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Samrådsyttrande 
 
Yttrande över samrådsredogörelse för samråd enligt 6 kap 
miljöbalken avseende planerad luftledning för 400 kV 
mellan stationerna Odensala och Överby i Sigtuna, 
Upplands-Väsby och Sollentuna kommuner, Stockholms 
län  
 
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) får härmed i egenskap av ägare 
till järnvägsanläggningen Arlandabanan yttra sig över 
samrådsredogörelse 2020-04-29, samt kompletterande samråd från maj 
2020.  
 
Järnvägsanläggningen är belägen på fastigheterna Sigtuna Åshusby 1:18, 
Norslunda 1:17 och Odensala-Söderby 1:6 i Sigtuna kommun. 
 
Arlandabanan är ett riksintresse som berörs av den planerade 
luftledningen. Av den till samrådrådsredogörelsen bifogade 
översiktskartan med dragningen så kan konstateras att Arlandabanan 
korsas på minst tre ställen.  
 
AIAB ansåg i sitt yttrande över samrådsunderlaget att 
samrådsunderlagets beskrivning och bedömning av påverkan på 
riksintresset Arlandabanan var för övergripande. Hur den planerade 
kapacitetsförstärkningen med ytterligare ett dubbelspår på sträckan 
Skavstaby–Arlanda påverkar möjligheten att anlägga luftledningen 
berördes inte alls i samrådsunderlaget.  
 
Även i denna samrådsredogörelse så svarar Svenska kraftnät på ett 
relativt övergripande sätt och hänvisar i sitt svar på Trafikverkets 
yttrande och att samordning ska ske med AIAB, A-Train och 
Trafikverket. Det kan dock konstateras att inget samråd har skett med 
AIAB i dessa delar. Det är viktig att samtliga tre berörda parter, AIAB, 
A-Train och Trafikverket blir involverade i samrådet. Frågan om 
påverkan på dubbelspårsplaneringen är fortfarande oklar. Enligt AIAB 
kan inte den aktuella ledningen dras på sådant sätt att den riskerar den 
framtida fyrspårsutbyggnaden från Skavstaby till Arlanda flygplats. 
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Kompletterande samrådsunderlag maj 2020.  
Svenska kraftnät har också givit ut ett kompletterande samrådsunderlag 
avseende alternativa lokaliseringar för norra passagen mellan Odensala 
och Slåsta.  
 
I denna redovisas två alternativa förslag på korsning av Arlandabanans 
norra del. Båda dessa förslag innebär försämringar för samtliga berörda 
riksintressen för infrastruktur. Av underlaget framgår att de olika 
alternativen främst har betydelse för hur höga stolpar som planeras och 
var de kommer att placeras. Görs de för höga kan de påverka den 
hinderbegränsade ytan för Arlanda och görs de för låga kommer de 
kunna hamna för nära Arlandabanan. Samrådsunderlaget saknar 
redogörelse av höjd på stolpar eller stolpplaceringar. Den informationen 
är av stor vikt eftersom dess placeringar kan innebära att det kan uppstå 
konflikt mellan de olika riksintressena Arlanda flygplats och järnvägen 
Arlandabanan. Då det är stolphöjder och placeringar som kommer att bli 
avgörande för ledningens inverkan på dessa intressen är det av största 
viket att detta redovisas närmare. För Arlandabanans del innebär det 
således att det i dagsläget inte går att förorda något av de valda lägena. 
För Arlandabanans del är den ursprungliga sträckningen lämpligare. 
Grundinställningen är att Svenska kraftnät måste komplettera underlaget 
på sådant sätt att det framgår att vald sträckning inte påverkar vare sig 
Arlandabanan eller Arlanda flygplats. Detta gäller såväl den permanenta 
lösningen som under byggtiden. 
 
Vidare anges i samrådshandlingen när det gäller frågan om det framtida 
behovet av ökad kapacitet på Arlandabanan och dialogen kring passage 
av Arlandabanan ska ske med Trafikverket. Denna dialog måste också 
ske med AIAB. 
 
 
 
Ulf Lundin 
Verkställande direktör 
 


