläget Ingarvet V och Ingarvet Ö föreslås markkabel följa stationsområde 

Ingarvet V och sedan vika av österut och följa cykelvägen, korsa Slaggvarpsvägen för 

att därefter ansluta till stationsområde Ingarvet Ö.  

Alternativ Ingarvet är cirka 185 meter långt. 

2.3 Förordat sträckningsalternativ 
Förordat sträckningsalternativ är baserat på de delsträckor som bedöms mest lämplig för 

markförläggning av markkabel med dubbla kabelförband mellan Falu V samt Ingarvet Ö 

och Ingarvet V. Förordad sträckning innebär en kombination av Alternativ B från Falu 

V, följt av Alternativ Västra fram till Ingarvet, där sedan Alternativ Ingarvet från V till 

Ö används.  Sträckningen för förordat huvudalternativ kan ses i Figur 2.3.  

 
Figur 2.3. Förordat sträckningsalternativ för planerad ny 145 kV markkabel med dubbla 
markkabelförband mellan Falu V och Ingarvet V samt Ingarvet Ö.  
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Söder om väg 293, närmast station Falu V förordas sträckning enligt alternativ B. 

Alternativ B bedöms innebära mindre påverkan på fornlämningsområdet närmast Falu V 

genom att sträckningen som förordas påverkar fornlämningsområdet längs en kortare 

sträckning jämfört med alternativ A. Alternativ B är belägen inom en del av området 

som redan är påverkad av grusplan och vattenledning. Korsningen med Krondiksbäcken 

samordnas med befintlig vattenledning.  

Ledningarna följer sedan väg 293 västerut och föreslås korsa vägen i parallellgång med 

Falu Energi och Vattens planerade fjärrvärmeledningar som ska anläggas i området, 

vilket innebär att arbeten inom vägområdet samordnas med färre trafikpåverkande 

störningar på vägen som följd.  

Norr om väg 293 och fram till Ingarvet förordas sträckning Alternativ V. Alternativ V 

bedöms innebära mindre påverkan på övriga markförlagda intressen såsom 

fjärrvärmeledningar, lokalnätsledningar, vattenledningar och fiber. Alternativ V bedöms 

även medföra mindre påverkan på kulturmiljöintressena i området. Dock passerar 

alternativ V f.d. Ingarvstippen, vilket kan ställa högre krav på behov av kontroll och 

hantering av eventuella markföroreningar. Förordad sträckning är cirka 1 km lång. 

Berörda intressen och förutsedd miljöpåverkan för både förordat sträckningsalternativ 

(en sammanslagning av Alternativ B, Alternativ V samt Alternativ Ingarvet) samt övriga 

utredda sträckningsalternativ (alternativ A samt Alternativ Ö) beskrivs närmre i avsnitt 

0. I Figur 2.4 redovisas sträckning för både förordad sträckning och alternativ 

sträckning. En större karta återfinns i bilaga 2 tillsammans med identifierade intressen. 
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Figur 2.4 Karta över förordad sträckning och alternativ sträckning för vilka berörda intressen och 
förutsedd miljöpåverkan redovisas. Kartan finns i större format i bilaga 2 tillsammans med 
identifierade intressen. 

2.4 Utformningsalternativ 
Kraftledningar kan antingen utföras som luftledningar eller som markförlagda kablar. 

Normalt byggs ledningar med spänningar på 145 kV som luftledningar, då denna 

konstruktion är billigare och har fördelar ur underhållssynpunkt. Inom tätorter, där det är 

ont om plats, blir markförlagd kabel allt vanligare och i det aktuella fallet är det därför 

denna tekniska konstruktion som föreslås.  

Mellan befintlig station Falu V och stationsläge Ingarvet Västra kommer två 

kabelförband om vardera tre enledarkablar att förläggas, där det ena kabelförbandet 

ansluter till station Ingarvet Västra och det andra kabelförbandet fortsätter vidare från 

Ingarvet Västra fram till station Ingarvet Östra. 
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Markkablarna förläggs i ett kabelschakt med ett djup av cirka 1–1,5 meter. Bredden på 

kabelschaktet blir cirka 1,5–2 meter i botten och 3–5 meter vid markytan. 

Schaktbredden kan dock variera beroende på markens beskaffenhet. I Figur 2.5 visas en 

principskiss för ett normalschakt i tvärsnitt. Kringfyllningen i schaktet närmast 

markkablarna ska bestå av kabelsand, för resterande fyllning kan uppschaktade massor 

till stor del användas. Detta innebär att behovet av att transportera bort schaktmassor och 

transportera in nya återfyllnadsmassor minskar.  

 

Figur 2.5. Normalschakt för dubbel 145 kV markkabel mellan Falu V och Ingarvet V samt Ingarvet 
Ö.  

Passagen av Krondiksbäcken föreslås ske via en betongbro parallellt med 

vattenledningen för att på så vis smälta in i miljön och inte påverka vattenflödet. 

Markkablarna planeras att rörförläggas under väg 293 samt vid vissa övriga sektioner 

och passager. Med det menas att man lägger tomrör i marken och sedan drar/skjuter i 

kabeln på lämpliga sektionsindelningar. Vid rörförläggning kan en större andel av de 

uppschaktade massorna återanvändas vid återfyllning än vid traditionell 

kabelförläggning, då rörförläggning inte ställer lika höga krav på återfyllnadsmassorna. 

Varningsband kommer att placeras i återfyllnaden. Rörförläggning innebär också att 

perioden som kabelschakt behöver stå öppna minskar, med minskade olägenheter för 

trafikanter och kringboende som följd. Vid reparationsarbeten kan schaktning längs en 

hel kabellängd undvikas, eftersom hela kabellängder om nödvändigt kan dras ut ur röret 

och repareras eller bytas. Men behöver då endast gräva på enstaka platser. Andra 

alternativ till rörförläggning för att skydda kabelförbanden kan bli aktuella. 

Vid passage med väg 293 behöver vägen stängas av för att gräva av vägen och förlägga 

markkablarna. Detta kommer ske efter erhållet tillstånd av Trafikverket och aviseras i 

god tid innan. Arbetet kommer om möjligt utförs nattetid för att begränsa påverkan på 

trafiken, arbetet kommer även att samordnas med förläggning av fjärrvärmerör för att 

minska störningen.  

Ett arbetsområde kommer tillfälligt att fordras på schaktets båda sidor, dels som 

arbetsväg för fordon och maskiner, dels för hantering av material och schaktmassor. Där 
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kablarna förläggs längs med befintliga vägar eller liknande kan dessa tillfälligt användas 

som arbetsområde och transportväg. Arbetsområdets utbredning kommer att variera men 

bedöms generellt vara 12 meter brett.  

Om sprängning blir nödvändig görs detta med konventionell utrustning efter att berget 

avtäckts. Sprängmassor kommer att transporteras bort och återfyllning görs med 

organiska massor och grus. Eventuell sprängning kommer att ske under tillåtna tider på 

dygnet för att minimera störningar. Återanvändning av vegetationsskiktet kommer att 

utgöra grunden för återställningen av grönytor.  

Under byggtiden kan det komma att bli begränsningar i framkomligheten för trafiken i 

berörda områden. Vid schaktning i vägar (och belagda gång- och cykelvägar) måste 

asfalt tas bort, men befintligt ytskikt kommer att återställas så snart som möjligt efter att 

kabelschaktet fyllts igen. Vid byggnation av ledningen kommer visst buller och utsläpp 

från byggtrafik och arbetsmaskiner att förekomma.  

På sträckor där konflikter finns med andra ledningar kommer Falu Elnät i första hand att 

anpassa sig efter befintliga ledningars positioner. Ledningar som förekommer längs 

sträckan är andra kraftledningar, tele- och bredbandsledningar, vatten- och 

avloppsledningar, dagvattenledningar, samt ledningar för fjärrvärme/-kyla. I de fall där 

de planerade ledningarna kommer att stå i konflikt med befintliga ledningar kommer de 

nya kablarna att förläggas på ett större djup, alternativt kommer man att flytta på de 

befintliga ledningarna där så är möjligt.  

Ovanför ledningen och några meter ut från schaktet, på vardera sidan, kommer en 

byggnads- och anläggningsfri zon att upprätthållas när ledningen väl är i drift, i syfte att 

skydda kablarna och hålla dem tillgängliga för reparation (ca 4 m ut från mitten av 

ledningen). Området närmast ledningarna kommer att hållas trädfritt. 

2.5 Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver vad som händer om projektet inte alls blir av.  Nollalternativet 

skulle innebära att koncession för planerade 145 kV ledningar mellan Falu V och 

Ingarvet Ö och Ingarvet V uteblir. Detta skulle innebära att förstärkningen av elnätet i 

området uteblir och att Falu Elnät därmed inte kan säkerställa elförsörjningen i området 

på ett fullgott. Alternativt behöver Falu Elnät utreda ytterligare sträckningsalternativ 

från station Falu Västra till nya stationsplatserna på Ingarvet.  Nollalternativet innebär 

också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma i samband med 

byggnation och drift av den nya ledningen uteblir. 

2.6 Tillkommande verksamheter 
Två transformatorstationer ska uppföras vid Ingarvet Västra respektive Ingarvet Östra. 

Dessa uppförs som utomhusställverk och hägnas in med stängsel.  
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Transformatorstationerna kommer i utomhusutförande kräva att skenor och elektriska 

apparater placeras på en personsäker höjd. Stativ för dessa apparater och 

uppställningsytor för transformatorer kräver fundament av betong. Markbehovet för 

transformatorstation inklusive ställverksbyggnad för Ingarvet Västra samt Ingarvet Östra 

ca 1 500 m2 för respektive stationsområde. Stationerna och ställverksbyggnaderna 

placeras på en dränerad yta. Ytorna behöver placeras på så plana ytor som möjligt, 

eventuellt kan befintliga ytor behöva planas, vilket för station Ingarvet Östra kommer 

ske genom tillförsel av material för att inte i onödan påverka de marklager som finns i 

området då stationsområdet är beläget i närheten av område med kisbränder. Träd som 

riskerar att falla på inhägnaden måste avverkas. 

Samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken kommer genomföras för planerade 

transformatorstationer. För byggnaderna kommer bygglov att sökas enligt plan- och 

bygglagen. 
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3. Berörda intressen och förutsedd 

miljöpåverkan 

En inledande utredning av områdets förutsättningar för en markförlagd kraftledning har 

genomförts genom en skrivbordsinventering av berörda intressen inom 

utredningsområdet. Länsstyrelsens digitala underlagsmaterial (Länsstyrelsens 

geodatakatalog), Skogsstyrelsens GIS-register (Skogsdataportalen) samt 

Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem (FMIS) tillsammans med 

kommunal planinformation och övrig känd kunskap om området har legat till grund för 

analysen. Fältbesök har även genomförts i flera omgångar i området. Ytterligare 

information om områdets förutsättningar kopplat till t.ex. markföroreningar, kulturmiljö 

och naturmiljö har inhämtats via tidigt möte med Länsstyrelsen samt fältbesök med 

länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  

I detta avsnitt presenteras berörda intressen för förordad sträckning samt alternativ 

sträckning med avseende på planförhållanden, landskapsbild, markanvändning och 

infrastruktur, bebyggelse, friluftsliv och rekreation, kulturmiljö, naturmiljö, 

markföroreningar och miljökvalitetsnormer. För varje område presenteras en översiktlig 

bedömning av projektets förutsedda miljöpåverkan. Information som framkommer i 

föreliggande samråd kan påverka dessa bedömningar till kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. Se även karta i bilaga 2. 

3.1 Planförhållanden 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ange sina intentioner för mark- 

och vattenanvändning inom kommunen i en kommuntäckande översiktsplan. Gällande 

översiktsplan för Falu kommun är en gemensam plan för Falun och Borlänge, planen 

antogs i juni 2014. I översiktsplanen är planeringsinriktning och rekommendationer för 

energidistribution bland annat att ”Vid ny etablering och förändringar av anläggningar 

för förnybar energi och ledningsdragningar ska hänsyn tas till natur-, kultur- och 

landskapsvärden, rekreation och turism.” 

Ledningssträckningen är belägen inom mark utpekad som markanvändning för 

verksamheter samt att sträckningen korsar transportsystem för biltrafik (vän 293) och 

GC-trafik (norr om väg 293) i fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt 

Varpan, antagen i september 2018.  

Falu kommun har en Grönstrukturplan för Falu tätort antagen i februari 2006, där det 

konstateras att inom Ingarvets industriområde finns möjlighet till rekreationsstråk som 

skapar förbindelser från centrum och ut mot Stångtjärn. 

Följande detaljplaner berörs av sträckningsalternativen 
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Tabell 3.1. Berörda detaljplaner. 

Detaljplan Beskrivning Berört 

sträckningsalternativ 

2080-P142 

Östra Ingarvet, Falun 

9:1 m fl 

Område markerat som Natur gc-väg, 

men som idag innehåller 

kraftledningsgata samt område 

markerat som industrimark. 

Berör både förordad 

sträckning och 

alternativ Ö 

2080-P146 

Verksamhetsområde på 

syrafabriksområdet 

Område markerat som industrimark, 

område för tekniska anläggningar för 

solenergi.  

Berör både förordad 

sträckning och 

alternativ Ö 

 

Norr om väg 293 finns ett område där myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor i 

Falu kommun i mars 2020 beviljade tidsbegränsat bygglov för anläggande av 

drivmedelsanläggning (gas) på fastigheten Syrafabriken 1. Beslutet är överklagat och 

skickat till Länsstyrelsen Dalarna för fortsatt prövning 

3.1.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Området för pågående bygglovshandläggning för drivmedelsanläggning kan eventuellt 

beröra alternativ Sträckning Ö.  

För detaljplan Östra Ingarvet kan alternativ sträckning Ö påverka område markerat som 

industrimark som ej får bebyggas. Förordad sträckning planeras inom område markerat 

som natur/gc-väg, men som i nuläget används som kraftledningsgata för befintlig 

luftledning. Varken förordad eller alternativ ledningssträckning bedöms stå i konflikt 

med detaljplan Östra Ingarvet. 

Både förordad sträckning och alternativ sträckning Ö berör detaljplan 

Verksamhetsområde på syrafabriksområdet. Markkabelsträckningarna för både förordad 

sträckning och alternativ sträckning är belägen inom område markerat för industri i 

detaljplanen. Stationsläge Ingarvet Östra är delvis belägen inom område markerat i 

detaljplanen som mark som får bebyggas med anordningar för solenergiutvinning, där 

inga schaktåtgärder eller tunga belastningar som kan skada det skyddande täcket får ske. 

Anläggande av en transformatorstation bedöms förenlig med detta syfte och ingen 

schaktning planeras inom det utpekade området. Eventuella övriga markarbeten kommer 

utredas och beskrivas mer grundligt i kommande MKB, se även avsnitt 3.8. 

Varken förordad sträckning eller alternativ sträckning bedöms stå i konflikt med 

kommunal översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner. Eventuella behov av 

justeringar av detaljplaner kommer att utredas i samråd med Falu kommun. 

3.2 Landskapsbild 
Området för den aktuella kraftledningen utgörs av ett industriområde med bebyggelse 

och mindre grönområden, angränsande till det större öppna kulturlandskapet runt Falu 
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Gruva. I området runt anslutningspunkt Falu Västra, söder om väg 293, är landskapet 

öppet med flera slagghögar och andra lämningar som påminner om områdets 

industrikaraktär. I området finns även flera luftledningar. Norr om väg 293 utgörs 

landskapet av ett industriområde med blandad bebyggelse, värmeverk, kontors- och 

affärslokaler, bussgarage mm.  

 
Figur 3.1 Landskapet söder om väg 293 är präglat av industrilämningarna från gruvverksamheten. 
Flera luftledningar sträcker sig från transformatorstationen Falu Västra. Fotot är taget söderut från 
väg 293. 

3.2.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Ledningen kommer inte påverka landskapsbilden då den markförläggs. En tillfällig 

påverkan uppstår under anläggningstiden i form av maskiner för grävning och 

schaktning. 

Påverkan på landskapsbilden bedöms som obetydlig för både förordad sträckning och 

alternativ sträckning. 

3.3 Markanvändning och infrastruktur 
Området söder om väg 293 utgörs av kulturlandskap med industrilämningar kopplade 

till gruvdriften i området, genom området passerar även en bäck, Krondiksbäcken. 

Grävning och andra åtgärder i vattenområde kan kräva anmälan om vattenverksamhet, 

skulle omgrävning eller fördjupning av diket bli aktuellt kan tillstånd för 

markavvattning krävas.  

Norr om väg 293 återfinns ett diversifierat industriområde med blandning av 

handelsplatser, bussgarage, värmeverk samt ytterligare kulturlämningar främst i form av 

slagghögar, kisbränningsområde m.m. (läs mer om kulturmiljö i avsnitt 3.6). 

Både förordat alternativ och alternativ sträckning berör en allmän väg, väg 293. Väg 293 

omgärdas av ett utökat byggförbud längs allmän väg (se karta i bilaga 2). 

Markkabelförbanden behöver korsa vägen, vilket föreslås göras genom att ett öppet 



 
Sida Datum/Utgåva 

21 av 34 Ny 145 kV markkabel  

Falu V – Ingarvet,  

Falu kommun, Dalarnas län 

   

 

 

schakt. Detta medför att vägen behöver stängas av under anläggningsarbetet. Falu 

Energi och Vatten planerar även för anläggning av fjärrvärmeledningar som ska korsa 

väg 293, dessa arbeten ska om möjligt samordnas för att begränsa tillfällena då vägen 

behöver stängas av för trafik. Alternativ Ö är beläget längs Slaggvarpsvägen fram till 

värmeverket. Både förordat alternativ och alternativ Ö är beläget längs Slaggvarpsvägen 

i norra änden vid station Ingarvet Östra. 

Söder om väg 293 följer förordat alternativ Falu Energis befintliga vattenledning och 

korsar denna norr om Krondiksbäcken. Vid passage av väg 293 korsas Skanovas 

teleledning, Falu Energis befintliga markkabel, fiberstråk, spillvatten och dagvatten. 

Vidare norrut passerar sträckningen Falu Energis spillvatten samt Ellevios luftledning. 

Mellan de två stationerna vid Ingarvet korsas Skanovas teleledning och Falu Energis 

markkabel, fiberstråk, fjärrvärme samt spill- och vattenledning. 

Alternativ A (söder om väg 293) följer sträckning för befintlig markförlagd 50 kV 

ledning ut från Falu Västra. Fram till väg 293 korsas Ellevios luftledningar och Falu 

Energis markkabel, fiberstråk och spillvatten. 

Alternativ Östra korsar vid passage av väg 293 Skanovas teleledning, Falu Energis 

markkabel, fiberstråk spillvatten och dagvatten. Norrut följer alternativ Östra befintlig 

markförlagd 50 kV ledning fram till fjärrvärmeverket. Därefter fram till Ingarvet Östra 

finns flera korsningar med Falu Energis markkabel, fiberstråk och fjärrvärme samt 

korsning av Ellevios befintliga luftledning.  

3.3.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Pågående markanvändning i området där ledningen planeras utgörs huvudsakligen av 

kulturmark och industrimark. Det finns många andra intressen i marken kopplat till både 

vatten, värme, kraft- och dataöverföring. Både förordad och alternativ 

ledningssträckning följer befintlig infrastruktur där det är möjligt för att samordna 

infrastrukturintrånget i området.   

För alternativ A (söder om väg 293) innebär parallellgång med befintlig ledning att det 

nya schaktet behöver förläggas på sådant avstånd att befintlig ledning inte påverkas 

under anläggningsskedet. Det medför risk för större påverkan på områdets 

kulturmiljövärden jämfört med förordad sträckning, se även avsnitt 3.6. 

För både förordad ledningssträckning och alternativ A (söder om väg 293) i korsningen 

med Krondiksbäcken föreslås ledningarna läggas i ett betongrör över bäcken på sådan 

höjd att vattennivån eller flöden i bäcken inte påverkas, vilket gör att inget arbete i 

själva diket blir aktuellt. Frågan om behov av anmälan för vattenverksamhet kommer 

utredas. 
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Figur 3.2. I korsning med Krondiksbäcken föreslås ny 145 kV markkabel med dubbla kabelförband 
läggas i ett betongrör på sådan höjd att vattennivån eller flöden i bäcken nedströms inte påverkas. 
Bilden visar passage där förordat alternativ föreslås korsa bäcken, bilden är tagen i riktning mot 
sydost från norra sidan av Krondiksbäcken, i vänster i bilden syns transformatorstationen Falu 
Västra från vilken markkablarna utgår. Röret som ses i bäcken är befintlig vattenledning. 

I korsningen med väg 293 kommer vägen behöva stängas av under anläggningsarbetet. 

Anläggningsarbetet planeras att samordnas med förläggning av fjärrvärmeledningar 

samt utföras nattetid för att minimera påverkan på trafiken. Tillstånd för detta kommer 

sökas från Trafikverket. Längs Slaggvarpsvägen kan lokala störningar uppstå under 

anläggningsskedet, främst för alternativ Ö som följer Slaggvarpsvägen under en längre 

sträckning. Både förordat alternativ och alternativ Ö är belägen längs Slaggvarpsvägen i 

norra delen av sträckningen, där lokal påverkan kan beräknas uppstå under 

anläggningsskedet. Även gång- och cykelvägar korsas och kommer påverkas lokalt 

under anläggningsskedet. Samordning kommer ske med övriga intressenter för att 

säkerställa att de planerade kabelförbanden kan lokaliseras utan att medföra negativ 

påverkan på övriga intressen. De intressenter som identifierats genom ”Ledningskollen” 

ingår i samrådskretsen för föreliggande samråd.  

Den sammantagna bedömningen är att påverkan på markanvändningen bedöms som 

liten för förordat alternativ och som liten till begränsad för alternativ sträckning. 



 
Sida Datum/Utgåva 

23 av 34 Ny 145 kV markkabel  

Falu V – Ingarvet,  

Falu kommun, Dalarnas län 

   

 

 

3.4 Bebyggelse  
Det finns enligt fastighetskartan 62 byggnader belägna inom 100 meter från något av de 

utredda sträckningsalternativen. Byggnaderna är främst klassade som industri- och 

komplementbyggnader samt verksamhetslokaler. Närmast belägna byggnader för både 

förordad och alternativ sträckning är olika byggnader inom området för värmeverket. 

I översiktsplan för FalunBorlänge anges att ”om avståndet mellan kraftledningar eller 

transformatorstationer och bostäder, skola eller förskola understiger 200 meter ska den 

elektromagnetiska fältstyrkan kartläggas och bedömas utifrån aktuell kunskap.” Det 

finns inga bostadshus, skolor eller förskolor inom 200 meter från vare sig förordad eller 

alternativ ledningssträckning. 

3.4.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Det finna inga närboende i ledningarnas närhet, påverkan på närboende bedöms därmed 

som obetydlig. Det finns ett antal verksamheter i ledningarnas närhet, påverkan på dessa 

bedöms bli liten under driftskedet. Under byggskedet förekommer övergående 

störningar i form av avstängning av väg, ökade transporter samt buller och avgaser från 

maskiner och anläggningstrafik.  

Avseende magnetfält bedöms inte de planerade kraftledningarna medföra förhöjda 

magnetfält i boendemiljöer eller miljöer där människor varaktigt vistas, jämfört med vad 

som kan anses vara normalt.   

Den sammantagna bedömningen är att påverkan på bebyggelse i driftskedet är 

obetydliga för både förordad och alternativ sträckning. 

3.5 Friluftsliv och rekreation 
Inga områden utpekade som riksintresse för friluftsliv berörs av de planerade 

kraftledningarna. Friluftsliv och rekreation i området är främst kopplad till besöksmålet 

Falu gruva och dess närområde. 

I Grönstrukturplan för Falu tätort konstateras att inom Ingarvets industriområde finns 

möjlighet till rekreationsstråk som skapar förbindelser från centrum och ut mot 

Stångtjärn. Inga övriga identifierade intressen för friluftsliv finns i området.  

3.5.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Påverkan på friluftslivet består endast av temporära störningar under byggnation av 

ledningen, samt eventuellt vid framtida underhåll. Byggnation av ledningarna kommer 

att medföra tillfälliga störningar i form av avstängning av väg 293 samt påverkan på 

övriga vägar, inklusive gång- och cykelvägar, buller, avgaser och ökad trafik i området 

under anläggningsskedet. Störningarna är lokala och av övergående karaktär.  

Den sammantagna bedömningen är att påverkan på friluftslivet bedöms som små för 

både förordad och alternativ sträckning.  
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3.6 Kulturmiljö 
Både förordad sträckning och alternativ sträckning är belägna inom världsarv för det 

historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun samt inom riksintresse 

för kulturmiljö avseende stads- och industrimiljö som speglar en 1000-årig tradition.  

Alternativ sträckning A (söder om väg 293) är belägen norr om byggnadsminnesområde 

för Falu Gruva. 

Identifierade kulturlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 

som återfinns inom 50 meter från förordad och alternativ ledningssträckning redovisas i 

Tabell 3.2, karta återfinns i bilaga 2. 

Tabell 3.2. Kulturlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Namn 
hänvisar även till beskrivning på karta i bilaga 2. 

Namn 

Kart-ID 

Antikvarisk 

bedömning 

Beskrivning Berört 

alternativ 

Falun 30:1 

(ytobjekt) 

Fornlämning 

 

En del av lämning Falun 109:1 

Hyttområde, ca 260x260 m (N-S), 

bestående av flertalet lämningar, enskilda 

lämningar är redovisade med separata 

nummer. 

Södra delen 

(söder om väg 

293) av både 

förordad och 

alternativ 

sträckning A 

Falun 30:1 – 

punkt 1 

Fornlämning Hyttlämning, enskild lämning inom 

ytobjekt för Falun 30:1. 

25 m Ö om 

Alternativ A 

Falun 30:1 – 

punkt 2 

Fornlämning Hyttlämning, enskild lämning inom 

ytobjekt för Falun 30:1. 

10 m V om 

Alternativ A 

Falun 30:1 – 

punkt 3 

Fornlämning Hyttlämning, enskild lämning inom 

ytobjekt för Falun 30:1. 

30 m N om 

Alternativ A 

Falun 30:1 – 

punkt 4 

Fornlämning Hyttlämning, enskild lämning inom 

ytobjekt för Falun 30:1. 

5 m S om 

Alternativ A 

Falun 30:1 – 

punkt 5 

Fornlämning Hyttlämning, enskild lämning inom 

ytobjekt för Falun 30:1. 

20 m N om 

Alternativ A 

Falun 126 

(punktobjekt) 

Undersökt och 

borttaget 

Röjningsröse, undersökt och borttaget.  Direkt berörd av 

Alternativ Ö 

Falun 127 

(punktobjekt) 

Undersökt och 

borttaget 

Röjningsröse. Undersökt och borttaget. 10 m V om 

Alternativ Ö 

Falun 140 

(punktobjekt) 

Ingen antikvarisk 

bedömning – 

Rekommendation: 

fornlämning 

Fossil åkermark 13x11 m bestående av 1 

plan blockformig åkeryta och 2 

röjningsrösen.  

50 m N om 

förordat 

alternativ 

Falun 94:1 

(linjeobjekt) 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Färdväg, ca 190 m l (ÖNÖ-VSV), anlagd 

genom ett område som nu består av 

slaggvarp och rostanläggningar. Vägen 

utgör sannolikt den äldre, ursprungliga 

15 m Ö om 

Alternativ Ö 
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Namn 

Kart-ID 

Antikvarisk 

bedömning 

Beskrivning Berört 

alternativ 

sträckningen, belagd i äldre kartmaterial, 

in mot Borns hyttgård och St. 

Kopparbergs kyrka. 

Falun 139 

(linjeobjekt) 

Ingen antikvarisk 

bedömning – helt 

undersökt. Rek: 

övrig 

kulturhistorisk 

lämning. 

Stenmur, ca 35 m. Troligen rester efter 

en s.k. falugärdsgård som tillhört en 

äldre gårds inägomark.  

55 m N om 

förordat 

alternativ 

Falun 109:1 

(ytobjekt) 

Fornlämning Gruv- och hyttområde, där lämningar 

efter Falu gruva och den därtill knutna 

hytthanteringen har bedömts bilda ett 

sammanhängande fornlämningsområde. 

Stora delar är idag bebyggda och 

fornlämningen är därför delvis 

överlagrad och/eller bortschaktad.  

Halva 

sträckningen av 

förordat 

alternativ, hela 

sträckningen för 

alternativ 

sträckning A 

och Ö 

Falun 57:1 

(ytobjekt) 

Fornlämning 

En del av lämning 

Falun 109:1 

Slaggvarp, ca 125x110 m. Slaggvarpet är 

till stora delar oskadat och markerat 

gentemot omgivande slagglager. 

Slagglagren är inte omrörda. Slaggen 

utgörs av kopparslagg.  

Alternativ Ö 

Falun 40:1 

(ytobjekt) 

Möjlig fornlämning 

En del av lämning 

Falun 109:1 

Hyttlämning. Område med borttagna 

hyttor.  

Södra delen av 

både förordad 

och alternativ 

sträckning 

Falun 91:1 

(ytobjekt) 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Gårdstomt, delundersökt, kvarvarande 

del bestående av 1 grund efter 

boningshus, 1 grund och 1 terrassering. 

Lämningar efter tomt på 

egnahemsområdet Västermalm vilket 

anlades i början av 1900-talet och 

avvecklades under 1960–70-talet. 

10 m N om 

förordat 

alternativ 

Falun 85:1 

(ytobjekt) 

Möjlig fornlämning Bebyggelselämningar, bestående av en 

grusgång, terrasseringar samt omgivande 

stenmurar.  

Alternativ Ö 

Världsarv  Det historiska industrilandskapet kring 

Stora Kopparberget och Falun. 

Södra delen av 

både förordad 

och alternativ 

sträckning 

RI kulturmiljö  Riksintresse kulturmiljö MB 3:6. Stads- 

och industrimiljö som speglar en 1000-

årig tradition. 

Södra delen av 

både förordad 

och alternativ 

sträckning 
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Namn 

Kart-ID 

Antikvarisk 

bedömning 

Beskrivning Berört 

alternativ 

Byggnadsminne  Falu Gruva, gruvområde Söder om 

alternativ A 

 

Ett tidigt samråd med länsstyrelsen har genomförts med länsstyrelsen hösten 2020 för att 

få information om hur Falu Elnät bör anpassa ledningssträckningarna för att minimera 

påverkan på kulturmiljöerna i området.  

Ett fältbesök i området söder om väg 293 har genomförts tillsammans med 

länsstyrelsens kulturmiljöenhet under november 2020 för att få information och reda ut 

vilken sträckning inom detta område som bedöms medföra minst skada på 

kulturlämningarna och samtidigt vara det samhällsekonomiskt mest fördelaktiga 

alternativet. Länsstyrelsen har både vid tidigt samråd och vid fältbesök framfört att det 

är viktigt att området påverkas så lite som möjligt och att det täckande markskiktet ska 

återställas efter genomförda arbeten.  

I samband med fältbesök konstaterade länsstyrelsen att förordad sträckning söder om 

väg 293 bedöms medföra mindre påverkan på områdets kulturmiljövärden jämfört med 

alternativ sträckning A eller andra möjliga sträckningar inom området söder om väg 

293, samtidigt som förordad sträckning bedöms vara mer samhällsekonomiskt 

fördelaktig då förordad sträckning blir kortare än alternativ A. 

3.6.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Området är rikt på kulturmiljölämningar, de flesta kopplade till industrilandskapet kring 

Stora Kopparberg och Falu Gruva. Förordad sträckning och alternativ sträckning är båda 

belägna inom utpekade kulturmiljöområden, riksintresse för kulturmiljö och 

världsarvsområde. Det finns flera befintliga ledningar i området. Nya markförlagda 

kraftledningar kan medföra en lokal påverkan i markskiktet i samband med förläggning, 

men bedöms inte påverka kulturmiljöintrycket kring Falu Gruva under driftskedet med 

förutsättning att markytan återfår ett liknande utseende som innan 

markkabelförläggningen.  

Alternativ sträckning A (söder om väg 293) bedöms medföra stor påverkan på de 

hyttlämningar som finns inom fornlämningsområdet Falun 30:1, eftersom alternativ A 

passerar genom området längs en sträcka på över 150 meter och riskerar att påverka 

flertalet av de punktlämningar som finns i området. I och med att alternativ A innebär 

parallellgång med befintliga ledningar försvåras justering av sträckningen i sidled och 

därmed möjligheten att anpassa sträckningen till de lämningar som är identifierade i 

området.  Påverkan på kulturmiljö från Alternativ A bedöms bli betydande.  

Alternativ sträckning Ö riskerar att beröra slaggvarpsområden (Falun 57:1) längs 

slaggvarpsvägen, vilket skulle kunna medföra betydande påverkan på dessa lämningar. 
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Förordad sträckning har i området söder om väg 293 har anpassats för att samordnas 

med befintlig markförlagd infrastruktur och för att undvika de centralare delarna av 

kulturlandskapet runt hyttlämningarna i fornlämningsområdet Falun 30:1. Genom att 

anpassa sträckningen för förordat alternativ i området söder om väg 293 till att gå norrut 

i parallellgång med befintlig vattenledning och så långt som möjligt i redan påverkad 

terräng bedöms påverkan på kulturmiljöområdet bli liten till begränsad.  

Förordat alternativ passerar även söder om övrig kulturhistorisk lämning (Falun 91:1) 

vid Ingarvet Västra. Vid denna passage ska ledningsschaktets läge och arbetsområdet 

anpassas så att lämningsområdet inte påverkas. 

Länsstyrelsen kommer samrådas specifikt avseende påverkan inom 

fornlämningsområdena i enlighet med kulturmiljölagen och erforderliga tillstånd för att 

genomföra arbeten inom dessa områden kommer sökas. 

Den sammantagna bedömningen är att påverkan på kulturmiljö bedöms som betydande 

för alternativ sträckning och som liten till begränsad för förordad sträckning. 

3.7 Naturmiljö 
Krondiksbäcken omfattas av strandskydd. 

Det finns inga registrerade naturmiljövärden inom 50 meter från någon av de alternativa 

sträckningarna. Information om hotade arter i Dalarna återfinns inom 100 meter från 

förordad ledningssträckning. I tidigt samråd med länsstyrelsen hösten 2020 har frågan 

om naturmiljöer och eventuella artfynd inom utredda stråk lyfts särskilt med 

länsstyrelsen för att utreda kännedom om rödlistade arter i området. 

Förordat alternativ passerar område för Ingarvstippen Gamla Varggården. I detta 

område finns mycket stort värde vad gäller förekomst av gamla kulturmarksväxter, t.ex. 

bolmört, odört, blåmålla, rödmålla och fiskmålla. Dessa arter gynnas av markstörningar, 

till exempel att markblottor skapas vilket ger frön i marken en chans att spira. Arterna 

gynnas även genom att marktäcket grävs om och massorna återförs i området. Tillförsel 

av matjord och insåning av andra växter kan påverka dessa arter negativt.  
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Figur 3.3. Förordat alternativ passerar område för Ingarvstippen Gamla Varggården, i 
parallellgång med befintlig luftledning. 

3.7.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Strandskyddsdispens kommer sökas vid behov. 

Då de kulturmarksväxter som förekommer i närhet av den förordade 

ledningssträckningen gynnas av markstörningar kan förläggning av markkablar i 

området medföra en positiv miljöpåverkan på dessa arter under förutsättning att 

massorna återförs i område och ingen ny matjord tillförs. Då kulturmarksväxterna är 

belägna inom området för Ingarvstippen Gamla Varggården är frågan om återförande av 

befintliga massor beroende av eventuella föroreningar i massorna och hur dessa bör 

hanteras, se avsnitt 3.8.  Dessa frågor kommer belysas ytterligare i kommande MKB 

samt föreslås föras vidare till miljöåtgärdsplan inför anläggningsskedet. 

Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljö för alternativ sträckning som obetydlig. 

Om skapande av markblottor och återföring av massor kan genomföras bedöms 

påverkan på naturmiljö som positiv för förordat alternativ. Om detta ej är möjligt 

bedöms påverkan på naturmiljö som obetydlig för förordat alternativ.  
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3.8 Markföroreningar 
Då området kring Falu gruva och Ingarvet använts för industriverksamhet under lång tid 

har verksamheterna som bedrivits i området efterlämnat restprodukter och 

markföroreningar i området. Föroreningskällorna är framför allt kopplade till 

gruvvattnet som pumpades upp ur gruvan, kisbränderna som bildades vid 

svavelsyrafabriken, avfallssand från anrikningsverket, gruvvarpen kring gruvan samt 

slagg från koppartillverkningen. Föreslagen ledningssträckning samt alternativ 

ledningssträckning berör område med slagg samt kisbränder. Därtill passerar förordat 

alternativ Ingarvstippen Gamla Varggården. Tidigt samråd har genomförts med 

länsstyrelsen hösten 2020, där tre områden har pekats ut som extra viktiga att bevaka ur 

markföroreningssynpunkt, se Figur 3.4. 

 
Figur 3.4. Områden med förekomst av markföroreningar som utpekats som extra viktiga av 
Länsstyrelsen. Markering i kartan för Ingarvstippen och Kisbränderområdet är inte exakt 
avgränsade utan endast markeringar för att visa var dessa områden ungefärligt är belägna. 
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Krondiksbäcken, söder om väg 293 

Alternativ A och förordad sträckning passerar Krondiksbäcken söder om väg 293. 

Krondiksbäcken är ett sekundärt utlopp från Stora Vällan och fortsätter sedan ner till 

Faluån. Bäcken passerar förbi Falu gruva och innehåller höga halter av bl.a. kadmium, 

koppar och zink. Risken för spridning av markföroreningar minimeras genom att inte 

utföra några arbeten i botten på bäcken samt att inte påverka vattenflödet i bäcken.  

Kisbränderområdet 

Kisbränderområdet är belägen norr om Slaggvarpsvägen. Kisbränder (kisaska) är avfall 

vid svavelsyratillverkning. Kisbränder innehåller mycket järn men även bl.a. zink, 

kadmium, bly och arsenik. Kisbränderområdet har efterbehandlats på plats genom att 

lättlösliga metaller har tvättats ur och det metallhaltiga grundvattnet har renats och 

återförts. Området har sedan täckts med ett skyddslager där växtligheten får 

återetableras. Ytavrinning från området samlas upp i de diken om omger området och 

som utgör gränsen för kisbränderområdet. 

Stationsläget vid Ingarvet Ö är beläget intill kisbränderområdet, utanför det dike som 

avgränsar området. Vid bygglov för stationsområdet kommer frågan om 

markföroreningar för stationen att utredas och redovisas separat.  

Varken förordad sträckning eller alternativ sträckning kommer förläggas inom det 

skyddade området för kisbränder.  

Ingarvstippen, Gamla Varggården 

Förordat alternativ passerar den nedlagda avfallsdeponin Ingarvstippen Gamla 

Varggården, som tidigare var Faluns stadsnära hushålls- och industrideponi. Enligt SGU 

består jordarterna av fyllning med ett jorddjup på 5–10 meter. Föroreningsnivå och 

känslighet bedöms som stor då det förekommer ytliga föroreningar av dioxiner, 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt metaller. I området finns även höga 

naturvärden i form av kulturmarksväxter, se avsnitt 3.7, för vilka det vore fördelaktigt 

att befintliga massor kan återföras efter anläggningsarbeten och att inga nya massor 

tillförs till området. 

3.8.1 Förutsedd miljöpåverkan 

I korsning med Krondiksbäcken kommer ledningarna anläggas i rör på sådan höjd att 

vattenflödet inte begränsas. Därmed kommer ledningarna för vare sig förordad eller 

alternativ sträckning inte medföra någon påverkan på vattenflödet i bäcken och inga 

arbeten kommer heller ske i bäckfåran. Ingen körning får ske i bäcken. 
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Ingen påverkan kommer att ske innanför invallningen av kisbränderområdet för vare sig 

förordat alternativ eller alternativ sträckning. Diket för ytavrinning från 

kisbränderområdet kommer ej påverkas. Kraftledningen fram till Ingarvet Ö kommer 

förläggas söder om den nya transformatorstationen, i anslutning till den väg och 

cykelväg som passerar området och därmed i redan påverkad mark.  

Området för Ingarvstippen behöver passeras av förordat alternativ. Utformning av dessa 

arbeten och eventuella behov av provtagning kommer samrådas med 

tillsynsmyndigheten. Ett alternativ kan vara att förlägga markkabelförbanden i rör i 

passagen genom gamla Ingarvstippen, och att massorna inom deponiområdet omfördelas 

från mer höglänta partier i ledningssträckningen till mer låglänta, vilket medför att 

massorna fortfarande är belägna inom samma deponiområde och att den markstörning 

som är värdefull för växtlivet åstadkoms. Genom rörförläggning av markkabelförbanden 

genom området behöver inga ytterligare grävarbeten ske efter förläggning. Innan arbete 

påbörjas kommer Falu Elnät att föra fortsatt dialog med Falu kommun och Länsstyrelsen 

inför arbeten i misstänkta förorenade områden. Hantering av jordmassor behöver 

beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten då det ur naturmiljösynpunkt finns önskemål 

om att jordmassorna ska kvarstå i området och nya jordmassor ej tillföras.  

Falu Elnät har framtagna rutiner för att säkerställa att aktuell miljölagstiftning efterlevs 

vid misstänkt och konstaterad förorenad mark samt vid hantering av förorenade massor. 

Syftet med rutinerna är också att säkerställa att all myndighetskommunikation sker 

enligt gällande bestämmelser. Skulle ej tidigare kända förorenade områden påträffas 

under byggnationsfasen avbryts arbetet i det aktuella området och tillsynsmyndigheten 

kontaktas. 

Vidare kommer Falu Elnät att inför anläggandet av ledningen upprätta en 

miljöåtgärdsplan för projektet. I miljöåtgärdsplanen kommer det att anges vilka kända 

och misstänkta markföroreningar som skall beaktas och vilken hänsyn som skall tas till 

markföroreningar. 

Sammantaget bedöms påverkan på markföroreningar för alternativ sträckning som 

obetydlig till liten och för förordad sträckning som liten till begränsad.  

3.9 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Det finns 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. Syftet med miljökvalitetsnormer är sätta regelverk kopplat till utsläpp 

för att hantera den miljöpåverkan som bedöms uppstå från både konkreta projekt samt 

mer diffusa utsläppskällor såsom trafik. 

De planerade kraftledningarna bedöms inte för vare sig förordat alternativ eller 

alternativa sträckningar påverka några miljökvalitetsnormer för luftkvalitet eller buller.  
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Båda alternativa sträckningar berör Krondiksbäcken som omfattas av åtgärdsprogram 

för miljökvalitetsnormer. Krondiksbäcken är ett sekundärt utlopp från Stora Vällan och 

passerar gruvområdet vid Falu gruva, där avrinning under lång tid påverkat bäckens 

både kemiska och ekologiska status. Krondiksbäcken mynnar ut i Faluån. 

Tabell 3.3 Vattenförekomster upptagna i VISS 

Namn ID Ekologisk status  Kemisk status Berört alternativ 

Krondiksbäcken SE672058-

148883 

Måttlig Uppnår ej god Södra delen (söder om 

väg 293) för både 

förordad och alternativ 

sträckning 

3.9.1 Förutsedd miljöpåverkan 

Vid byggnation av ledningen kommer visst buller att uppstå och utsläpp till luft att 

förekomma i samband med byggtrafik, grävarbeten och liknande. Dessa störningar är 

tillfälliga och kommer att utgöra en försumbar påverkan på buller och luftkvalitet i 

området. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller kommer att följas. Projektet i sin helhet 

kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer avseende buller eller luftkvalitet 

överskrids. 

De planerade ledningarna bedöms oavsett alternativ inte påverka miljökvalitetsnormer 

för Krondiksbäcken vare sig positivt eller negativt då ledningarna planeras att förläggas 

i rör ovanför vattenytan vid passage med Krondiksbäcken.  

Sammantaget bedöms påverkan på miljökvalitetsnormer som obetydlig för både 

förordad sträckning och alternativ sträckning. 
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4. Fortsatt arbete 

4.1 Bedömning avseende betydande miljöpåverkan 
Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse, 

som skickas till Länsstyrelsen för att få beslut om huruvida ledningen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan eller ej.  

Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det 

fortsatta arbetet och slutligt val av ledningssträckning. Enligt 6 kap 23§ miljöbalken ska 

den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta en sådan åtgärd som avses i 

20§ första stycket 2 undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Vid bedömning om verksamhet eller åtgärd kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till verksamhetens eller åtgärdens 

utmärkande egenskaper, verksamhetens eller åtgärdens lokalisering samt de möjliga 

miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.  

Miljöeffekterna bedöms generellt som små. För de intressen som berörs kan påverkan 

reduceras genom hänsynstagning, varför Falu Elnät bedömer att verksamheten inte kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan.   

4.2 Miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan 
Efter Länsstyrelsens beslut om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej kommer en miljökonsekvensbeskrivning att arbetas fram med hänsyn till de 

synpunkter och den information sin inkommit om projektet.  

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på direkta och indirekta effekter 

och konsekvenser för de aspekter som beskrivs i detta samrådsunderlag plus eventuella 

tillkommande aspekter som identifieras under samrådstiden. Identifieras kumulativa 

effekter kommer dessa utredas. Effekter och konsekvenser under anläggningsskedet och 

driftskedet kommer att beskrivas.  

En koncessionsansökan avses lämnas in till Ei under våren 2021. 
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Sträckningsalternativ ny 145 kV
Alt. A (söder om väg 293)
Alt. B (söder om väg 293)
Alt. A/B (söder om väg 293)
Alt. Västra (norr om väg 293)
Alt. Östra (norr om väg 293)
Alt. Ingarvet (mellan stationerna)

Anslutningspunkter ny 145 kV
Befintlig station Falu Västra
Ny station Ingarvet Västra
Ny station Ingarvet Östra ±0 100 200 30050

Meter

Falu Elnät AB
Framtagen av Sweco/sehupe

Uppdragsnr: 150 076 33
Datum: 2020-12-03

Bakgrundskarta: Lantmäteriet

Bilaga 1

1:5 000Skala (A4)

Utredda sträckningsalternativ



Falun 126

Falun 127

Falun 140

Falun 94:1

Falun 139

Falun 109:1

Falun 57:1

Falun 30:1

Falun 40:1

Falun 91:1

Falun 85:1

Byggförbud längs allmän väg

Världsarv
RI kulturmiljö

Falun 30:1
Punkt 5

Byggnadsminne

Krondiksbäcken

Falun 30:1
Punkt 4

Falun 30:1
Punkt 1

Falun 30:1
Punkt 3 Falun 30:1

Punkt 2

Förordat alternativ ny 145 kV
Förordat sträckningsalternativ

Övriga alternativ (ej förordat)
Alt. A (söder om väg 293)
Alt. Östra (norr om väg 293)

Anslutningspunkter ny 145 kV
Befintlig station Falu Västra
Ny station Ingarvet Västra
Ny station Ingarvet Östra

Krondiksbäcken
Befintliga luftledningar

!. Kulturmiljölämning (punkt)
Kulturmiljölämning (linje)
Kulturmiljölämning (yta)
Byggnadsminne skyddsområde
Världsarv och Riksintresse kulturmiljövård

#* Artfynd
Utökat byggförbud allmän väg

±0 100 200 30050
Meter

Falu Elnät AB
Framtagen av Sweco/sehupe

Uppdragsnr: 150 076 33
Datum: 2020-12-03

Bakgrundskarta: Lantmäteriet

Bilaga 2

1:5 000Skala (A4)

Identifierade intressen
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Sändlista för samråd avseende ny dubbel 145 kV markkabel 

Falu V – Ingarvet, Falu kommun, Dalarnas län  

Falu kommun 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Trafikverket 

Försvarsmakten HKV 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

Sveriges Geotekniska Institutet (SGI) 

Bergsstaten 

Skanova 

Boverket 

Elsäkerhetsverket 

MSB 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen (PTS) 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Svenska Kraftnät 

Ellevio 

Telenor 

Friluftsfrämjandet Falun 

Naturskyddsföreningen Falun 

Dalarnas Botaniska Sällskap 

LRF 

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund 

Coppermine Cruisers 

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare inom 100 meter från förordad och alternativ 

sträckning 

 


