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Vattenförsörjning Mon, Överföringsledningar Mon-Gävle

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR MKB
Detta är en reviderad version av samrådsunderlaget. Den första versionen, daterad 2021-09-09,
utgick från en preliminär (förprojekterad) sträckning av överföringsledningarna. Under hösten
2021 påbörjades detaljprojekteringen av ledningssträckningen. Detta arbete har medfört att
sträckningen delvis har förändrats. Förändringar har skett i ledningssträckningens östra del,
söder om Skutskär i Älvkarleby kommun, samt i en delsträcka genom byn Hemlingby i Gävle
kommun. Dessa förändringar innebär att nya fastighetsägare, som inte berördes av den
preliminära sträckningen, nu berörs och ingår i samrådskretsen. För vissa fastighetsägare som
berördes av den preliminära sträckningen har ledningssträckningen ändrat läge i förhållande till
deras fastighet.
Ett förnyat samråd utförs därför med intressenter som berörs av förändringarna. Samrådsunderlaget har reviderats utifrån de nya sträckningarna och nya kartbilagor har tagits fram.
Förändringar i samrådsunderlaget, det vill säga text som ändrats eller lagts till i föreliggande
version (2022-04-05) jämfört med den första versionen (2021-09-09), visas med blå textfärg.
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Ytterligare justeringar av ledningssträckningen kan komma framöver, bland annat på grund av
resultat från undersökningar och utredningar avseende geoteknik, naturvärden och arkeologi
som utförs under 2022. Dessa justeringar blir sannolikt på en detaljerad nivå som inte påverkar
samrådskretsen.

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess
dotterbolag Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten
AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal
VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem kommunerna.
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Vattenförsörjning Mon, Överföringsledningar Mon-Gävle

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR MKB
Läsanvisning
Detta dokument är ett samrådsunderlag inför framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Det finns två typer av samråd vid framtagande av en MKB; undersökningssamråd och
avgränsningssamråd. Ett undersökningssamråd hålls inför länsstyrelsens beslut om den aktuella
verksamheten bedöms som betydande miljöpåverkan. I stället för att låta länsstyrelsen besluta om
betydande miljöpåverkan kan verksamhetsutövaren själv anta detta. I detta fall har verksamhetsutövaren Gävle Vatten AB antagit att verksamheten kan innebära en betydande miljöpåverkan.
Om verksamheten kan medföra en betydande miljöpåverkan ska ett avgränsningssamråd hållas
avseende MKB:ns omfattning. Detta dokument syftar alltså som underlag till avgränsningssamråd,
det vill säga samråd avseende den kommande MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad.
Verksamheten avser anläggande av överföringsledningar för vatten från Mon i Skutskär (Älvkarleby
kommun) till Gävle. Detta är en del av projekt Vattenförsörjning Mon, som innebär att en ny
dricksvattentäkt, gemensam för Älvkarleby och Gävle kommuner, anläggs vid Mon. Nya ledningar
med en total längd av cirka tre mil ska anläggas, i både Älvkarleby kommun och Gävle kommun.
I samrådsunderlaget ges inledningsvis (kapitel 1–4) en beskrivning av projektet, var ledningarna ska
anläggas (lokaliseringen), hur utförandet är tänkt att gå till samt en översiktlig tidplan.
I kapitel 5 beskrivs miljöförutsättningarna längs ledningssträckningen. Här redovisas till exempel
områden som är skyddande enligt miljöbalken (naturreservat etc.) och kulturhistoriska lämningar
som finns vid eller i närheten av ledningssträckningen. Dessa miljöintressen redovisas även på
kartor. Vidare redovisas vilka utredningar/undersökningar som ska genomföras för att få mer
information till MKB:n.
I kapitel 6 görs en preliminär bedömning av vilka effekter verksamheten kan innebära för de miljöaspekter som kan påverkas. I kommande MKB kommer detta att utvecklas enligt bedömningskedjan Påverkan → Effekt (följden av påverkan) → Konsekvens (effektens betydelse).
I kapitel 7 redovisas vilka försiktighets- och skyddsåtgärder som kommer vidtas för att minska eller
undvika verksamhetens negativa påverkan på miljövärden. Detta kommer att utvecklas ytterligare
i MKB:n, då mer information om vilka värden som riskerar att påverkas har erhållits via planerade
utredningar.
I kapitel 8 ges förslag till omfattningen av kommande MKB, det vill säga MKB:ns innehåll och vilka
miljöaspekter som ska ingå i bedömningen. Föreslagen omfattning utgår från krav i miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen.
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Avslutningsvis (kapitel 9) redovisas vilka informationskällor som använts vid framtagandet av
samrådsunderlaget.
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1
1.1

BAKGRUND
Projekt Vattenförsörjning Mon

Vattenförsörjning Mon är ett samverkansprojekt mellan Gävle kommun och Älvkarleby kommun.
Projektet drivs av Gävle Vatten AB, som är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB. Syftet med
projektet är att öka tillgången till dricksvatten och att skapa redundans i dricksvattenförsörjningen
i de två kommunerna.
Ett nytt vattenverk och andra processanläggningar för råvattenuttag och dricksvattenberedning
kommer att uppföras vid området Mon söder om Skutskär i Älvkarleby kommun. Grundvatten från
Uppsalaåsen kommer att nyttjas som råvatten. Ytvatten från Dalälven kommer att användas för
konstgjord grundvattenbildning via infiltration i åsen. Vidare kommer överföringsledningar att
anläggas för att leda dricksvattnet från vattenverket till konsumenterna, dels till Skutskär, dels till
Gävle.
Enligt nuvarande tidplan ska överföringsledningar från Mon till Gävle börja anläggas under år 2023
och det nya vattenverket tas i drift år 2026.

1.2

Vattenledningar Mon-Gävle

Överföringsledningar för vatten ska anläggas från det nya vattenverket vid Mon till Gävle. I en första
etapp ska ett flöde om ca 50 liter dricksvattenvatten per sekund ledas till Gävle. Slutmålet är dock
200 liter dricksvatten per sekund.
Utöver dricksvatten ska även råvatten ledas från Mon till Gävle. Detta utgörs av ytvatten från
Dalälven och ska tillgodose ett behov av vatten som inte behöver ha dricksvattenkvalitet.
Råvattenprojekt, som drivs av Gävle Vatten AB, är i ett tidigt skede och det är ännu inte fastställt
för vilka syften råvattnet ska användas. Gävle Vatten AB har identifierat att behovet föreligger och
ser samordningsvinster med att råvattenledningen samförläggs med dricksvattenledningarna.
För att den befintliga dricksvattenförsörjningen i Gävle tätort ska kunna ta emot ett flöde på 200
liter per sekund behöver vattnet ledas till vattentornen i både Bomhus och Lapphällan (vid Gävle
Bro), och därifrån vidare till distributionsnätet. I en första etapp ansluts vattentornet i Lapphällan
och i en andra etapp ansluts vattentornet i Bomhus. Råvattenledningen samförläggs med dricksvattenledningen till Lapphällan.

2
2.1

SAMRÅD OCH MKB
Samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 §

Den 29 januari 2021 lämnade Gävle Vatten AB in en anmälan om samråd enligt miljöbalken 12 kap
6 § till länsstyrelserna i Gävleborgs län och Uppsala län, avseende anläggande av överföringsledningar för dricksvatten från Mon till Gävle.
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Utifrån samrådsanmälan anser Länsstyrelserna att sannolikheten är hög att det finns natur- och
kulturvärden som kan påverkas negativt av de planerade åtgärderna och att det krävs ytterligare
underlag för att avgöra vilken påverkan åtgärderna kommer ha på natur- och kulturmiljön.
Kompletterande underlag bör exempelvis omfatta naturvärdesinventering och arkeologisk
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utredning. Länsstyrelserna anser vidare att det är lämpligt att sammanställa underlaget i en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen i Uppsala län1 och Länsstyrelsen i Gävleborgs län2 har därför
förelagt Gävle Vatten AB att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avseende anläggandet
av överföringsledningar för dricksvatten mellan Mon och Gävle.
Sommaren 2021 beslutades att en ledning för råvatten ska samförläggas med drickvattenledningarna från Mon till Lapphällan. Detta beskrevs således inte i underlaget för samrådsanmälan
den 29 januari 2021, men ingår i föreliggande samrådsunderlag och kommande MKB.

2.2

Samrådets syfte

Vid framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår att samråda med Länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten, enskilda, myndigheter och intresseorganisationer som berörs av aktuell
verksamhet. Detta dokument är ett samrådsunderlag som beskriver den planerade åtgärden, den
miljö som berörs och kan påverkas och vilka miljöeffekter åtgärden bedöms kunna medföra.
Samrådsunderlaget är en sammanställning av den kunskap som finns i nuläget och vilka utredningar
som avses utföras för att erhålla erforderlig information för miljökonsekvensbeskrivningen.
Gävle Vatten AB har som verksamhetsutövare bedömt att åtgärden kan medföra en betydande
miljöpåverkan. Detta samrådsunderlag syftar därför som underlag för avgränsningssamråd, det vill
säga samrådsunderlaget ska ge information för att ta ställning till vilken omfattning och detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen bör ha.
Ett första samråd genomfördes september-oktober 2021 med samrådsunderlag daterat 2021-0909. På grund av den detaljprojektering av överföringsledningarna som därefter utförts har ledningssträckningen delvis förändrats. Ett förnyat samråd genomförs därför med de intressenter som
berörs av förändringarna, med föreliggande samrådsunderlag (version 2, 2022-04-05).

2.3

Samrådskrets
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Inbjudan att delta i avgränsningssamrådet har gått ut till:
•

Fastighetsägare inom 50 m på vardera sidan av centrumlinjen för tänkt ledningssträckning; privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag, skogsbolag (Billerud Korsnäs
Skog & Industri AB, Stora Enso Skog och Mark AB, Bergvik Skog Öst AB).

•

Myndigheter; Älvkarleby kommun (även markägare), Gävle kommun (även markägare),
Länsstyrelsen Uppsala län, Länsstyrelsen Gävleborg, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Trafikverket.

•

Intresseorganisationer/föreningar; Naturskyddsföreningen Älvkarleby, Naturskyddsföreningen Gävle, Tröskens fiskevårdsförening, Gävle Skoterklubb, Nordupplands
skoterklubb.

•

Övriga verksamheter/intressenter; Gävle Energi och Vattenfall (ledningsägare kraftledningar), Lugnets Entreprenad AB (verksamhetsutövare bergtäkt Knaperåsen).

1

Länsstyrelsen Uppsala län, Beslut 2021-06-02, Dnr 525-728-2021.

2

Länsstyrelsen Gävleborg, Beslut 2021-06-07, Dnr 652-2021.
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Inbjudan till det förnyade samrådet våren 2022 har gått ut till Älvkarleby kommun, Gävle kommun,
Länsstyrelsen Uppsala län och Länsstyrelsen Gävleborg samt till fastighetsägare inom 50 m på
vardera sidan av centrumlinjen för ledningssträckning i delsträckor som berörs av nya sträckningar.
Övriga delar av samrådskretsen från det första samrådet bedömdes inte vara berörda eller påverkas
av de nya sträckningarna på ett sådant sätt att förnyat samråd krävs.

3
3.1

LOKALISERING
Studerade alternativ

Alternativa sträckningar för dricksvattenledningarna från Mon till Gävle har studerats.
Överföringsledningarna kommer att starta vid det blivande vattenverket på Mon, öster om väg 76/
Gävlevägen, söder om Skutskär. Vattenverkets exakta lokalisering är ännu inte fastställd3, varför
ledningssträckningen i den östligaste delen (öster om väg 76) i nuläget inte är utstakad. Den sträcka
som ingår i föreliggande samrådsunderlag och kommande MKB startar därför vid väg 76.
Från Mon till en punkt väster om Grinduga, vid Älgsjövägen mellan Gävle och Furuvik i Gävle
kommun, har ett alternativ norr om sjön Trösken och ett alternativ söder om Trösken studerats.
Detta berör ledningssträckningen i både Älvkarleby kommun/Uppsala län och Gävle kommun/
Gävleborgs län. Vidare har två alternativa sträckningar studerats för ledningen mot vattentornet
vid Lapphällan; genom Hemlingby naturreservat respektive norr om Hemlingby naturreservat
(Gävle kommun).
De utredda alternativen (sträckningar enligt förprojektering) redovisas på karta i Figur 1.
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Figur 1. Översikt med studerade ledningsalternativ för överföringsledningar Mon-Gävle. Alternativa ledningssträckor
visas med blå och lila linjer. Läns- och kommungräns visas med magentafärgad linje.
3

Enligt politiskt beslut i Älvkarleby kommun i juni 2018 har fastigheterna Tallmon 4:2 och 4:6 anvisats för
vattenverket.
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Generellt för ledningsalternativen enligt Figur 1 gäller att de så långt som möjligt har lokaliserats till
områden med befintlig infrastruktur som vägar och kraftledningsgator. Detta bedöms innebära ett
mindre ingrepp i naturmiljön än om ledningen ska dras genom opåverkad skogsmark. Alternativet
Söder om Trösken har dock delvis förlagts till skogsmark istället för i befintliga vägar. Detta för att
undvika områden med höga naturvärden som naturreservat/Natura 2000-områden. En annan
möjlig väg som valts bort på grund av höga naturvärden är Skandiavägen, där en ca 3 km lång
sträcka omfattas av Länsstyrelsen Gävleborgs skötselprogram för ”Fjärilsvägen”.
Vid valet av ledningsalternativ har ett flertal faktorer beaktats, så som påverkan på natur- och
kulturmiljö, anläggningstekniska faktorer, graden av intrång på privata fastigheter och tomtmark,
störningar för trafik och andra verksamheter med mera.
Förutsättningar avseende naturmiljö, vattenförekomster/vattendrag, kulturmiljö, friluftsliv samt
anläggningstekniska aspekter för de olika alternativen har sammanställts och värderats i Bilaga A.
De anläggningstekniska aspekterna värderas även om de inte utgör förutsättningar för naturmiljön
eller andra miljömässiga värden. Anläggningstekniska aspekter är dock viktiga vad gäller tidsåtgång
för genomförandet, arbetsmiljörisker, trafiksäkerhet med mera.
I Bilaga A jämförs alternativet Söder om Trösken mot Norr om Trösken och alternativet Genom
Hemlingby naturreservat mot Norr om Hemlingby naturreservat. Även aspekter som berör gemensamma delsträckor som är oberoende av alternativen redovisas i bilagan, för att ge en helhetsbild.
I värderingen av de olika aspekterna (Bilaga A) bedöms de två alternativen mot varandra som
”bättre/ positiv”, ”sämre/negativ” eller ”likvärdig/neutral”. Aspekter som berör de gemensamma
delsträckorna värderas som ”likvärdig/neutral”. Värderingen är främst kvantitativ, det vill säga att
den utgår från hur många objekt, hur lång sträcka eller hur stort område som berörs. Värderingen
tar inte hänsyn till att olika aspekter kan ha olika vikt eller att påverkan kan ge olika stor effekt.

3.2

Valt alternativ

Den ledningssträckning som valts utifrån värderingen (Bilaga A) är alternativen Söder om Trösken
och Genom Hemlingby naturreservat, se Figur 2. Detta alternativ bedöms vara mest gynnsamt då
alla aspekter vägs in. För den valda sträckningen går en större andel av sträckan genom skogsmark,
med en potentiellt större risk för påverkan på naturmiljöer. För alternativet Norr om Trösken (som
valts bort) krävs att en sjöledning anläggs nära Tröskens utlopp, vilket bedöms kunna ge bestående
effekter för vattenmiljön. Avseende anläggningstekniska aspekter samt arbetsmiljö och säkerhet
bedöms det valda alternativet ha mycket stora fördelar. Därigenom bedöms sträckningen Söder om
Trösken och Genom Hemlingby naturreservat vara mest gynnsam.
Den valda ledningssträckningen enligt Figur 2 har i och med påbörjad detaljprojektering delvis
förändrats. Förändringarna gäller främst ledningssträckningens östra del, söder om Skutskär i
Älvkarleby kommun, samt en delsträcka genom byn Hemlingby i Gävle kommun. En översikt med
nu gällande ledningssträckning visas i Figur 3.
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Miljöförutsättningar för den valda ledningssträckningen beskrivs i kapitel 5 och verksamhetens
miljöeffekter bedöms i kapitel 6.
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Figur 2. Översikt med vald ledningssträckning (blå linje) för överföringsledningar Mon-Gävle. Preliminär sträckning enligt
förprojektering. Läns- och kommungräns visas med magentafärgad linje.
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Figur 3. Översikt med vald ledningssträckning (blå linje) för överföringsledningar Mon-Gävle. Ny sträckning enligt detaljprojektering. Läns- och kommungräns visas med magentafärgad linje.

I delsträckan genom Hemlingby naturreservat är ledningssträckningen lokaliserad i anslutning till
en kraftledningsgata. I merparten av sträckan genom Hemlingby naturreservat planeras ledningssträckningen till kraftledningsgatans norra del. I kraftledningsgatans södra del har Vattenfall
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luftledningar, men i kraftledningsgatans norra del har Gävle Energis tidigare ledningar tagits ur bruk
varvid luftledningar, inklusive stolpar och stag, har avlägsnats under hösten 2021. Detta innebär att
det finns en tillgänglig yta i kraftledningsgatans norra del. I två delsträckor inom Hemlingby
naturreservat avviker dock ledningssträckningen från kraftledningsgatans norra sida. Den ena
delsträckan är en sträcka av ca 150 m i den östligaste delen av Hemlingby naturreservat, där
ledningssträckningen planeras till kraftledningsgatans södra sida för att undvika intrång på
tomtmark vid Järvstakroken och för att undvika påverkan på örtbackslokalen ”Kraftledningen i
Järvsta” (se avsnitt 5.12.3 nedan). Denna anpassning gjordes redan i förprojekteringen. Den andra
delsträckan är i den västligaste delen av Hemlingby naturreservat, där detaljprojekteringen medfört
att ledningssträckningen går i en båge söder om kraftledningsgatan, se Figur 4. I och med denna
förändring undviks påverkan på en hästhage och trolig påverkan av en fornlämning samt att trånga
passager vid tomtmark undviks.

Figur 4. Förändrad ledningssträckning i västra delen av Hemlingby naturreservat och bebyggelsen i Hemlingby.

4

ÅTGÄRDENS UTFORMNING OCH OMFATTNING
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Detaljer avseende dricksvattenledningarnas lokalisering, dimensioner, nivå under markytan etc.
fastställs i pågående projektering. I nuläget kan detta beskrivas på en övergripande nivå.
Det dimensionerande flödet för dricksvattnet är fastställt till 200 liter per sekund. Flödet kommer
att variera över tid, vilket medför att dricksvattenledningarna måste utgöras av ett ledningspaket
med sannolikt två parallella ledningar. De enskilda ledningarnas dimension bedöms i nuläget bli upp
till 560 mm i diameter. Parallellt med de två ledningarna för dricksvatten anläggs även en ledning
för råvatten (kompletterande vatten). Råvattenledningen får en dimension på maximalt 560 mm i
diameter.
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Från Mon till den punkt där ledningssträckningen delar sig i en sträckning västerut mot Lapphällan
och en sträckning norrut mot Bomhus, anläggs tre parallella ledningar; två för dricksvatten och en
för råvatten. Därifrån går en ledning för dricksvatten mot Bomhus och två ledningar (dricksvatten
respektive råvatten) till Lapphällan.

4.1

Utförande

VA-ledningar anläggs vanligen med hjässan 1,8 m under markytan (frostfritt djup). I detta fall
innebär det ett minsta schaktdjup på ca 2,5 m och en schaktöppning på 7–8 m i markytan. Gävle
Vatten AB ser en möjlighet att i delsträckor ha en grundare schakt och istället bygga upp en
bank/vall av uppgrävda massor ovan ledningarna, se principskiss i Figur 5. Detta kan bli aktuellt i
delsträckor där ledningarna går i skogsmark och kraftledningsgator, men inte i vägområden.

Figur 5. Principskiss för alternativa ledingsförläggningar; djupare schakt respektive grundare schakt. Skissen visar två
parallella ledningar. I olika sträckor kommer det dock förekomma en, två eller tre ledningar.
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Från ett anläggningsperspektiv är alternativet med grundare schakt och vall särskilt fördelaktigt i
delsträckor med mer kuperad terräng och/eller där berg förekommer ytligt. Med en grundare
ledningsförläggning minskar behovet av att spränga berg. En annan positiv effekt är en bättre
massbalans och därigenom minskade transporter av massor. I schaktgraven anläggs ledningsbädd
och kringfyllning av inköpta tekniska massor (se Figur 5). Resterande del av schaktgraven kan
återfyllas med uppgrävda massor (större stenblock (>0,3 m) återanvänds ej). Vid en djupare schakt
uppstår oundvikligen överskottsmassor som måste hanteras på något sätt. Sannolikt måste överskottsmassorna transporteras bort med lastbil och i bästa fall kan de återanvändas i något
anläggningsändamål inom rimligt transportavstånd. Vid grundare schakt och vall kan en större
andel schaktmassor återanvändas på plats, i och med att uppbyggnaden av vallen skapar ett behov
av massor ovan befintlig markyta. Alternativet med grundare schakt och vall innebär således både
miljömässiga och ekonomiska fördelar. Eventuella överskottsmassor, inklusive större stenblock
som schaktas upp, omhändertas på lämpligt sätt.
Anläggandet av överföringsledningarna kräver ett arbetsområde med en generell bredd av cirka
20 m. Vid sidan av schakten finns då utrymme för tillfällig uppläggning av schaktmassor och en
tillfällig byggväg parallellt med ledningen. Tillfälliga byggvägar anläggs genom att krossmaterial
påförs markytan. I delsträckor där ledningen lokaliseras till befintliga vägar anläggs sannolikt ingen
byggväg, utan befintligt vägområde nyttjas. Utöver arbetsområdet längs ledningssträckningen krävs
ställvis mer utrymme, till exempel för upplagsytor och vändplatser. I kortare delsträckor där särskild
hänsyn krävs kan arbetsområdets bredd anpassas.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se

Änr 229953
Datum 2022-04-05
Sida 12 (36)

I områden med skog/vegetation krävs avverkning och/eller röjning av sly inom arbetsområdet.
Detta kan också krävas längs vägar, beroende på vägområdets bredd.
Efter att ledningarna är på plats och ledningsschakt återfyllts kommer marken generellt att lämnas
för naturlig återetablering av vegetation. Större stenar/block lämnas sannolikt på markytan.
Byggvägar kan eventuellt komma att lämnas kvar, såvida de inte utgör ett hinder för aktuell markanvändning. Detta kommer att avtalas med respektive fastighetsägare.
Gävle Vatten AB kommer att ansöka om ledningsrätt för hela ledningssträckningen. Ledningsrätten
bedöms i nuläget ha en generell bredd av ca 12–15 m. I skogsmark kan det bli aktuellt att utföra
regelbunden röjning inom ledningsrättsområdet. Detta för att förhindra att stora träd växer över
ledningarna, vilket kan skada ledningarna och försvåra underhållsåtgärder. Inom Gävle Vatten AB
pågår interna diskussioner om lämpliga rutiner avseende detta.
Eftersom ledningssträckan är över 30 km lång behövs en tryckstegringsstation för att vattnet, som
trycksätts vid utpumpning från vattenverket, ska nå fram till vattentornen i Lapphällan och Bomhus.
Tryckstegringsstationen lokaliseras i den punkt vid Älgsjövägen där ledningssträckan delar upp sig i
en sträcka mot Lapphällan och en sträcka mot Bomhus. Tryckstegringsstationen utgörs av en
mindre byggnad i ett plan (ca 20–25 m2) med installationer under mark. Lokalt vid tryckstegringsstationen krävs därför något bredare och djupare schakt än för övrig ledningssträcka. Gävle Vatten
AB ansöker om bygglov för uppförande av tryckstegringsstationen.

4.2

Vattenpassager
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Ledningssträckningen korsar ett antal små vattendrag/diken med en maximal bredd av ca 1–1,5 m.
Vid sådana vattenpassager anläggs ledningarna mest troligt genom schaktning, så att ledningarna
hamnar under vattendragens botten. Det är fördelaktigt att utföra sådana arbeten vid lågt vattenstånd, vilket kan innebära att de minsta vattendragen inte är vattenförande då arbetena utförs.
Ledningssträckningen korsar även ett antal medelstora bäckar (Lummerbäcken, Björsjöbäcken,
Kubbobäcken, Lärkebobäcken, Älgsjöbäcken, Järvstabäcken och Hemlingbybäcken, se vidare
avsnitt 5.14 nedan) som är vattenförande året runt. För passage av dessa anläggs ledningarna i
första hand genom att ledningen borras under vattendraget via styrd borrning. Denna metod
innebär att vattendraget inte påverkas. Om styrd borrning inte är praktiskt genomförbart, till
exempel om de geotekniska förutsättningarna på en plats inte medger denna metod, anläggs
ledningarna via schaktning genom vattendraget. Om schaktning utförs, och om det finns rinnande
vatten i vattendragen vid tidpunkt för åtgärden, kommer vattnet pumpas förbi arbetsområdet, så
att ledningsarbetena kan utföras i torrhet. Spontning kan krävas för att uppnå detta. Vid arbeten i
vattenområden vidtas erforderliga skyddsåtgärder för att undvika spridning av grumlande partiklar
etc., se vidare kapitel 7.
Ledningssträckningen undviker generellt större våtmarker, men i östra delen av ledningssträckan
mellan Älgsjövägen och Lapphällan passeras våtmarksområdet Sänningsmuren (se vidare avsnitt
5.9 och 5.11 nedan). Ledningsförläggning i torvmark kräver speciella metoder för att undvika
sättningsproblem. Om torvlagret inte är alltför mäktigt är ett alternativ att gräva bort torven ned
till fast mark. Ett annat alternativ är påla och anlägga fundament som blir en fast grund för ledningar
och kringfyllning. I samband med kommande projektering kommer geotekniska undersökningar att
utföras för att få information om förutsättningarna på platsen. Utifrån detta ta tas lämplig
anläggningsmetod fram. Under utförandet kan spontning och länshållning krävas för att erhålla
torra förhållanden. Sannolikt används stockmattor för att arbetsmaskiner ska kunna ta sig fram i
torvmarken.
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När ledningssträckan fastställts i detalj vid projekteringen anmäls kommande vattenverksamheter
till Länsstyrelsen enligt 11 kap 9a § miljöbalken. I anmälningarna beskrivs förutsättningar på
respektive plats, metod för anläggande och skyddsåtgärder.

4.3

Tidplan

Genomförandet av entreprenader för överföringsledningarna, uppdelade i ett antal delsträckor
från Mon till vattentornet i Lapphällan (etapp ett), ska enligt nuvarande tidplan starta under fjärde
kvartalet 2023 och slutföras under andra kvartalet 2026, det vill säga ett entreprenadskede på drygt
2,5 år. Projektets andra etapp, då även vattentornet i Bomhus ska anslutas från förgreningspunkten
vid tryckstegringsstationen vid Älgsjövägen, beräknas starta tredje kvartalet 2025 och slutföras
första kvartalet 2028.

5

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR

Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av miljön längs ledningssträckningen. Därefter
beskrivs områden/objekt som är skyddade enligt miljöbalken, andra natur- och kulturmiljövärden
som identifierats vid olika inventeringar etc. samt vattendrag som berörs av den valda ledningssträckningen. Informationen har främst hämtats från publika GIS- och webb-tjänster. Vidare
redovisas vilka undersökningar/utredningar som Gävle Vatten AB kommer utföra för att erhålla
ytterligare information till miljökonsekvensbeskrivningen.
För respektive område/objekt görs också en bedömning huruvida miljö/värden bedöms kunna
påverkas av överföringsledningarna. För områden/objekt där en potentiell påverkan bedöms
föreligga, beskrivs miljöeffekterna i kapitel 6.

5.1

Översiktlig beskrivning av ledningssträckningen

Längs Dalälvens västra sida sträcker sig Uppsalaåsen, vars isälvssediment ger upphov till det
grundvattenmagasin som möjliggör den nya vattentäkten. Väster om åsen, från väg 76 fram till och
med byn Bäcken, finns ett område med postglacial sand. Isälvssediment och sand ger relativt torra
markförhållanden där tallskog dominerar. I denna del går ledningssträckningen genom skogsmark.
Från byn Bäcken går ledningssträckningen parallellt med en grusväg (förlängningen av Långgatan)
fram till Bultbovägen. I denna del finns ett område med postglacial silt och Lummerbäcken korsas.
Här består vegetationen av blandskog med hyggen och granplanteringar.
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I västligaste delen av Älvkarleby kommun och längs hela ledningssträckan i Gävle kommun är morän
den dominerande jordarten och barrskog den dominerande vegetationstypen. Ställvis passeras
torvmarker och mindre områden med ytligt berg. På ett par platser, till exempel vid Järvsta/
Gammelbyn och Hemlingby, förekommer glacial lera där marken har kunnat nyttjas som
jordbruksmark.
För att undvika naturreservat och andra områden med känslig natur har ledningssträckningen
förlagts genom skogsmark i en ca 7,5 km lång sträcka från Bultbovägen i västligaste delen av
Älvkarleby kommun, västerut över läns- och kommungränsen och vidare mot väster/nordväst i
Gävle kommun. Strax sydväst om byn Grinduga ansluter ledningssträckningen till en kraftledningsgata. Därifrån följer ledningssträckningen kraftledningsgatan västerut i ca 2 km, fram till
den planerade tryckstegringsstationen vid Älgsjövägen. Där delar ledningarna upp sig med en
sträckning mot Lapphällans vattentorn och en mot Bomhus vattentorn.
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Ledningarna mot Lapphällan fortsätter följa kraftledningsgatan västerut i ytterligare ca 6 km.
Villabebyggelse passeras vid Järvsta och Hemlingby. Den sista ledningssträckan fram till Lapphällans
vattentorn går ledningen främst i anslutning till vägar i bebyggelsen vid Andersberg och Stureborg.
Ledningen mot Bomhus går till en början norrut från tryckstegringsstationen, i anslutning till en
kraftledningsgata i ca 2 km. Därefter går ledningen västerut, ca 1 km genom skogsmark och sista ca
2 km i anslutning till vägar genom bebyggelsen i Bomhus.

5.2

Riksintressen

Riksintressen är områden av nationell betydelse som har pekats ut för att där finns värden och
kvaliteter som är viktiga i ett nationellt perspektiv. Områden av riksintresse ska skyddas från
åtgärder som påtagligt kan skada utpekade värden eller intressen.
I Karta 1–3 redovisas utpekade riksintressen, som berörs eller finns i närheten av ledningssträckningen. Respektive riksintresse beskriv nedan. Riksintressen som inte bedöms ha betydelse i
sammanhanget, till exempel riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §, beskrivs
ej.
5.2.1. Riksintresse för naturvård
Inom Gäve kommun finns ett område utpekat som riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3
kap 6 §, se Karta 1. Området benämns ”Kalkområdet sydost om Gävle” (X93). Inom området finns
riksvärden i form av odlingslandskap med naturbetesmarker vid Grinduga, oligotrofa sjöar med hög
kalkhalt och våtmarkskomplex med extremrikkärr, topogena kärr och sumpskogar. Detta ger förutsättningar för värdefull flora och fauna. De värdefullaste områdena är skyddade som naturreservat
och/eller Natura 2000-områden, se vidare nedan.
En ca 8 km lång sträcka av överföringsledningen berör riksintresseområdet, varav ca 6 km i skogsmark och ca 2 km längs kraftledningsgata. Information om vilka värden som kan påverkas kommer
att erhållas via en naturvärdesinventering, vars resultat kommer att ingå i MKB:n.
5.2.2. Riksintresse för naturvård, Natura 2000
Flera områden av riksintresse för naturvård enligt Art- och habitatdirektivet, miljöbalken 4 kap 1 §,
finns i närheten av ledningssträckan. Områdena redovisas i Tabell 1 och på Karta 2. Ett av områdena
ligger i Älvkarleby kommun (området benämnt ”Flät”) och övriga i Gävle kommun. Aktuella Natura
2000-områden i Gävle kommun ligger inom riksintresseområdet ”Kalkområdet sydost om Gävle”
(se avsnitt 5.2.1 ovan).
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Inget av Natura 2000-områdena påverkas direkt av ledningssträckningen. För att utreda om det
finns risk för en indirekt påverkan kommer Gävle Vatten AB att utföra en hydrologisk/hydrogeologisk utredning, vars resultat kommer att redovisas i MKB:n.
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Tabell 1. Natura 2000-områden i närheten av ledningssträckningen för överföringsledning Mon-Gävle. Numrering enligt
Karta 2.
Nr Namn
Beskrivning
Beteckning
1

Flät
SE0210302

Litet område (2,7 ha) i kraftledningsgata.
Natura 2000-art: Väddnätsfjäril.
Natura 2000-naturtyper: Förekommer ej.
Prioriterade bevarandevärden: Arten väddnätfjäril.

2

Långhällsskogen
SE0630257

Området utgör en av länets artrikaste skogar med avseende på kärlväxter. Floran är
starkt kalkpräglad med många sällsynta arter.
Natura 2000-arter: Kalkkärrsgrynsnäcka, Mikroskapania.
Natura 2000-naturtyper: Mindre vattendrag, Fuktängar, Öppna mossar och kärr, Källor
och källkärr, Rikkärr, Taiga, Näringsrik granskog.
Prioriterade bevarandevärden: Ängsgranskog och andra starkt kalkpåverkade naturtyper och arter, samt värdefulla våtmarker.

3

Brännan
SE0630194

Kalkkärr med mycket rik flora av orkidéer och andra kärlväxter. En av två kända lokaler i
landet för långskaftad svanmossa, Meesia longiseta.
Natura 2000-arter: Platt spretmossa.
Natura 2000-naturtyper: Rikkärr, Taiga, Lövsumpskog, Skogsbevuxen myr.
Prioriterade bevarandevärden: Värdefull moss- och kärlväxtflora och dess växtmiljö.

4

Gustavsmurarna
SE0630160

Ett opåverkat, kalkrikt myrkomplex med mycket rik flora.
Natura 2000-arter: Kalkkärrsgrynsnäcka, käppkrokmossa.
Natura 2000-naturtyper: Öppna mossar och kärr, Rikkärr, Taiga, Lövsumpskog,
Skogsbevuxen myr.
Prioriterade bevarandevärden: Stort rikkärrskomplex med tillhörande flora och fauna.

5

Matyxsjön
SE0630161

Grund, oligotrofisk sjö med kalkrikt vatten, omgiven av kalkrika våtmarker. Mycket rik
flora.
Natura 2000-arter: Bredkantad dykare, kalkkärrsgrynsnäcka, käppkrokmossa.
Natura 2000-naturtyper: Kransalgsjöar, Öppna mossar och kärr, Rikkärr, Taiga,
Näringsrik granskog, Skogsbevuxen myr.
Prioriterade bevarandevärden: Rikkärrsmiljöer sam övriga kalkpåverkade sjö- och
marknaturtyper och de arter som lever i dessa miljöer.

6

Bultbomurarna
SE0630195

Kalkrikt våtmarksområde med inslag av extremrikkärr. Hyser en av Sveriges största
lokaler för orkidén gulyxne.
Natura 2000-arter: Citronfläckad kärrtrollslända, kalkkärrsgrynsnäcka, käppkrokmossa.
Natura 2000-naturtyper: Naturligt näringsrika sjöar, Mindre vattendrag, Öppna mossar
och kärr, Rikkärr, Taiga, Skogsbevuxen myr.
Prioriterade bevarandevärden: Variationen av öppna rikkärr, den rika förekomsten av
gulyxne samt den relativt ovanliga sjötypen.

7

Grinduga
SE0630242

Rik och exklusiv flora och fauna. Hyser många rödlistade fjärilar och en artrik ängs- och
rikkärrsflora.
Natura 2000-arter: Kalkkärrsgrynsnäcka.
Natura 2000-naturtyper: Silikatgräsmarker, Slåtterängar i låglandet, Rikkärr, Taiga,
Näringsrik granskog, Lövsumpskog.
Prioriterade bevarandevärden: Värdefulla livsmiljöer av ålderdomligt odlingslandskap
med naturliga gräsmarker i ängar och hagar, samt typiska växt- och djursamhällen.
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5.2.3. Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv
Vid Dalälven i Älvkarleby kommun finns området ”Nedre Dalälven och Billudden” (FC 01), som är av
riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se Karta 1. Den östligaste delen av
ledningen, mellan det nya vattenverket och väg 76 där ledningssträckan inte är bestämd, kommer
att beröra riksintresseområdet. Området anges ha särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och/eller kulturmiljöer, friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser samt
vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Det delområde som kommer
att beröras av ledningarna omnämns inte i beskrivningen av riksintresseområdets särskilda värden.
I samma delområde finns riksintresseområdet ”Nedre Dalälven”, se Karta 3, som utgör riksintresse
för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 1–2 §. Detta på grund av områdets höga natur- och
kulturvärden. Syftet med sådana riksintresseområden är att turism- och friluftsintressen ska
prioriteras vid bedömning av tillåtligheten för exploateringsföretag eller andra planerade verksamheter inom området. Områdets värden avseende friluftsliv bedöms inte påverkas av överföringsledningarna.

5.3

Naturreservat

Inom Gävle kommun finns flera naturreservat som berörs av eller finns i närheten av ledningssträckningarna, se Tabell 2 och Karta 4:
Tabell 2. Naturreservat vid och i närheten av ledningssträckningen för överföringsledningar Mon-Gävle. Numrering
enligt Karta 4.
Nr Namn
Kommentar
1

Långhällskogen

Omfattar samma område som Natura 2000-området med samma namn (se Tabell 1 ovan).

2

Brännan

Omfattar samma område som Natura 2000-området med samma namn (se Tabell 1 ovan).

3

Gustavsmurarna

Omfattar samma område som Natura 2000-området med samma namn (se Tabell 1 ovan).

4

Tröskens rikkärr

Omfattar Natura 2000-områdena Bultbomurarna och Matyxsjön samt del av Natura 2000området Grinduga (se Tabell 1 ovan).

5

Grinduga

Natura 2000-området Grinduga (se Tabell 1 ovan) utgör del av naturreservatet Grinduga,
men Natura 2000-området har också en del i naturreservatet Tröskens rikkärr.

6

Hemlingby

Tidigare naturvårdsområde, se beskrivning nedan.

Som redovisats i avsnitt 5.2.2 ovan kan en indirekt påverkan på naturreservaten 1–5 i Tabell 2 inte
uteslutas i nuläget. En hydrologisk/hydrogeologisk utredning ska därför utföras.
Hemlingby naturreservat har som syfte att bevara ett område som är av stor betydelse för allmänheten som motions- och rekreationsområde, att skydda områdets landskapsbild samt att bevara
kulturlandskapets karaktär. En sträcka av ca 1,5 km i reservatets norra del (i anslutning till befintlig
kraftledningsgata) berörs av ledningssträckningen. Anläggandet av överföringsledningarna bedöms
inte motverka reservatets syften.
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Gävle Vatten AB har från Gävle kommun erhållit tillstånd enligt reservatsföreskrifterna4 att utföra
schaktarbeten för anläggande av ledningar inom aktuell sträcka av naturreservatet. Ändrad
sträckning i västligaste delen av Hemlingby naturreservat har anmälts till Gävle kommun i mars
2022. Beslut avseende ändringen har i skrivande stund inte meddelats ännu.

4

Gävle kommun, Tillståndsbeslut 2021-03-30, Dnr 20SBN207.
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5.4

Ramsarområden

Ramsar-konventionen, även kallad Våtmarkskonventionen, är en världsomspännande konvention
som syftar till att bevara våtmarker och vattenmiljöer. De länder som är anslutna till konventionen
har åtagit sig att peka ut sina värdefullaste våtmarker som ramsarområden och att bevara dessa
områden. I Sverige finns totalt 68 ramsarområden.
De fem naturreservaten Långhällsskogen, Gustavsmurarna, Brännan, Tröskens rikkärr och Grinduga
(se avsnitt 5.3) bildar tillsammans ramsarområdet ”Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr”. I ramsarområdet innefattas även Natura 2000-områdena Långhällsskogen, Gustavsmurarna, Brännan,
Bultbomurarna, Matyxsjön och Grinduga (se avsnitt 5.2.2 ovan).
Som redovisats i avsnitt 5.2.2 ovan kan det i nuläget inte uteslutas att anläggandet av överföringsledningarna medför en indirekt påverkan på de våtmarksområden som ingår i ramsarområdet
”Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr”. Detta kommer undersökas via en hydrologisk/hydrogeologisk
utredning som redovisas i kommande MKB.

5.5

Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden regleras enligt miljöbalken 7 kap. 11 § och syftar till att skydda små markoch vattenområden som är särskilt betydelsefulla för den biologiska mångfalden. Det finns två typer
av biotopskyddsområden; områden som kommun, länsstyrelse eller Skogsstyrelsen kan besluta om
samt vissa biotoper som är skyddade i hela landet genom ett generellt biotopskydd.
Inga biotopskyddsområden av den första typen finns i närheten av ledningssträckningen.
Det ingår i den naturvärdesinventering som ska utföras att identifiera eventuella objekt som
omfattas av det generella biotopskyddet längs ledningssträckan. I nu läget finns kännedom om ett
par vattendrag/diken i jordbruksmark, som omfattas av det generella biotopskyddet. Om det
förekommer områden/objekt där påverkan inte kan undvikas kommer Gävle Vatten AB att ansöka
om dispens från det generella biotopskyddet. Mer detaljerad information om berörda biotopskyddsobjekt kommer erhållas via naturvärdesinventeringen och redovisas i MKB:n.

5.6

Strandskyddsområden

Enligt miljöbalken 7 kap 13–18 § gäller ett generellt strandskydd om 100 m på båda sidor om en
strandlinje längs hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet kan i vissa områden hävas eller utökas
till upp till 300 m.
Vid Dalälven inom Älvkarleby kommun är strandskyddet i vissa sträckor utökat till 200 m, medan
andra sträckor har en strandskyddszon om 100 m. Det finns också delsträckor vid befintlig
bebyggelse där strandskyddet är upphävt. Ledningssträckningen kommer inte att beröra strandskyddszonen vid Dalälven.
Övriga vattendrag som ledningssträckningen passerar inom Älvkarleby kommun är undantagna från
strandskyddet.
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I Gävle kommun berör ledningssträckningen strandskyddszonen vid ett flertal vattendrag, se Karta
5. Eventuellt krävs strandskyddsdispens för kommande anläggningsarbeten.
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5.7

Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden

Skogsstyrelsen kan klassa mindre skogsområden som nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden.
Nyckelbiotoper är skogsområden som på grund av sina höga naturvärden har stor betydelse för den
biologiska mångfalden. Ett område som hyser naturvärden, men som i dagsläget inte uppfyller
kraven för att klassas som nyckelbiotop, kan ändå vara viktigt för den biologiska mångfalden och ha
potential att utvecklas till en nyckelbiotop. Sådana områden benämns objekt med naturvärden.
Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden som berörs eller finns i nära anslutning till ledningssträckan redovisas i Tabell 3, se även Karta 6.
Tabell 3. Nyckelbiotoper och naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen vid ledningssträckningen för överföringsledningar
Mon-Gävle. Numrering enligt Karta 6.
Nr

Nyckelbiotop/Naturvärde

Typ

1

Nyckelbiotoper (kluster av flera)

Bäckdråg, barrnaturskog, granskog, barrskog, rikkärr

2

Nyckelbiotoper (kluster av flera)

Granskog, sumplövskog

3

Kluster av före detta nyckelbiotoper

(Nu inom Brännans naturreservat, typ anges ej)

4

Nyckelbiotop

Granskog

5

Nyckelbiotoper (kluster av flera)

Ädellövmiljö, granskog

6

Nyckelbiotoper (kluster av flera)

Ädellövmiljö

7

Nyckelbiotoper (2 områden)

Ädellövmiljö

8

Nyckelbiotop

Ädellövmiljö

9

Nyckelbiotop (2 områden)

Ädellövmiljö

10

Nyckelbiotop

Annan målbiotop (även fornlämning, se avsnitt 5.15)

11

Naturvärde

Barrsumpskog

12

Nyckelbiotop

Tallskog

13

Naturvärde

Blandsumpskog

Mer detaljerad information om värdena i berörda nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
kommer erhållas via naturvärdesinventeringen och redovisas i MKB:n.

5.8

Ängs- och hag-/betesmarksinventering
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Vid Grinduga, Järvsta och Hemlingby i Gävle kommun finns områden som ingått i Naturvårdsverkets
ängs- och hagmarksinventering och/eller Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering, se
Karta 7. Området vid Gammelbyn i Järvsta är dock så litet att det inte syns på Karta 7, se istället
Figur 6 nedan. Områdena vid Grinduga och Hemlingby är belägna på sådant avstånd från ledningssträckningen att de inte kommer att påverkas, men området vid Gammelbyn i Järvsta kommer
sannolikt att beröras. Information om områdets naturvärden kommer att erhållas via naturvärdesinventeringen, vars resultat redovisas i MKB:n.
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Figur 6. Områden som ingått i Naturvårdsverkets ängs- och hagmarksinventering och Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering vid Järvsta och Hemlingby söder om Gävle. Området vid Gammelbyn i Järvsta markerat med röd ellips.
Ledningssträckningen går i anslutning till kraftledningsgata i öst-västlig riktning.
Källa: WebbGIS, Länsstyrelsen Uppsala län.

5.9

Våtmarksinventering

Den svenska våtmarksinventeringen (VMI) utfördes av landets alla länsstyrelser med stöd av Naturvårdsverket under en 25-årsperiod med start på 1980-talet. Syftet med inventeringen var att ta
fram ett planeringsunderlag för att kunna bevara och arbeta strategiskt med våtmarkerna som
nationell resurs. Inventeringen utfördes främst genom flygbildstolkning, men även genom fältinventering. Inventerade våtmarker har naturvärdesklassats enligt följande skala;
Klass 1 – mycket höga naturvärden,
Klass 2 – höga naturvärden,
Klass 3 – relativt höga till ringa naturvärden,
Klass 4 – låga naturvärden.
På Karta 8 redovisas objekt som ingått i våtmarksinventeringen.
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I Gävle kommun finns två inventerade våtmarker som berör ledningssträckningen, se Tabell 4 och
Karta 8. Utöver detta finns ett flertal inventerade våtmarker i närheten av ledningssträckningen.
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Tabell 4. Våtmarker som ingått i våtmarksinventeringen vid ledningssträckningen för överföringsledningar Mon-Gävle.
Numrering enligt Karta 8.
Nr Namn/beskrivning
Beteckning/ID
Klass
1

Gustavsmurarna 7 km NV Älvkarleby

X13H4G05

1

2

Sänningsmuren 7 km SO Gävle

X13H5F01

3

Delar av de två våtmarksområdena (Tabell 4) påverkas av ledningssträckningen. Information om
naturvärdena i berörda delar kommer att erhållas genom den naturvärdesinventering som utförs
längs ledningssträckan. Detta redovisas i kommande MKB.

5.10 Myrskyddsplan
I ”Myrskyddsplan för Sverige” har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna gjort ett urval
av myrar och våtmarksområden som bör prioriteras för skyddsåtgärder.
Naturreservaten Långhällsskogen, Brännan, Tröskens rikkärr, Grinduga samt Hemlingby ingår i myrskyddsplanen, se Tabell 2 ovan samt Karta 4. Myrområdena inom Hemlingby naturreservat är
belägna i reservatets södra delar och kommer inte att beröras av ledningssträckningen. För övriga
nämnda naturreservat kommer eventuell påverkan utredas i kommande hydrologisk/hydrogeologisk utredning.

5.11 Sumpskogsinventering
Mellan 1990 och 1998 inventerade Skogsstyrelsen Sveriges sumpskogar, där både naturvärden och
skogliga produktionsvärden bedömdes. Liksom i våtmarksinventeringen (se avsnitt 5.11) utfördes
även sumpskogsinventeringen främst via fjärranalys (flygbildstolkning) med fältbesök till ett urval
av de mest intressanta objekten. Sumpskogarna bedömdes enligt fyra naturvärdesklasser;
Klass 1 – mycket höga naturvärden
Klass 2 – höga naturvärden
Klass 3 – vissa naturvärden
Klass 4 – starkt påverkad
Sumpskogsområden vid eller i nära anslutning till ledningssträckningen redovisas i Tabell 5, se även
Karta 8.
Tabell 5. Objekt i sumpskogsinventeringen vid ledningssträckningen för överföringsledningar Mon-Gävle. Numrering
enligt Karta 8.
Nr Namn/beskrivning
Typ
Klass
3

700 m ONO Långhäll (2 delområden)

Kärrskog, blandskog av löv och barr

3

4

Sänningsmuren (2 delområden)

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Ej klassade

5.12 Naturvårdsprogram, åtgärdsprogram m.m.
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5.12.1. Länsstyrelsernas Naturvårdsprogram
Områden som ingår i Länsstyrelsen Uppsala läns och Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram
klassas enligt en tregradig skala; 1 – Högsta värde, 2 – Mycket högt värde, och 3 – Högt värde.
Områden som berörs av ledningssträckningen redovisas i Tabell 6 och Karta 9. Område 1 (enligt
Tabell 6) ligger i Uppsala län och område 2–4 ligger i Gävleborgs län.
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Tabell 6. Områden i Länsstyrelsernas Naturvårdsprogram. Numrering enligt Karta 9.
Nr Namn/ID
Värden

Klass

1

Skogsområdet mellan Skutskär och Västanån
ID 19.26

Friluftsliv; hög grad av tillgänglighet.
Geovetenskap; förekomst av bland annat krumuddar
och strandvallar på Uppsalaåsen och på sandavlagringen väster om åsen.

2

2

Kalkområdet sydost om Gävle
ID 90

Botanik; växtligheten är tydligt präglad av kalkförekomsten i marken, vilket gett en särpräglad
flora. Det förekommer såväl ovanliga växtarter som
hela vegetationstyper som är mycket ovanliga i
övriga delar av länet.
Zoologi; speciell molluskfauna.
Även värden avseende Friluftsliv och Geovetenskap .

1

3

Hemlingby naturvårdsområde
ID 80

Värden avseende friluftsliv, botanik och zoologi.
Strövvänlig natur med intressant flora och fauna.
Rester av äldre odlingslandskap. Vidsträckta
myrmarker i områdets södra del.

2

4

Västeråkern, hagmark i Hemlingby
ID 82

Området omfattar en hästhage och några åkrar, som
bär spår av ett ålderdomligt odlingslandskap med
stengärdesgårdar och odlingsrösen. Området hyser
botaniska, kulturhistoriska och landskapsestetiska
värden.

2

Området benämnt ”Kalkområdet sydost om Gävle” (nr 2 i Tabell 6) sammanfaller till stora delar
med riksintresseområdet med samma namn (se avsnitt 5.2.1 ovan). Området i naturvårdsprogrammet omfattar dock ett större område, där även ett nordligt delområde mellan Furuvik och
Bomhus ingår. I naturvårdsprogrammet anges att ingrepp som påverkar områdets naturvärden, till
exempel etablering av bebyggelse, industrier, kraftledningar, vägar och järnvägar, bör förbjudas för
att bevara områdets stora helhetsvärden.
Området ”Hemlingby naturvårdsområde” (nr 3 i Tabell 6) skyddas numera som naturreservat, se
avsnitt 5.3 ovan.
Området ”Västeråkern, hagmark i Hemlingby” (nr 4 i Tabell 6) är beläget söder om en kraftledningsgata och cykelväg, medan ledningssträckan finns i kraftledningsgatans norra del. Påverkan på
hagmarken kan därför undvikas.
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5.12.2. Fjärilsvägen
Inom området ”Kalkområdet sydost om Gävle” finns den så kallade Fjärilsvägen, som är en 3 km
lång sträcka av Skandiavägens norra del. Här har över 50 fjärilsarter påträffats, och bland dem finns
ett flertal rödlistade arter inklusive den fridlysta arten väddnätfjäril. I syfte att gynna fjärilsfaunan
har Länsstyrelsen Gävleborg utfört skötselåtgärder längs Fjärilsvägen sedan år 2006. Ledningssträckningen har lokaliserats till skogsmarken söder om Fjärilsvägen för att undvika påverkan på
fjärilarna och deras livsmiljöer.
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5.12.3. Gävle kommuns bevarandeprogram för örtbackar
Ledningssträckan går i närheten av en lokal som ingår i Gävle kommuns Bevarandeprogram för
örtbackar. Lokalen, som benämns ”Kraftledningen i Järvsta”, är belägen i nordöstra delen av
Hemlingby naturreservat (se karta i Figur 7). Lokalen har inventerats avseende växter vid tre
tillfällen; 1999, 2008 och 2016. År 2016 omfattade inventeringen även insekter.
Lokalen ”Kraftledningen i Järvsta” bedöms ha en välutvecklad torrmarksflora med stabil förekomst
av karaktärsarter och bedöms också som en värdefull insektslokal. Två rödlistade arter har
rapporterats vid lokalen; fältgentiana, som noterades 1999 men ej återfanns 2008 och 2016, samt
två observationer av dagfjärilen sexfläckig bastardsvärmare 2016. Här planeras ledningssträckningen till kraftledningsgatans södra sida, det vill säga i utkanten av lokalens södra gräns, för att
undvika påverkan på lokalen.

Figur 7. Blå markering visar lokalen ”Kraftledningen i Järvsta”, som ingår i Gävle kommuns Bevarande-program för
örtbackar. Gränsen för Hemlingby naturreservat visas med grön linje. (Ecocom, 20175.)
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Västeråkern i Hemlingby finns en örtbackslokal strax söder om ledningssträckningen. Lokalen
sammanfaller med området ”Västeråkern, hagmark i Hemlingby” i länsstyrelsens naturvårdsprogram, se avsnitt 5.12.1 ovan.

5

Fördjupad inventering av kärlväxter och insekter i 12 av Gävles örtbackar 2016. Ecocom AB på uppdrag av
Gävle kommun, 2017-01-31.
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5.13 Skyddade arter
För fridlysta arter gäller en rad förbud, vilka anges i Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). För
fridlysta djurarter är det exempelvis förbjudet att avsiktligt fånga, döda, skada och störa djur
(samtliga levnadsstadier) samt skada eller förstöra fortplantningsområden och viloplatser. För
växter är det bland annat förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, förstöra och gräva upp växter.
Rödlistade arter ingår i en nationell sammanställning över arter som minskar i antal eller
utbredning. Detta ligger ofta till grund vid bedömningen om en art bör fridlysas eller inte, men en
rödlistad art omfattas inte per automatik av artskyddsförordningen. Att en art är rödlistad indikerar
dock att arten och dess livsmiljö bör skyddas från negativ påverkan.
Information om förekomster av fridlysta och rödlistade arter vid ledningssträckningen har hittills
inhämtats från Artportalen. Artportalen bygger på att människor rapporterar artfynd och ska inte
ses som ett komplett underlag. Lokaliseringen av inrapporterade artfynd kan också vara ungefärlig.
Bland inrapporterade artfynd i Artportalen under åren 2000–2020 i närheten av ledningssträckningen noteras:
•

olika orkidéer och vissa andra fridlysta växtarter,

•

fåglar (i princip alla fågelarter i Sverige är fridlysta),

•

rödlistade fjärilar, växter, svampar och mossor.

Den naturvärdesinventering som utförs längs ledningssträckan kommer att ge mer detaljerad
information om förekomster av skyddade arter. I naturvärdesinventeringen utförs fördjupad artinventering avseende orkidéer och väddnätfjäril.
Inriktningen är att vid behov anpassa detaljprojekteringen av ledningarna för att undvika påverkan
på skyddade arter.

5.14 Vattendrag
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De vattendrag som ledningssträckan korsar eller passerar i nära anslutning till redovisas i Tabell 7,
se även Karta 10. I Tabell 7 framgår också vilka vattendrag som klassas som vattenförekomster
enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) samt delavrinningsområde och dess totala medelvattenföring (MQ) enligt SMHI:s flödesstatistik6. I MKB:n kommer även miljökvalitetsnormer att
beskrivas, för de vattendrag/vattenförekomster där sådana finns.

6

SMHI:s Vattenwebb, https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Tabell 7. Vattendrag/vattenförekomster vid ledningssträckning för överföringsledningar Mon-Gävle. För vattenförekomster anges beteckning (MSCD) enligt VISS. I tabellen framgår vilket delavrinningsområde respektive vattendrag
tillhör samt delavrinningsområdets flöde (total medelvattenföring) enligt SMHI:s flödesstatistik.
Numrering enligt Karta 10.
Nr Namn/beskrivning
Typ
Beteckning
Delavrinnings(MSCD)
område, flöde
1

Lummerbäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA30757489

Ovan
Lummerbäcken,
0,19 m3/s

2

tillflöde till Lummerbäcken

Övrigt vatten, vattendrag

WA67430073

3

Lummerbäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA90304450

4

Bäck/dike i Nötbomyren

Mindre bäck/dike

5

Dike vid Villvret

Dike

6

Dike vid Suptallen

Dike

7

Dike vid Timmerrännan

Dike

8

Bäck från Sänningsmuren

Mindre bäck

9

Diken i Sänningsmuren

Diken

10

Dike mot Stortärnan

Dike

11

Björsjöbäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA66246417

12

Kubbobäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA95744704

13

Bäck/dike vid Käringkärret

Mindre bäck/dike

14

Lärkebobäcken/Glamsbäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA43893260

15

Älgsjöbäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA27399963

Mynnar i Älgängsån,
0,18 m3/s

16

Järvstabäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA20215492

Ovan 672897157595,
0,11 m3/s

17

Hemlingbybäcken

Vattenförekomst, vattendrag

WA98335015

Mynnar i
Järvstabäcken,
0,16 m3/s

Mynnar i
Lummerbäcken,
0,10 m3/s
Utloppet av Trösken,
1,02 m3/s

Mynnar i Kastsjön,
0,12 m3/s

Mynnar i Trösken,
0,23 m3/s
Ovan Älgsjöbäcken,
0,41 m3/s
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När ledningssträckan fastställts i detalj vid projekteringen anmäls kommande vattenverksamheter
till Länsstyrelsen enligt 11 kap 9a § miljöbalken. Som framgår i Tabell 7 har alla aktuella vattendrag,
en medelvattenföring som är lägre än 1 m3/sekund, varför vattenverksamhet är anmälningspliktigt
och inte tillståndspliktigt. Delavrinningsområdet ”Utloppet av Trösken” har en medelvattenföring
på 1,02 m3/sekund, men aktuella vattendrag som ingår i detta delavrinningsområde är små och
bidrar endast med en mycket liten del till det totala flödet. I anmälningarna beskrivs förutsättningar
på respektive plats, utförande och skyddsåtgärder.
Utöver ovanstående vattendrag finns den konstruerade ”Timmerrännan”, vars ursprungliga syfte
var att transportera timmer från Dalälven vid Hyttön till Korsnäs sågverk i Bomhus. Timmerrännan
är bitvis en grävd kanal och bitvis en ränna ovan mark. Ledningen mot Lapphällan korsar Timmerrännan strax väster om den planerade tryckstegringsstationen vid Älgsjövägen (punkt 18 i Karta 10).
Även ledningen mot Bomhus korsar Timmerrännan (punkt 19 i Karta 10). På båda dessa platser är
Timmerrännan en ränna ovan mark.
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5.15 Kulturmiljö
På Karta 11 visas ledningssträckningen i förhållande till fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet samt objekt från Skogsstyrelsens inventering
”Skog och Historia”.
I Tabell 8 redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom ca 50 m från ledningssträckningen. Inga ”Skog och historia”-objekt finns i nära anslutning till ledningssträckningen.
Tabell 8. Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet inom ca 50 m från
ledningssträckningen för överföringsledning Mon-Gävle. Numrering enligt Karta 11 (nr 1–6) och Karta 11a (nr 7–8).
Nr Typ, beskrivning
Antikvarisk bedömning
Nummer
1

Vägmärke, milstolpe

Fornlämning

L1941:8616

2

Kolningsanläggning, kolbotten (2 st)

Övrig kulturhistorisk lämning

L1940:8048, L1940:8152

3

Kolningsanläggning, kolbotten (2 st)

Övrig kulturhistorisk lämning

L1940:2350, L1940:2351

4

Flottningsanläggning, ränna

Övrig kulturhistorisk lämning

L1940:7913

5
6

Röse (2 st)
Röse

Fornlämning
Fornlämning

7
8

Röjningsröse
Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

L1951:5382, L1951:5383
L1951:5253
L1948:4357
L1949:73

Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län ska utföra en arkeologisk utredning längs ledningssträckan för att ytterligare undersöka förekomsten av forn- och kulturlämningar. Resultaten
kommer att redovisas i MKB:n. Vissa kulturhistoriska lämningar eller dess buffertzoner kan komma
att beröras av ledningarna. I möjligaste mån anpassas detaljprojekteringen så att påverkan undviks
och i de flesta fall kommer ledningsarbetena kunna utföras utan någon direkt påverkan på
kulturhistoriska lämningar. Vid risk för påverkan ansöks om tillstånd för markingrepp vid fornlämning enligt Kulturmiljölagen.
I nuläget bedöms det inte föreligga risk för påverkan på nu kända lämningar (Tabell 8). Tidigare
bedömd risk för påverkan på fornlämning L1951:5786 (hög i Hemlingby) är inte längre aktuell i och
med ändrad ledningssträckning i detta delområde.

5.16 Rekreation och friluftsliv
Området vid Dalälven är utpekat som riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv (se avsnitt 5.2.3
ovan).
Den östra delen av ledningssträckan korsar motionsspåren vid Älvboda söder om Skutskär
(Älvkarleby kommun). Ett flertal motionsspår och strövstigar finns även inom Hemlingby friluftsområde (Gävle kommun). I Hemlingby friluftsområde finns även Hemlingbystugan med café/
restaurang och bastu, pulkabackar, skidbacke med lift m.m. Friluftsområdet är mycket välbesökt
året om.
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Ledningssträckningen korsar officiella skoterleder7 på flera platser och går även i samma stråk som
skoterleder i kraftledningsgator i ett par delsträckor.

7

https://skoterleder.org
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Inom riksintresseområdet ”Kalkområdet sydost om Gävle” lockar Fjärilsvägen och naturreservaten
inom området besökare under sommarmånaderna.
Generellt kan antas att grusvägar och stigar i anslutning ledningssträckningen nyttjas för motion
och rekreation och skogsmarken för exempelvis bär- och svampplockning i en omfattning som är
normal för stadsnära naturområden.

5.17 Förorenad mark
Enligt länsstyrelsernas registrering finns det inga utpekade potentiellt förorenade områden längs
ledningssträckningen. I kraftledningsgator kan impregnerade ledningsstolpar orsaka föroreningar i
marken närmast stolparna. Mest troligt kommer överföringsledningen läggas på sådant avstånd
från ledningsstolpar att marken inte kommer vara förorenad. Om ledningen i en delsträcka förläggs
i samma läge som kraftledning som rivs, finns dock risk att förorenade jordmassor behöver
hanteras. Inför entreprenaden bör detta kontrolleras genom provtagning av jord i aktuella delsträckor.

5.18 Markavvattningsföretag
Ledningssträckan mot Bomhus berör ett markavvattningsföretag, då Björsjöbäcken ingår i ”Järvsta
dikningsföretag 1925”. Markavvattningsföretaget bedöms dock inte påverkas på ett sådant sätt att
omförhandling krävs.

6

MILJÖEFFEKTER

I detta kapitel beskrivs de miljöeffekter som anläggandet av överföringsledningarna bedöms
medföra. I nuläget kan effekterna endast delvis bedömas. Genom de undersökningar som utförs
erhålls kompletterande information så att effekterna kan beskrivas ytterligare i MKB:n.
Inledningsvis beskrivs generella miljöeffekter (avsnitt 6.1) och därefter beskrivs effekterna för
intressen/områden som bedöms bli påverkade enligt kapitel 5.

6.1

Generella miljöeffekter

Anläggningsarbetena innebär en tillfällig störning i form av buller från arbetsmaskiner och -fordon
samt att schaktning och övriga markåtgärder innebär ett fysiskt ingrepp som påverkar livsmiljön för
växter och mindre djur som lever inom berört markområde. Bullret, som främst bedöms utgöra en
potentiell störning för fåglar, är begränsat till tiden för genomförandet och är relativt lokalt, det vill
säga det kommer att bullra under en relativt kort tid på varje plats. Naturvårdsverkets riktvärden
för buller från byggarbetsplatser gäller. I översta marklagret inom skogsmark utförs återfyllnad
efter schakt med uppgrävda jordmassor från platsen, varvid marken bedöms kunna återställas inom
ett par år.
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I skogsmark kommer träd att fällas och vegetation att röjas inom arbetsområdet. I den del av
arbetsområdet som utgör ledningsrättsområdet kommer det inte vara tillåtet att återplantera träd.
Lägre vegetation kommer dock att kunna återetableras på naturlig väg. Ledningsägaren kommer
att ha rätt att underhållsröja för att underlätta skötsel av ledningarna, på motsvarande sätt som i
en kraftledningsgata.
Genom att överföringsledningarna i möjligaste mån lokaliseras till befintliga vägar och kraftledningsgator minskar mängden träd som behöver fällas. Även övrig påverkan på naturmiljön
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bedöms bli betydligt mindre än om ledningen lokaliserats i intakt skogsmark. Med föreslagna
försiktighetsåtgärder bedöms påverkan på naturmiljövärdena vara acceptabel.

6.2

Effekter avseende riksintresseområden

Natura 2000-området Flät i Älvkarleby kommun är skyddat på grund av förekomsten av den
fridlysta fjärilsarten väddnätfjäril. Ledningssträckningen kommer inte att påverka Natura 2000området fysiskt och bedöms heller inte påverka dess värden (väddnätfjärilen och dess livsmiljö)
indirekt. Däremot kan det inte uteslutas att väddnätfjärilen även förekommer utanför Natura 2000områdets gränser, i delar som påverkas av ledningssträckningen. Om så är fallet kommer det att
framgå vid naturvärdesinventeringen, som omfattar fördjupad artinventering avseende väddnätfjäril. Resultaten kommer redovisas i MKB:n.
I Gävle kommun går ledningssträckningen genom riksintresseområdet ”Kalkområdet sydost om
Gävle” (riksintresse enligt miljöbalken 3 kap 6 §). Inom området finns Natura 2000-områdena
Långhällskogen, Brännan, Gustavsmurarna, Matyxsjön, Bultbomurarna och Grinduga (riksintressen
enligt miljöbalken 4 kap 1 §, Art- och habitatdirektivet). De främsta naturvärdena i ”Kalkområdet
sydost om Gävle” bedöms vara knutna till de sex Natura 2000-områdena, som även är skyddade
som naturreservat, samt nyckelbiotoper i anslutning till andra våtmarker och vattendrag (se vidare
avsnitt 6.5 nedan).
Inget av dessa Natura 2000-områden påverkas direkt av ledningssträckningen. En indirekt påverkan
kan dock inte uteslutas i detta skede. Exempelvis skulle anläggandet av överföringsledningen kunna
förändra lokala hydrologiska eller hydrogeologiska förhållanden på ett sådant sätt att vissa naturtyper i närbelägna Natura 2000-områden påverkas negativt. Inriktningen är att överföringsledningen inte ska påverka skyddade arter eller naturtyper i Natura 2000-områdena. För att utreda
detta ytterligare kommer Gävle Vatten AB att utföra en hydrologisk/hydrogeologisk utredning. Om
utredningen visar att det finns risk att överföringsledningen kan ge en negativ påverkan på värden
i Natura 2000-områdena kommer skyddsåtgärder vidtas för att eliminera riskerna. Utredningen och
dess resultat kommer att redovisas i MKB:n.

6.3

Effekter avseende naturreservat

Utöver de naturreservat som även är Natura 2000-områden (se avsnitt 6.2 ovan) berörs Hemlingby
naturreservat.
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Inom Hemlingby naturreservat lokaliseras överföringsledningarna i anslutning till befintlig kraftledningsgata. Därmed krävs trädfällning endast i begränsad omfattning inom naturreservatet.
Utöver detta krävs röjning av sly. Då överföringsledningarna förläggs i ett redan påverkat/
exploaterat område, bedöms påverkan på naturmiljön bli betydligt mindre än om ledningen dragits
genom intakt skogsmark.
För friluftslivet bedöms anläggandet av överföringsledningarna utgöra en potentiell störning vad
gäller framkomligheten inom friluftsområdet. Motionsspåren vid Hemlingby friluftsområde
används frekvent och där ledningsschakten korsar spåren kommer tillfälliga passager anordnas vid
behov, så att spåren kan fortsätta nyttjas under entreprenadtiden. När ledningarna är på plats
återställs motionsspåren. Även buller från arbetsmaskiner kan utgöra en tillfällig störning för
friluftslivet. Dessa störningar är begränsade till tiden för entreprenadens genomförande. Efter
entreprenadtiden kommer överföringsledningarna inte innebära någon påverkan för friluftslivet
inom Hemlingby naturreservat.
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Anläggandet av överföringsledningarna bedöms inte motverka naturreservatets syften, då allmänhetens möjligheter till motion och rekreation, områdets landskapsbild och kulturlandskapets
karaktär endast påverkas tillfälligt, men inte påverkas på längre sikt. Gävle Vatten AB har erhållit
tillstånd enligt reservatsföreskrifterna för schaktningsarbeten inom Hemlingby naturreservat8.

6.4

Effekter avseende generellt biotopskydd

Det ingår i den naturvärdesinventering som utförs läng ledningssträckningen att identifiera objekt
som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap. 11 §. I nuläget finns kännedom om ett par vattendrag/diken i jordbruksmark, som sannolika omfattas av skyddet. Naturvärdesinventeringen kommer ge mer information om objekten och vilka värden som kan påverkas.
Avseende diken i jordbruksmark bedöms i nuläget att åtgärden kan utföras utan att det ger en
bestående påverkan på dikens kvalitet som biotop.
Det kan bli aktuellt att söka dispens från biotopskyddsbestämmelserna för objekt som påverkas.

6.5

Effekter avseende nyckelbiotoper, våtmarker och sumpskogar

Utpekade nyckelbiotoper är i mångt och mycket samma objekt som inventerade våtmarker och
sumpskogar och/eller lokaliserade vid vattendrag. Mer information om vilka värden som riskeras
att påverkas erhålls i kommande naturvärdesinventering.

6.6

Effekter avseende ängs- och hagmarker

Vid Gammelbyn i Järvsta korsar överföringsledningen ett område som ingått i Naturvårdsverkets
ängs- och hagmarksinventering. Schaktarbetena vid anläggandet av ledningarna medför ett ingrepp
i marken, vilket tillfälligt påverkar ängs- och hagmarksarter. Återställningen görs dock på sådant
sätt att åtgärden inte medför några bestående effekter avseende förutsättningar för växt- och djurarter.

6.7

Effekter avseende områden med naturvårdsprogram

Ledningssträckningen berör området ”Skogsområdet mellan Skutskär och Västanån” i Länsstyrelsen
i Uppsala läns naturvårdsprogram. Områdets värden gäller främst geovetenskap och friluftsliv. I
aktuellt område går ledningssträckningen i anslutning till befintliga vägar, varmed de geologiska
värdena inte bedöms bli påverkade. Avseende friluftsliv kommer tillgängligheten till motionsspår,
grusvägar och stigar att begränsas under entreprenadtiden, samt att buller från arbetsmaskiner kan
innebära en störning. När arbetena slutförts kommer överföringsledningarna inte medföra några
effekter för friluftslivet.
Vidare berör ledningssträckningen två områden som ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram. Effekter avseende området ”Kalkområdet sydost om Gävle” beskrivs i avsnitt 6.2 ovan
och effekter avseende området ”Hemlingby naturvårdsområde” beskrivs i avsnitt 6.3 ovan.

6.8

Effekter avseende skyddade arter

Dokument ID 20200529-00099

Fridlysta och rödlistade arter förekommer i anslutning till ledningssträckningen. Inriktningen är att
anläggandet av överföringsledningarna inte ska påverka skyddade arter. Detta åstadkoms i första
hand genom att ledningssträckningen anpassas vid detaljprojekteringen så att delområden med

8

Gävle kommun, Tillståndsbeslut 2021-03-20, Dnr 20SBN207.
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skyddade arter undviks. Om detta inte är möjligt vidtas skyddsåtgärder så att artens bevarandestatus inte påverkas. Kommande naturvärdesinventering, som innefattar fördjupad artinventering
av orkidéer och väddnätfjäril, kommer ge information om var skyddade arter förekommer samt
vilka anpassningar och skyddsåtgärder som krävs. Detta kommer beskrivas i MKB:n.

6.9

Effekter avseende vattendrag

Ledningssträckningen korsar ett flertal vattendrag, från små diken till medelstora bäckar.
Anläggningsarbeten i och i anslutning till vattendrag kan medföra risk för negativ påverkan på
vattenmiljön, exempelvis genom spridning av grumlande partiklar. Vid en olycka med spill/läckage
av olja eller drivmedel riskerar dessa ämnen att spridas med vattnet. Dessa risker kan förebyggas
med skydds- och försiktighetsåtgärder, se kapitel 7 nedan. Eventuella effekter avseende vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer kommer att redovisas i MKB:n.
Anläggande av överföringsledningarna kommer att innebära fysiska ingrepp i miljön vid vattendragen, i form av avverkning, röjning och schaktning. Omfattningen av detta är beroende av vilken
metod som används. För passage av små vattendrag/diken utförs troligen schaktning, medan det
kan bli aktuellt med borrning under större bäckar. Detta avgörs vid kommande detaljprojektering.
När exakta lägen för vattendragspassager samt anläggningsmetoder har fastställts i detaljprojekteringen kommer detta samt anpassade skydds- och försiktighetsåtgärder att beskrivas i
anmälningar om vattenverksamhet.
För vattendrag i Gävle kommun kan det även bli aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens.

6.10 Effekter avseende kulturmiljö
Det finns inga idag kända forn- och kulturlämningar som bedöms påverkas av ledningssträckningen.
Länsstyrelsens kommande arkeologiska utredning för ledningssträckningen kommer att ge
kompletterande information om eventuella forn- och kulturlämningar och om ytterligare
utredningar eller undersökningar krävs. Inriktningen är att anpassa detaljprojekteringen så att
anläggandet av ledningarna inte gör åverkan på fornlämningar. Vid behov kommer Gävle Vatten AB
att ansöka om tillstånd enligt kulturmiljölagen.

6.11 Effekter avseende friluftsliv
Framkomligheten på motionsspår, strövstigar och -vägar kommer att inskränkas under entreprenadtiden. På varje plats kommer dock störningen att pågå under en begränsad tid, ca två-tre
veckor. Vid motionsspår kommer tillfälliga passager anordnas så att spåren kan nyttjas under kvällar
och helger.
Skoterleder kan påverkas av entreprenaderna om anläggningsarbeten utförs på platser där
ledningssträckningen korsar skoterleder under vintertid och om det finns tillräckligt med snö. Om
så blir fallet kan inte bedömas i förväg. Om anläggningsarbetena bedöms bli en störning för
skotertrafiken kontaktas berörda skoterklubbar (Gävle Skoterklubb och Nordupplands Skoterklubb)
för diskussion om lämpliga åtgärder.
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6.12 Effekter avseende förorenad mark
I kraftledningsgator finns risk att marken i nära anslutning till ledningsstolpar är förorenad på grund
av läckage från impregnerade stolpar. Det finns därigenom en risk att förorenade schaktmassor
behöver hanteras i anläggningsskedet. Risken bedöms framför allt föreligga i den delsträcka där
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överföringsledningen förläggs i anslutning till kraftledning som rivs. Beroende på föroreningsgrad
kan schaktmassorna kräva särskild hantering, till exempel borttransport till deponi/mottagningsanläggning. Inför entreprenaden bör föroreningsförekomsten i aktuella delsträckor undersökas, för att säkerställa en korrekt masshantering.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Ledningsalternativen har så långt som möjligt lokaliserats till redan ianspråktagen mark i form av
vägområden och kraftledningsgator. Detta för att minska intrånget i opåverkad skogsmark. För att
undvika Fjärilsvägen och vissa naturreservat går dock ledningen i denna delsträcka i skogsmark
istället för längs en väg.
Vid kommande detaljprojektering kan det bli aktuellt att anpassa sträckningarna efter topografiska
och geotekniska förhållanden, eventuell förekomst av våtmarker, natur- och kulturvärden etc.
Vid entreprenadens utförande kommer olika försiktighetsåtgärder att vidtas för att minimera
påverkan på omgivningen. Försiktighetsåtgärderna utförs i första hand av entreprenören och
kommer därför att föreskrivas i kontraktshandlingarna för entreprenaderna. Exempel på försiktighetsåtgärder redovisas nedan.
Generellt gäller:
• Entreprenören ska ha en väl fungerande beredskap och utrustning för att omhänderta
oförutsedda utsläpp som kan leda till skada på vatten- eller naturmiljö, till exempel spill
från arbetsmaskiner.
• Uppställning, tvätt och tankning av arbetsfordon och -maskiner ska ske med ett avstånd av
minst 50 m till vattendrag.
• Eventuell död ved som måste flyttas ska lämnas kvar i närområdet.
• Gamla och grova träd som måste fällas ska lämnas som död ved/faunadepå i närområdet.
• Sly, grenar och stammar som röjs/avverkas ska inte läggas över stigar så att friluftslivet
hindras.
För arbeten vid vattenområde gäller:
• Grumlande partiklar ska inte spridas i vattendrag.
• Ingen körning med arbetsmaskiner ska ske i vattenområde eller strandkanter.
• Mängden träd/vegetation som fälls/röjs vid vattendrag ska minimeras.
Vid passage av vattendrag/vattenområden kan ytterligare åtgärder för att minimera påverkan på
vattenmiljön bli aktuella. Dessa anpassas utifrån förutsättningarna på respektive plats och
redovisas i anmälan om vattenverksamhet.
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På platser där arbetsområdet korsar/berör motionsspår och andra områden där människor vistas
frekvent, kommer avspärrningar att sättas upp för att förhindra att människor trillar ner i schakten
eller utsätts för annan risk eller fara. Det kommer säkerställas att motionsspår kan nyttjas i sin
helhet under kvällar och helger, till exempel genom att tillfälliga passager anordnas vid behov.
Informationsskyltar anslås för att informera om entreprenaden och eventuell begränsad framkomlighet längs spåren.
I områden med skyddsvärd flora kan ytlig jord (ned till ca 0,2 m under markytan) schaktas och läggas
upp separat, för att sedan återfyllas i det översta marklagret. På så sätt underlättas växternas
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återetablering. Skyddsåtgärder avseende fridlysta och rödlistade djurarter kan också bli aktuella,
utifrån vad kommande naturvärdesinventeringar visar.
I och med att den totala entreprenadtiden för anläggande av överföringsledningen är drygt två år
för både etapp 1 och etapp 2, bedöms det vara möjligt att styra genomförandet i känsligare
delsträckor tidsmässigt, till en del av året då påverkan på natur- och vattenmiljöer och arter
minimeras.

8

AVGRÄNSNING AV MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att bygga vidare på föreliggande samrådsunderlag,
kompletterat med information från planerade utredningar:
• En naturvärdesinventering som ger detaljerad information om naturvärdesobjekt, förekomst av skyddade arter och eventuella biotopskyddsobjekt.
• En hydrologisk/hydrogeologisk utredning för att utreda eventuell påverkan på Natura
2000-områden.
• En arkeologisk utredning för att utreda om det förekommer idag okända kulturhistoriska
värden som kräver ytterligare undersökningar, åtgärder eller anpassningar.
Utredningarna kommer att ge mer information om eventuella värden som påverkas, om det krävs
anpassningar av ledningssträckningen eller skydds-/försiktighetsåtgärder.

8.1

Innehåll MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås ha följande innehåll:
• Icke-teknisk sammanfattning
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla en icke-teknisk sammanfattning. I den ska
samtliga delar av MKB:n beskrivas kortfattat, så att personer utan sakkunskaper ska kunna förstå
ställningstaganden, bedömningar och slutsatser som miljöbedömningsprocessen resulterat i.
• Åtgärdens lokalisering, utformning och omfattning
Se kapitel 3 och 4 ovan.
• Ställningstagande avseende betydande miljöpåverkan
Gävle Vatten AB har själva antagit att verksamheten kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Omständigheter som talar för detta ställningstagande redovisas.
• Metodik
En beskrivning av metodiken för framtagandet av MKB:n, vilka informationskällor som använts,
metod för konsekvensbedömningen samt bedömningsgrunder. Eventuella faktorer som medför
osäkerheter i bedömningen redovisas också.
• Alternativ
En beskrivning av studerade alternativ, valda och bortvalda alternativ och de ställningstaganden
som ligger bakom valen. Se kapitel 3 ovan.
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I en MKB brukar även ett nollalternativ definieras. I detta fall är nollalternativet att överföringsledningarna inte anläggs enligt den valda lokaliseringen.
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• Avgränsning
MKB:ns avgränsning i sak, i tid och geografiskt redovisas.
Avgränsning i sak gäller vilka miljöaspekter som ska bedömas i MKB:n, se vidare avsnitt 8.2 nedan.
Avgränsningen i tid avser med vilken tidshorisont bedömningen görs. I detta fall föreslås att
bedömningen omfattar tiden från att anläggningsarbetena startar till cirka fem år efter att arbetena
slutförts. Efter fem år bedöms att vegetation har återetablerats och ett nytt normaltillstånd tagit
form.
Den geografiska avgränsningen kan vara olika för olika miljöaspekter. För vissa miljöaspekter kan
påverkan vara begränsad till det fysiska arbetsområdet, medan andra aspekter kan påverka ett
större geografiskt område. I MKB:n beskrivs detta för respektive miljöaspekt.
• Nuläge
Nuvarande förutsättningar avseende valda miljöaspekter (se avsnitt 8.2 nedan) redovisas. Redovisningen utgår från beskrivningar enligt kapitel 5 ovan, kompletterat med information från planerade
utredningar. I MKB:n bedöms också hur förhållandena förväntas utveckla sig om åtgärden inte
genomförs (nollalternativet).
• Konsekvensbedömning
För valda miljöaspekter bedöms;
Påverkan – den fysiska åtgärden,
Effekt – vilken förändring denna påverkan medför,
Konsekvens – betydelsen eller följderna av förändringen.
Valt alternativ jämförs med nollalternativet och konsekvenserna värderas.
Allt sammanfattas i en samlad bedömning.
• Försiktighetsåtgärder
En beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa
eventuella negativa miljöeffekter samt vilken beredskap som ska finnas vid olyckor. Kapitel 7 ovan
utgör utgångspunkten för detta.
• Hänsyn till miljömål, miljökvalitetsnormer och allmänna hänsynsregler
I MKB:n redovisas;
Vilka nationella, regionala och/eller kommunala miljömål som berörs, samt om åtgärden
påverkar uppfyllandet av relevanta miljömål.
Vilka miljökvalitetsnormer som berörs och huruvida de påverkas.
Hur de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken tillgodosetts.
• Samråd
En redogörelse för de samråd som skett, vilka som inbjudits till samråd och vad som framkommit
vid samråden.

8.2

Miljöaspekter och miljöeffekter
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I miljöbalken (6 kap. 2 §) definieras miljöeffekter på detta sätt:
Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva eller
negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som
uppstår på kort, medellång eller lång sikt på:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

befolkning och människors hälsa,
djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
andra delar av miljön.

Punkterna 1–6 anger olika delar av miljön där miljöeffekter kan uppstå. Dessa dela av miljön kan
kallas miljöaspekter. Nedan motiveras vilka av dessa miljöaspekter som avses belysas och bedömas
i MKB:n.
8.2.1. Befolkning och människors hälsa
Projekt Vattenförsörjning Mon, det vill säga den nya dricksvattenanläggningen, har i sin helhet
påverkan på befolkning och människors hälsa vad gäller möjligheten för kommunerna att tillhandahålla rent dricksvatten till en ökande befolkning. MKB:n gäller dock anläggandet av överföringsledningen och denna verksamhet bedöms ha begränsad påverkan på befolkning och människors
hälsa.
Under entreprenaderna kan störningar som buller, vibrationer, ljus och utsläpp av avgaser uppstå
från arbetsmaskiner och fordon. På varje plats blir dock störningen begränsad till en relativt kort
tid. Det bedöms inte föreligga något behov av särskilda försiktighetsåtgärder på grund av dessa
störningar, utöver allmängiltiga regler som riktvärden för buller. Det bedöms därför att dessa
aspekter inte behöver ingå i MKB:n.
Anläggningsarbetena kommer att påverka tillgängligheten till motionsspår och strövstigar, och för
att minska denna påverkan bör åtgärder vidtas. Aspekten Rekreation och friluftsliv föreslås därför
ingå i MKB:n.
8.2.2. Skyddade djur- och växtarter, biologisk mångfald
Anläggandet av överföringsledningen bedöms kunna påverka skyddade växt- och djurarter.
Kommande naturvärdesinventering kommer att ge detaljerad information om huruvida det finns
risk att skyddade arter påverkas samt om det krävs anpassningar av ledningssträckningen eller
andra skyddsåtgärder på grund av detta. Aspekten Skyddade arter föreslås ingå i MKB:n.
8.2.3. Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö
Under denna rubrik ryms värdefulla naturmiljöer (områden skyddade enligt miljöbalken m.m.) och
vattendrag. Då överföringsledningen berör sådana områden/objekt kommer det belysas i MKB:n,
se föreslagen omfattning i Tabell 9 (avsnitt 8.2.7 nedan).
En annan aspekt avseende mark och jord är Förorenad mark, vilket behöver utredas och eventuellt
hanteras vidare och därför föreslås ingå i MKB:n.
Eventuell påverkan på kulturmiljön ska också utredas ytterligare och anpassningar eller skyddsåtgärder kan krävas. Aspekten Kulturmiljö bör därför ingå i MKB:n.
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Vad gäller luft och klimat så kommer ämnen som påverkar luftkvaliteten och klimatpåverkande
ämnen att släppas ut från arbetsmaskiner och fordon under anläggningsskedet. Denna påverkan
bedöms dock inte vara av den omfattning att dessa aspekter behöver belysas i MKB:n.
Överföringsledningarnas påverkan på landskap och bebyggelse bedöms kunna innefattas i
bedömningarna av natur- och kulturmiljö. I MKB:n redovisas därför ingen specifik bedömning av
dessa aspekter.
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8.2.4. Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön
En aspekt som är relevant avseende hushållning med naturresurser är masshantering, då åtgärden
innebär omfattande schaktarbeten. I vilken mån schaktmassor kan återanvändas, samt var och hur,
är frågeställningar av intresse. Vid åtgärden kommer även tekniska massor, sannolikt krossmaterial
från bergtäkt, att behövas. Aspekten Masshantering föreslås därför ingå i MKB:n.
Projektet som helhet har stor betydelse för hushållningen med vatten som naturresurs. Däremot
bedöms anläggandet av överföringsledningarna inte påverka hushållningen med vatten eller andra
delar av den fysiska miljön. Denna aspekt ingår därför inte i MKB:n.
8.2.5. Hushållning med material, råvaror och energi
Avseende hushållning med material, råvaror och energi bedöms Masshantering vara en aspekt som
är relevant för aktuell åtgärd, och som bör belysas i MKB:n (se ovanstående avsnitt).
Övrig konsumtion av material, råvaror och energi för ledningsentreprenaden omfattar främst
rördelar samt drivmedel för maskiner och fordon. Det bedöms inte vara relevant att belysa dessa
delar i MKB:n.
8.2.6. Andra delar av miljön
Inga andra delar av miljön, utöver vad som redovisats ovan, bedöms påverkas.
8.2.7. Sammanfattning miljöaspekter
I Tabell 9 sammanfattas vilka miljöaspekter som föreslås ingå i kommande MKB, med utgångspunkt
i de aspekter som miljöbalken anger.

Dokument ID 20200529-00099

Tabell 9. Miljöaspekter som föreslås ingå i MKB:n.
Aspekter enligt miljöbalken

Aspekter som ingår i MKB

Hänvisning till avsnitt i
samrådsunderlaget

Befolkning och människors hälsa

Rekreation och friluftsliv

5.16, 6.11

Skyddade djur- och växtarter, biologisk
mångfald

Skyddade arter

5.13, 6.8

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö

Riksintressen för naturvård, Natura 2000

5.2, 6.2

Naturreservat

5.3, 6.3

Generellt biotopskydd

5.5, 6.4

Nyckelbiotoper, våtmarker och
sumpskogar

5.7, 5.9, 5.11, 6.5

Ängs- och hagmarker

5.8, 6.6

Naturvårdsprogram

5.12, 6.7

Vattendrag, strandskydd

5.6, 5.14, 6.9

Kulturmiljö

5.15, 6.10

Förorenad mark

5.17, 6.12

Hushållning med mark, vatten och den
fysiska miljön

Masshantering

4.1

Hushållning med material, råvaror och
energi

Masshantering

4.1

Andra delar av miljön

Ingår ej i MKB

--
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8.3

Avgränsningssamråd

Med utgångspunkt i föreliggande samrådsunderlag samt tillhörande kartbilagor (Karta 1–11)
inbjuds samrådskretsen att lämna synpunkter avseende den kommande miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, det vill säga MKB:ns innehåll och detaljeringsgrad.
Synpunkter ska lämnas skriftligt via e-post eller brev:
info@gastrikevatten.se
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle
Ange Samråd MKB Mon-Gävle i ämnesraden för e-post eller som rubrik.
Synpunkter i den andra samrådsomgången ska inkomma senast 2022-05-06.
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Synpunkter som inkommer redovisas i en samrådsredogörelse, som blir en bilaga till MKB:n. När
MKB:n färdigställts och godkänts av länsstyrelserna kommer den att publiceras på projektets
hemsida gastrikevatten.se/vattenforsorjningmon.
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9

INFORMATIONSKÄLLOR

Fornsök, Riksantikvarieämbetet
Fornsök (raa.se)
Länsstyrelsen Gävleborg, Länskartan/WebbGIS
Länskarta Gävleborg (lansstyrelsen.se)
Länsstyrslen Uppsala län, Länskartan/WebbGIS
Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se)
Naturvårdsverket, Skyddad Natur
Skyddad natur (naturvardsverket.se)
SGU:s jordartskarta
SGUs Kartvisare
Skogsstyrelsen, Skogens pärlor
Kartor (skogsstyrelsen.se)
SMHI:s VattenWebb
Modelldata per område | SMHI - Vattenwebb
VISS, VattenInformationsSystem Sverige
Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se)
Ecocom AB på uppdrag av Gävle kommun
Fördjupad inventering av kärlväxter och insekter i 12 av Gävles örtbackar 2016. 2017-01-31.
Länsstyrelsen Gävleborg
Värdefull natur i Gävleborg. Rapport 1997:12.
Länsstyrelsen Gävleborg
Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0630194 Brännan. 2016-09-16, Dnr 522-5651-16.
Länsstyrelsen Gävleborg
Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0630195 Bultbomurarna. 2017-01-20, Dnr 307-2017.
Länsstyrelsen Gävleborg
Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0630242 Grinduga. 2016-11-18, Dnr 511-7997-2016.
Länsstyrelsen Gävleborg
Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0630160 Gustavsmurarna. 2016-09-16, Dnr 511-564716.
Länsstyrelsen Gävleborg
Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0630257 Långhällskogen. 2016-11-18, Dnr 511-80012016.
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Länsstyrelsen Gävleborg
Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0630161 Matyxsjön. 2016-03-27, Dnr 2220-2017.
Länsstyrelsen Uppsala län
Bevarandeplan för Natura 2000-området Flät, SE0210302. 2016-12-15, Dnr: 511-3523-16.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se

Vattenförsörjning Mon, Överföringsledningar Mon-Gävle
Samrådsunderlag för MKB

Bilaga A
Sida 1(3)

Bilaga A
Ledningsalternativ - aspekter och värderingar
I tabellen nedan jämförs olika aspekter för studerade alternativa ledningssträckningar. Alternativen gäller dels norr eller söder om
sjön Trösken (val 1), dels norr om eller genom Hemlingby naturreservat (val 2).
De olika aspekterna värderas genom att alternativen jämförs med varandra enligt följande:
Bättre/Positiv
Likvärdig/Neutral
Sämre/Negativ
Värderingen är främst kvantitativ, det vill säga att den utgår från hur många objekt eller hur lång sträcka/stort område som berörs.

Norr om Trösken
NATURMILJÖ
Riksintresse naturvård

Val 1
Söder om Trösken

Kalkomådet sydost om
Gävle, mindre del

Kalkområdet sydost om
Gävle, större del
Flät
Brännan
Tröskens rikkärr/
Bultbomurarna

Färre objekt påverkas
Stormaren

Fler objekt påverkas

Naturreservat, Natura 2000

Norr om Hemlingby

Val 2
Genom Hemlingby

Hemlingby naturreservat
Nyckelbiotop/Naturvärde SkS
Våtmarksinventering

Gustavsmurarna
Sänningsmuren
Sumpskogsinventering
Naturvårdsprogram C län

Naturvårdsprogram X län

Två objekt
Två objekt
Skogsområdet mellan Skutskär och Västanån
Skogs- och hagmarker
väster om Skutskär
Kalkområdet sydost om Kalkområdet sydost om
Gävle, mindre påverkan Gävle, större påverkan än
än söder om Trösken
norr om Trösken
Hemlingby
naturvårdsområde

Skyddade arter
Sträcka opåverkad skogsmark

Förekommer för båda alternativen
ca 2,5 km
ca 9,5 km

Runstensängen
Förekommer för båda alternativen
0 km
0 km

Vattenförsörjning Mon, Överföringsledningar Mon-Gävle
Samrådsunderlag för MKB

VATTENFÖREKOMSTER/
VATTENDRAG

Bilaga A
Sida 2(3)

Norr om Trösken

Val 1
Söder om Trösken

Lummerbäcken,
vattenförekomst

Lummerbäcken,
vattenförekomst

Norr om Hemlingby

Val 2
Genom Hemlingby

Tillflöde till
Lummerbäcken, övrigt
vatten
Cirka 6 små bäckar/diken Cirka 6 små bäckar/diken
Tröskens utlopp,
vattenförekomst sjö
Kubbobäcken,
vattenförekomst
Lärkebobäcken/Glamsbäcken, vattenförekomst
Björsjöbäcken, vattenförekomst
Järvstabäcken,
vattenförekomst

Järvstabäcken,
vattenförekomst

Hemlingbybäcken,
vattenförekomst

Hemlingbybäcken,
vattenförekomst

Cirka 4 små bäckar/diken
KULTURMILJÖ
Fornlämningar, övriga
ca 13 objekt,
kulturhistoriska lämningar och "Skog risk för påverkan
och historia"-objekt inom ca 50 m

ca 3 objekt,
påverkan kan troligen
undvikas

ca 8 objekt,
risk för påverkan vid
Gammelbyn

ca 3 objekt,
risk för påverkan på Hög i
Hemlingby

FRILUFTSLIV
Motionsspår
Harnäsbadet

Strövvänlig natur
Skoterled

Fjärlsvägen,
naturresrevat, ingen
påverkan för
friluftsintressen
Strövvänlig natur
Skoterled
Hemlingby friluftsområde

Vattenförsörjning Mon, Överföringsledningar Mon-Gävle
Samrådsunderlag för MKB

Norr om Trösken

Bilaga A
Sida 3(3)
Val 1
Söder om Trösken

Norr om Hemlingby

Val 2
Genom Hemlingby

ANLÄGGNINGSTEKNISKA ASPEKTER
Total ledningssträcka
Antal fastigheter
Antal "villatomter"
Lokalisering tryckstegringsstation
Järnväg

Större vägar

30 km
30 km
51 fler än Söder om
51 färre än Norr om
Trösken
Trösken
fler
färre
i Furuvik
vid kraftledningsgata
Korsar järnvägen
Längs med jvg vid
Medora-Trösken
Ledning mot Bomhus
Ledning mot Bomhus
korsar jvg vid Furuvik
korsar jvg vid Långbro
Korsar väg 76 vid Mon
Längs med väg 76 väster
om Furuvik
Korsar väg 76 på tre
Korsar väg 76 på en plats
platser väster om Furuvik väster om Furuvik

3,8 km
68 fler än Genom
Hemlingby
fler

2,3 km
68 färre än Norr om
Hemlingby
färre

Korsar Furuviksvägen
Korsar Mårtsbovägen (L1)
Längs med väg 76 stor
del av sträckan, Södra
Kungsvägen-SöderbågenSpängersleden

Kraftledningar
Vattentub/-ränna

Sjöledning
Förekomst av berg
Andel spont/trånga arbetsområden
Förutsättningar masshantering
Ledningsomläggning av befintliga
ledningar
Trafikpåverkan under byggtiden
Säkerhet under byggtiden

Båda alternativen berör
Längs med/korsar vid
Turkiet
Längs med/korsar väster Längs med/korsar vid
om Furuvik
Långbro
Korsar vid Storhagen
ja, vid Tröskens utlopp
nej
ej känt
ej känt
mer
mindre

Längs med SpängersKorsar Spängersleden
leden
Båda alternativen berör

ej känt
mer

ej känt
mindre

sämre
fler

bättre
färre

sämre
fler

bättre
färre

mer
mer trafik

mindre
mindre trafik

mer
mer trafik

mindre
mindre trafik

