Naturskyddsföreningen i Vaxholm

Samråd angående planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i Österåkers
kommun och Vaxholm i Vaxholms kommun
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av samrådshandlingen och lämnar här sitt yttrande.
Utgångspunkten för våra synpunkter är de olika typerna av kablar. Våra synpunkter gäller dragningen
inom Vaxholms kommun. När det gäller delen mellan Täljö och kommungränsen hänvisar vi till yttrande
från Naturskyddsföreningen i Österåker.
Luftledning
Naturskyddsföreningen avstyrker bestämt en dragning av ledningen genom Bogesundslandets
naturreservat. Området igenom vilket stråk 8 sträcker sig kännetecknas framförallt av dess känsla av
orördhet och avskildhet, något som kommer att påverkas starkt negativt genom en breddad
kraftledningsgata och höga kraftledningsstolpar. Stråket går genom två nyckelbiotoper och passerar också
nära Natura 2000-området Dammstakärret.
Markkabel
Ett par av de alternativa stråken går över Resarö och/eller Edholma. Naturskyddsföreningen anser att de
föreslagna dragningarna kan vara problematiska ur två aspekter: Påverkan på känsliga natur- och
kulturmiljöer samt stora störningar på lokal trafik (inklusive kollektivtrafik) under byggskedet.
Sjökabel
Alla rimliga alternativ förutsätter att kraftledningen åtminstone delvis läggs som sjökabel. Eftersom den
negativa påverkan på naturmiljön som kan bli följden av en sjökabel nästan uteslutande gäller
strandzonen, och detta alternativ i övrigt verkar vara det skonsammaste, anser Naturskyddsföreningen att
så mycket som möjligt av ledningen bör förläggas i en enda sjökabel. Detta kan göras enligt tre alternativ:
1. Stråk 11 norr om Resarö och genom Kodjupet och sedan som stråk 4, men runt och inte över
Edholma.
2. Stråk 6 och sedan genom sundet mellan Bullerholmen och Engarn, vidare söderut runt Kullön
och sista delen av stråk 8.
3. Samma som alternativ 2, men norr om Kullön i sundet mot Engarn och sista delen av stråk 7.
Genomströmningen i detta sund har påverkats negativt av vägbyggen, och riskerar att ytterligare
försämras vid bygget av en ny trafikplats vid Engarn, och därför skulle en dragning här kunna
kombineras med en muddring för att öka genomströmningen. För att utvärdera detta förslag
krävs en noggrann konsekvensanalys. Naturskyddsföreningen har inte kunnat göra en samlad
bedömning av effekterna.
Samordning med planerad avloppsledning till Käppala
Eftersom Käppala-förbundet planerar att förlägga en avloppsledning i samma område, ter det sig naturligt
att dessa två projekt samordnas så att den totala påverkan minimeras och eventuellt också vissa
besparingar kan göras. Alla tre sjökabelalternativen skulle passa även för avloppsledningen.
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