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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges 
stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med 
stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. 
Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta 
samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv el-
försörning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. 
Svenska kraftnät har cirka 600 medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i 
Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. 
Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och 
underhåll av stamnätet runt om i landet. 
Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra 
den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webb-
plats www.svk.se.



FÖRORD
Svenska kraftnät planerar att flytta en del av en 400 kV-
kraftledning som passerar genom tätorten Hjärup i 
Staffanstorps kommun. Anledningen till ledningsflytten är 
den planerade utbyggnaden av bostäder och verksamheter 
inom området Hjärup Västerstad. För att möjliggöra en 
utbyggnad behöver ca 3 km av ledningen flyttas till ett mer 
västligt läge, se figur 2. I denna miljökonsekvensbeskrivning 
presenteras föreslagen ledningssträcka för den planerade 
ledningsflytten tillsammans med en beskrivning och bedöm-
ning av konsekvenser för relevanta miljöfaktorer, lednings-
flyttens bedömda påverkan på nationella miljökvalitetsmål 
samt hur projektet förhåller sig till miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. 

Ledningsflytten sker inom ett värdefullt odlingslandskap 
med spridd bebyggelse, några vägar och en järnväg. Land-
skapet är tydligt påverkat av storskalig infrastruktur och i 
området finns brukningsvärd jordbruksmark, ett riksintresse 
för kommunikationer (Södra stambanan), vissa värdefulla 
natur- och kulturmiljöer samt några yt- och grundvatten-
förekomster. Ledningsflytten bedöms sammantaget medföra 
obetydliga till små konsekvenser för miljön. 
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1. INLEDNING

1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för elkraft 

och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen, se 
figur 1. Kortsiktigt innebär detta ansvar att upprätthålla 
balansen i elsystemet mellan den el som produceras och den 
el som konsumeras och att se till att elsystemets anlägg-
ningar samverkar driftsäkert. På lång sikt innebär detta 
ansvar att Svenska kraftnät arbetar för att förstärka och 
underhålla stamnätet för att öka driftsäkerheten och överfö-
ringskapaciteten. Därmed förbättras också förutsättningarna 
för att kunna upprätthålla balansen i elsystemet. Svenska 
kraftnäts uppdrag kan sammanfattas i följande fyra punkter:

 > Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el 
på stamnätet.

 > Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
 > Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad 

för el.
 >  Verka för en robust elförsörjning.

1.2 Bakgrund
Svenska kraftnät äger en 400 kV-kraftledning (FL7 S7-8) 
som sträcker mellan stationerna Barsebäck och Sege. I 
anslutning till tätorten Hjärup i Staffanstorps kommun, 
Skåne, passerar kraftledningen genom åkermark och ett 
industriområde väster om Hjärup se figur 2. Staffanstorps 
kommun planerar tillsammans med Skanska Sverige AB en 
utbyggnad av bostäder och verksamheter inom området 
Hjärup Västerstad (Staffanstorps kommun 2016). För att 
möjliggöra för kommunens utbyggnadsplaner har Svenska 
kraftnät utrett flera alternativa ledningsdragningar av berörd 
ledning. En ca 3 km lång delsträcka av aktuell ledning före-
slås därmed flyttas till ett västligare läge. Därmed ska 
Svenska kraftnät söka ny koncession för linje för den nya led-
ningssträckan.

Kraftledningens funktion är att förse Malmöregionen med 
energi samt förbinda Sverige med kontinenten, och på så sätt 
verka för en säkrad eldistribution.

Figur 1: Illustration över elens väg och elhandelns aktörer.
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1.3 Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen
I en ansökan om nätkoncession för linje ska, enligt ellagen,    
2 kap. 8 § en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Syftet 
med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller 
åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö dels på hushåll-
ningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och 
på annan hushållning med material, råvaror och energi. 
Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av 
dessa effekter på människors hälsa och miljön. Denna MKB 
har tagits fram som en bilaga till Svenska kraftnäts konces-
sionsansökan för planerad ledningsflytt. En ny lagstiftning 
gällande MKB har trätt i kraft den 1 januari 2018, se vidare i 
avsitt 2.1.

1.4 Avgränsningar
1.4.1 Studerade alternativ
Denna MKB belyser konsekvenserna av en ny lednings-
sträcka (dvs. huvudalternativet) samt ett nollalternativ, där 
nollalternativet motsvarar den förmodade utvecklingen i 
området om planerad ledningsflytt inte genomförs. Vidare 
redogör MKB:n för de alternativa ledningssträckor som 
utretts i samrådsskedet och motiven till varför dessa valts 
bort 

1.4.2 Behandlade miljöfaktorer
I MKB:n görs en genomgång av de miljöfaktorer som kan 
tänkas påverkas av ledningen. En avgränsning av vilka 
miljöfaktorer som anses vara relevanta för aktuellt projekt 
görs i MKB:n. Detta för att tydligare kunna belysa vilka 
konsekvenser som planerad ledningsflytt bedöms medföra 
för enskilda miljöfaktorer, men även projektets sammantagna 
konsekvenser för människors hälsa, miljön samt hushåll-
ningen med mark, vatten och andra resurser. 

De miljöfaktorer som bedömts vara relevanta för aktuellt 
projekt är: boendemiljö och bebyggelse, landskapsbild, 
områden av riksintresse, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation 
och friluftsliv, naturresurshållning samt infrastruktur och 
planförhållanden. Vidare redogörs hur aktuellt projekt påver-
kar gällande miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer, 
samt de allmänna hänsynsreglerna. Aktuellt projekt bedöms 
däremot inte nämnvärt påverka andra miljöfaktorer, såsom 
luftmiljö, klimat och trafikrelaterade frågor, varför dessa inte 
belyses i aktuell MKB. För berörda miljöfaktorer görs en 
beskrivning av nuläget, en bedömning av konsekvenser samt 
vid behov ges även förslag till åtgärder för att minska 
negativa miljökonsekvenser. 

Miljökonsekvenserna för respektive miljöfaktor bedöms i 
en skala från obetydliga konsekvenser till mycket stora 
konsekvenser (obetydliga, små, små-måttliga, måttliga, stora 

och mycket stora konsekvenser). Konsekvenserna kan vara 
såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och 
bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, medellång 
eller lång sikt. Konsekvensbedömningar förutsätter att de 
hänsynsåtgärder som rekommenderas gentemot områdets 
värden genomförs. En samlad bedömning av alla miljö-
faktorer görs avslutningsvis i kapitel 8. 

1.4.3 Geografisk avgränsning
Beskrivningen av miljökonsekvenser omfattar i huvudsak ett 
område om ca 100 m på vardera sida om ledningen längs den 
aktuella sträckan. Intressen och värden som faller 
utanför denna zon redovisas på kartorna men beskrivs eller 
konsekvensbedöms i huvudsak inte närmare. Hänsyn har 
dock tagits till att det s.k. influensområdet för vissa miljö-
faktorer kan vara större och att aktiviteter som har med 
ledningen att göra i vissa fall kan påverka omgivningen även 
utanför denna zon på 100 m, vilket i så fall framgår av texten 
gällande berörda miljöfaktorer i kapitel 7.  

Figur 2: Ledningens befintliga läge och planerad ledningssträcka samt       
kommunens föreslagna utbyggnadsområde i aktuellt område
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1.5 Metod
Vid framtagandet av den föreslagna ledningssträckan har 
hänsyn tagits till befintliga bostäder och markförhållanden, 
aktuellt planförslag för Hjärup Västerstad, genomförd 
magnetfältsberäkning och tekniska krav. Vidare har en 
genomgång gjorts av befintligt planeringsunderlag och orto-
foton. Det underlag som har använts är bl.a. Länsstyrelsens 
planeringsunderlag, Skogsstyrelsens underlag om bl.a.
nyckelbiotoper, Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, 
Artportalen, Vattenmyndighetens databas VISS, 
kommunens översiktsplan samt annat relevant kommunalt 
underlag. Beskrivningar och analyser är därmed baserade på 
en genomgång av befintliga utredningar, planeringsunderlag 
och genomförd GIS-analys (geografiskt informations-
system). Även platsbesök har gjorts i området bl.a. i 
samband med genomförda inventeringar av natur- och 
kulturmiljö. 

Ledningssträckan är även framtagen med hänsyn till 
befintliga och planerade bostäder i ledningens närhet samt 
för att minimera markintrånget i jordbruksmarken. 

1.6 Tidplan
Nedan visas hela projektets tidsplan, både genomförda 
aktiviteter och kommande. 

Samråd om flera utredningskorridorer  9 september – 24 oktober 2016
Informationsmöte    27 september 2016
Samråd om föreslagen ledningssträcka  26 juni  – 29 september 2017
Koncessionsansökan    maj 2018 
Byggstart    2020
Driftstagning   2021

Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att 
justeras
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2.1 Koncession
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i 
Sverige krävs enligt ellagen ett tillstånd s.k. nätkoncession för 
linje. En nätkoncession gäller tillsvidare. En miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) biläggs ansökan om nätkoncession. 
MKB:n ska beskriva den planerade ledningens direkta och 
indirekta konsekvenser på människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, hushållningen 
med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och annan 
hushållning med material, råvaror och energi. I arbetet med 
upprättandet av MKB:n sker samråd om planerna för den 
planerade ledningen med bland annat berörda fastighets-
ägare, myndigheter, organisationer och allmänhet. Samrådet 
och innehållet i MKB:n regleras i 6 kap. miljöbalken.

Koncessionsansökan ska även innehålla kartor och en tek-
nisk beskrivning. Energimarknadsinspektionen (prövnings-
myndigheten) inhämtar yttranden från berörda myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner, fastighetsägare och andra 
sakägare. Efter beredning av ärendet fattar myndigheten 
beslut om koncession ska beviljas. Koncessionsbeslutet kan 
överklagas och ärendet avgörs i sådant fall av regeringen. 

Den 1 januari 2018 trädde det nya 6 kap. i miljöbalken om 
miljöbedömningar i kraft. De projekt och ärenden som 
påbörjas enligt den tidigare lagstidningen omfattas då av 
övergångsbestämmelser. Om länsstyrelsen före ikraftträdan-
det av nya 6 kap. miljöbalken har beslutat att en verksamhet 
eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan samt att samråd skett före ikraftträdandet, ska äldre 
bestämmelser fortsätta att gälla för beslutet.

2.2 Övriga tillstånd
Aktuell ledningsflytt innebär att vissa fornlämningar och 
biotopskyddade landskapselement kan komma att påverkas. 
Därmed kan förutom nätkoncession för linje även ytterligare 
tillstånd och dispenser komma att krävas i form av ett till-
stånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) samt en dispens 
från biotopskyddet enligt 7 kap. miljöbalken. Samråd enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950) med Länsstyrelsen pågår paral-
lellt med koncessionsansökan

2.3 Samrådsprocessen
Svenska kraftnät har i detta projekt genomfört en samråds-
process i flera steg, en övergripande illustration visas i figur 3. 

Innan koncession söks och en MKB upprättas ställer miljö-
balken, 6 kap. 24 §, (tidigare 4 §) krav på att samråd ska ske 
med länsstyrelsen, kommuner och enskilda som kan bli 
särskilt berörda. I de fall verksamheten antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska samråd även hållas med övriga 
statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som 
kan antas bli berörd. Syftet med samrådstiden är att samtliga 
berörda ska ges möjlighet att utbyta information gällande 
projektet. Den kunskap som insamlas under samrådsproces-
sen ligger till grund för projektets fortsatta utveckling och 
innehållet i MKB:n. 

Första steget i processen är att ta fram ett samrådsunder-
lag som beskriver flera möjliga utredningskorridorer. 
Underlaget beskriver syftet med projektet, redovisar föresla-
gen lokalisering, omfattning och utformning av studerade 
alternativ (lokalisering och teknik) och dess förutsedda 
miljöpåverkan. Materialet används i enlighet med 6 kap 
miljöbalken i samrådsprocessen. 

Samråd genomförs med en bred krets av statliga myndig-
heter, organisationer och allmänhet då anläggningar för 
starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilo-
volt och en längd av minst 15 kilometer alltid antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Annonsering av 
samrådet genomförs och alla som vill har möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget.

Efter samrådstiden sammanställer Svenska kraftnät en 
samrådsredogörelse där de inkomna synpunkterna och 
Svenska kraftnäts svar och kommentarer till dessa redovisas. 
Samrådsredogörelsen publiceras på webben (www.svk.se) 
och kan på begäran skickas ut till berörda som inte har möj-
lighet att läsa redogörelsen på webben.

Efter att det första steget i samrådsprocessen har genom-
förts upprättas ett nytt samrådsunderlag som beskriver ett 
eller flera utbyggnadsförslag (dvs. förslag till sträckning för 
ledningen). Underlaget skickas ut till berörda fastighets-
ägare, myndigheter och intresseorganisationer. Annonsering 
genomförs och alla som vill har möjlighet att lämna synpunk-
ter på förslaget.

2. TILLSTÅND OCH SAMRÅD
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SAMRÅD OM
UTREDNINGSKORRIDORER

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

VAL AV 
UTREDNINGSKORRIDOR

SAMRÅD OM 
STRÄCKNINGSFÖRSLAG

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VAL AV STRÄCKNING TILLSTÅNDSANSÖKAN

PROCESSEN FÖR ATT ANSÖKA OM TILLSTÅND HOS ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
Innan vi kan bygga en ny elförbindelse behöver vi tillstånd från Energimarknadsinspektionen (Ei), så kallad koncession.
Arbetet med att utreda var den nya elförbindelsen ska byggas och att få tillstånd kan ta många år.

FORTSATT 
UTREDNING

TILLSTÅND

UTREDNING 
OCH FÖRSTUDIE

Samrådet kan ses som en gradvis process där strävan är 
att öka detaljeringsnivån för alternativen allt eftersom 
samrådet fortskrider. En viktig del i samrådet är att arbeta 
med både detaljer och en helhetssyn på alternativa lokalise-
ringar för att säkerställa att den sammantaget bästa sträck-
ningen för den planerade ledningen kan föreslås i ansökan.

Inkomna synpunkter sammanställs tillsammans med 
Svenska kraftnäts kommentarer i en samrådsredogörelse 
som bifogas ansökan om nätkoncession för ledningen (till-
stånd enligt ellagen).

2.4 Samrådets genomförande
2.4.1 Samråd om utredningskorridorer
Svenska kraftnät har valt att i aktuellt projekt samråda i två 
steg, och vid båda tillfällena i en utökad krets (s.k. avgräns-
ningssamråd enligt ny lagstiftning). Som underlag för den 
första delen av samrådet togs ett samrådsunderlag fram och 
den beskrev två utredningskorridorer för den planerade 
ledningsflytten. Underlaget beskrev syftet med projektet, 
redovisade föreslagen lokalisering, omfattning och utform-
ning av studerade alternativ (lokalisering och teknik) och 
dess förutsedda miljöpåverkan. 

Figur 3: Illustration av samrådsprocessen

Samrådsunderlaget delgavs berörda fastighetsägare, 
länsstyrelsen och kommunen, övriga myndigheter, företag 
och intresseorganisationer genom ett skriftligt utskick under 
september - oktober 2016. Övriga samrådspartners och 
allmänheten informerades om projektet via annonser i Syd-
svenskan och Skånska dagbladet den 12 september 2016. 
Därtill hölls ett informationsmöte för särskilt berörda och 
intresserad allmänhet den 27 september 2016 i Hjärup-
skolan. 

Information om projektet och komplett samrådsunderlag 
har funnits tillgänglig på Svenska kraftnäts hemsida 
(www.svk.se). Materialet gick även att beställa från angivna 
kontaktpersoner. En samrådsredogörelse upprättades och 
skickades till länsstyrelsen i Skåne län den 14 november 
2016. Samrådsredogörelsen bifogas i bilaga 5. Den informa-
tion och de synpunkter som framkommit vid samrådet har 
tillsammans med andra faktorer legat till grund för arbetet 
med framtagandet av ett sträckningsförslag som 
presenterades i samråd 2.
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2.4.2 Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan
Länsstyrelsen meddelade den 17 januari 2017 att den plane-
rade ledningen och dess anläggande inte kan anses medföra 
en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut redovisas 
i bilaga 6. 

2.4.3 Samråd om sträckningsförslag
Under samråd 2 presenterades ett nytt samrådsunderlag. 
Detta samrådsunderlag redovisade föreslagen lokalisering 
och utformning och förväntad miljöpåverkan inom vald 
utredningskorridor. Detta underlag hade därmed en ökad 
detaljeringsgrad över föreslaget utbyggnadsalternativ inom 
ett specifikt område. Samrådsunderlaget skickades den 26 
juni 2017 till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, 
kommuner, övriga myndigheter, verksamhetsutövare och 
intresseorganisationer, samt även berörda dikningsföretag. 
Annonsering om samrådet gjordes i Sydsvenskan den 1 juli 
2017 samt i Sydsvenskan och Skånska dagbladet den 2
september 2017. Därutöver hölls samrådsunderlaget tillgäng-
ligt på Svenska kraftnäts hemsida (www.svk.se). Samråds-
tiden löpte mellan 26 juni 2017 – 29 september 2017. 
Samrådsredogörelsen från denna del av samrådet redovisas i 
bilaga 4. 

2.4.4 Inkomna samrådsyttranden och 
samrådsredogörelse
Inkomna yttranden under samrådsprocessen avhandlade 
huvudsakligen önskemål om att flytta aktuell ledning av olika 
skäl antingen till ett mer östligt eller ett mer västligt läge än 
den sträckning som föreslås. Ett flertal myndigheter hade 
antingen inget att erinra gällande planerad ledningsflytt eller 
valde att avstå från att yttra sig. Vidare inkom önskemål om 
att arbetena ska ske i samråd med fastighetsägare och med 
så litet markintrång som möjligt i jordbruksmark. Full ekono-
misk ersättning önskas även för de markintrång som krävs. 

Staffanstorps kommun förordade i sitt samrådsyttrande 
en avförd sträckning som är mer är i linje med kommunens 
översiktsplan (Staffanstorps kommun 2011). Det ligger dock i 
kommunens intresse att den befintliga ledningen flyttas för 
att möjliggöra utbyggnaden av området Hjärup Västerstad, 
för vilket detaljplanearbetet pågår. Kommunen ansåg dock 
att det angeläget att ledningen flyttas oavsett lednings-
sträcka.

Under samrådsprocessen gjorde Svenska kraftnät 
bedömningen att det är viktigare att prioritera de fastighets-
ägare som direkt drabbas av ledningsflytten och att undvika 
påverkan på naturgasledningen och veteranflygfältet än att 
följa kommunens översiktsplan. Svenska kraftnäts ställnings-
taganden redovisas mer i detalj i framtagna samrådsredo-
görelser i vilka affärsverket kommenterar inkomna yttranden.

  

2.5 Markupplåtelse och ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession 
och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastig-
heter. Detta uppnås vanligen genom tecknande av mark-
upplåtelseavtal (MUA) mellan fastighetsägaren och Svenska 
kraftnät. Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp 
för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. 
Ersättning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i 
samband med anläggningsarbeten eller liknande. 

När koncession beviljats lämnas en ansökan om lednings-
rätt in till Lantmäterimyndigheten för att säkerställa rätten 
till marken oavsett om berörda fastigheter byter ägare eller 
om fastighetsindelningen förändras. Ledningsrätt söks enligt 
ledningsrättslagen och gäller på obegränsad tid. 

I de fall Svenska kraftnät och fastighetsägaren inte når en 
överenskommelse rörande den ekonomiska ersättningen 
överlämnas beslutet om ersättning till Lantmäteri-
myndigheten. I samband med ansökan om ledningsrätt kan 
Svenska kraftnät även begära s.k. förtida tillträde till de 
fastigheter där MUA inte har kunnat tecknas. 
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3. ÖVERGRIPANDE 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Nationella miljömål
I april 1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitets-
mål. Systemet har under årens lopp genomgått vissa föränd-
ringar. Numera består det svenska miljömålssystemet av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 

Generationsmålet anger inriktningen för den samhälls-
omställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför väg-
ledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. För varje miljökvalitets-
mål finns också ett antal preciseringar. Preciseringarna 
förtydligar målen och används i det löpande uppföljnings-
arbetet av målen. De 24 etappmålen har antagits i omgångar 
och identifierar en önskad samhällsomställning, de är steg på 
vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera 
miljökvalitetsmål.

Svenska kraftnät strävar efter att planera nya elledningar 
med så liten negativ påverkan på de nationella miljökvalitets-
målen som möjligt. I tabell 1 nedan anges de miljökvalitets-
mål som bedöms beröras av den planerade ledningsflytten. 
Nedan ges även en beskrivning av hur de berörda miljö-   
kvalitetsmålen bedöms påverkas av projektet. 

Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 

den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt före-
kommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Projektets påverkan på miljökvalitetsmålet 
Historiskt har Svenska kraftnät oftast använt kreosotslipers 
till stolpfundament vid utbyggnad av kraftledningar. Svenska 
kraftnät arbetar kontinuerligt med att försöka hitta alternativ 
som fungerar tekniskt och har mindre miljöpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv.  Därmed kommer Svenska kraftnät att 
använda betongfundament vid planerad ledningsflytt. Vid 
rivning av befintlig ledningsträcka ska befintliga kreosot-
impregnerade stolpfundament och kreosotförorenad jord i 
deras anslutning tas bort för att säkerhetsställa att ingen  
kreosot finns kvar i marken efter återställande av mark. Till 
viss mån bidrar därmed rivningen till att påverka miljömålet 
Giftfri miljö i en positiv riktning. 

Säker strålmiljö 
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyd-
das mot skadliga effekter av strålning”.

Projektets påverkan på miljökvalitetsmålet 
Svenska kraftnät har en magnetfältspolicy som innebär att 
magnetfältet normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla där 
människor varaktigt vistas. Vid efterlevnad av Svenska   

Tabell 1. Lista över de 16 nationella miljökvalitetsmål som antagits av Sveriges riksdag. De mål som bedöms beröras av aktuell 
ledningsflytt skrivs med fet, kursiv stil.

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet

2. Frisk luft 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker

4. Giftfri miljö 12. Levande skogar

5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap

6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö

7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 
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kraftnäts magnetfältspolicy bedöms inte några skadliga 
effekter på människors hälsa och miljö att uppstå. Enligt 
genomförda magnetfältsberäkningar för berörd ledning 
bedöms magnetfältet inte överstiga 0,4 mikrotesla vid vare 
befintliga bostäder i området eller vid planerade bostäder 
inom området Hjärup Västerstad. Därmed kommer Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy kunna efterlevas vid planerad 
ledningsflytt. Projektet bedöms därmed inte påverka möjlig-
heterna att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten-    
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur  
i sjöar och vattendrag”.

Projektets påverkan på målet 
Historiskt har Svenska kraftnät oftast använt kreosotslipers 
till stolpfundament vid utbyggnad av kraftledningar. Svenska 
kraftnät arbetar kontinuerligt med att försöka hitta alternativ 
som fungerar tekniskt och har mindre miljöpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv. Därmed kommer Svenska kraftnät att 
använda betongfundament vid planerad ledningsflytt. 
Befintliga kreosotimpregnerade stolpfundament och kreosot-     
förorenad jord i deras anslutning kommer tas bort vid 
rivningen av befintlig ledningssträcka. Detta för att säker-
ställa att ingen kreosot finns kvar i marken och eventuellt 
urlakas till grundvatten.  Till viss mån bidrar därmed            
rivningen att påverka miljömålet i en positiv riktning.

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för        
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks”. 

Projektets påverkan på målet 
Aktuell ledningssträcka är belägen på aktivt odlad jordbruks-
mark med mycket högt brukningsvärde. Planerad lednings-
flytt innebär ett visst markintrång i områdets jordbruksmark 
då nya stolpar placeras längs den nya ledningssträckan. 
Detta försvårar brukandet av marken kring dessa stolpar 
samtidigt som vissa mindre markytor inte kan odlas. I viss 
mån skapas det småbiotoper i dessa markytor som inte odlas 
vilka kan ha en viss positivt påverkan på den biologiska 
mångfalden. Ledningsflyttens påverkan på odlingslandskapet 
i aktuellt område bedöms som litet.  Därmed bedöms 
aktuellt projekt inte nämnvärt påverka möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och andra resurser    
främjas”. 

Projektets påverkan på målet 
Planerad ledningsflytt bedöms inte medföra att magnetfältet 
för vare sig befintliga eller planerade bostäder inom anslut-
ning till ledningen överstiger 0,4 mikrotesla (µT). Därmed 
kommer Svenska kraftnäts magnetfältspolicy kunna efter-
levas vid planerad ledningsflytt. Vidare medför lednings-
flytten att utsikten över landskapet förändras något från 
närliggande bostäder, järnväg och vägar, men då området 
redan idag är tydligt påverkad av såväl befintlig kraftledning 
som annan infrastruktur, bedöms detta endast påverka 
boendemiljön marginellt. Samtidigt möjliggör ledningsflytten 
att redan ianspråktagen mark kan utnyttjas för utbyggnad av 
nya bostäder och verksamheter istället för att oexploaterad 
mark tas i anspråk, vilket kan ses som god hushållning av 
resurser. Sammantaget bedöms ledningsflytten ha liten 
påverkan på boendemiljön. Därmed bedöms aktuellt projekt 
inte nämnvärt påverka möjligheterna att uppnå miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsik-
tigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd”.

Projektets påverkan på målet 
Planerad ledningsflytt sker i ett värdefullt odlingslandskap 
som i egenskap av terrängform anses ha höga naturvärden, 
men då landskapet redan idag är tydligt påverkat av befintlig 
kraftledning och övrig storskalig infrastruktur bedöms inte 
landskapets värden påverkas nämnvärt av att ledningen   
flyttas upp till ca 220 m åt väster. Utpekade naturvårds-
objekten (2 diken och en allé) berörs inte av ledningsflytten 
då placeringen av nya stolpar sker med hänsyn till dessa. 
Eventuellt kan dock något eller några av träden i allén behöva 
avverkas då den trädfria zonen kring kraftledningen flyttas 
något vilket kräver biotopskyddsdispens. Detta ger en liten 
negativ påverkan på naturmiljön men bedöms inte nämnvärt 
påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt 
växt- och djurliv.

3.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som 
infördes med miljöbalken 1999. Enligt 5 kap. miljöbalken ska 
en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller 
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Det finns 
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olika typer av miljökvalitetsnormer med olika rättsverkan. En 
miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt 
av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan 
gälla för hela landet eller för ett geografiskt område till 
exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en 
norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. 
Normerna kan även ses som ett styrmedel för att på sikt nå 
tidigare nämnda miljökvalitetsmål. De flesta av miljö-
kvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:
 > föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
 > vattenmiljökvalitet i grund- och ytvatten (SFS 2004:660) 
 > vattenmiljökvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554) 
 > omgivningsbuller (SFS 2004:675).

I aktuellt projekt berörs miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvatten. I aktuellt område finns två grundvatten-      
förekomster, Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar 
som 2017 bedömdes ha god kvantitativ status och god 
kemisk status. Vidare rinner Alnarpsdiket (även kallat 
Alnarpsån) genom aktuellt område, vilken utgör en klassad 
ytvattenförekomst med dålig ekologisk status med krav på 
att god ekologisk status ska uppnås senast 2027 och god 
kemisk status med undantag för kvicksilver och poly-        
bromerade difenyletrar (PBDE) för vilka statusen inte får   
försämras. (Vattenmyndigheten 2018). Aktuellt projekt 
bedöms inte påverka statusen på dessa vattenförekomster.

Övriga miljökvalitetsnormer bedöms ej påverkas av 
aktuellt projekt.

1  Med verksamheten avses Svenska kraftnäts totala verksamhet inklusive de 
egna gasturbinerna som ingår i störningsreserven. 

3.3 Svenska kraftnäts miljöpolicy 
Svenska kraftnäts vision är att ha en ledande roll för en säker 
och hållbar elförsörjning. Vi ska utveckla energieffektiva och 
miljöanpassade lösningar för överföring av el på stamnätet. 
Genom arbetet bidrar vi till att EU:s klimatmål och Sveriges 
miljökvalitetsmål uppnås.

Vi ska verka för att verksamhetens1  miljöbelastning   
ständigt minskar. Detta innebär att utsläpp av växthusgaser 
och andra miljöskadliga ämnen ska begränsas. Vi ska effek-
tivisera vår energianvändning och verka för att användningen 
av ämnen och material sker med god resurshushållning. Vid 
utbyggnad och förvaltning av stamnätet ska vi så långt som 
möjligt ta hänsyn till omgivande natur och landskap och 
bevara värdefulla biotoper. Vi uppnår detta genom att

 > fatta långsiktigt hållbara beslut där miljöhänsyn är en   
viktig del av underlaget

 > ställa miljökrav i upphandlingar och säkerställa att kraven 
följs

 > kommunicera och agera med ansvar, öppenhet och 
respekt kring både globala och lokala miljöfrågor 

 > bedriva och stödja forskning och utveckling som leder till 
miljöanpassad teknik och metoder 

 > följa lagar och andra krav inom miljöområdet
 >  se till att anställda och övriga som utför arbete åt oss är 

miljömedvetna och har tillräcklig miljökompetens för att ta 
hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. 

2 Direkt påverkan avser omedelbara medicinska effekter, till exempel nerv- och 
muskelretningar, vid påverkan av höga magnetfält.
3 Rekommendationen kommer från SSMFS 2008:18, vilket är en direkt översät-
tning från SSIFS 2002:3 som i sin tur bygger på Rådets rekommendation från EG, 
”1990/519/EG”. Denna i sin tur bygger på ICNIRP Guidelines 1998. Numera finns 
ICNIRP Guidelines från 2010 och deras referensvärde är 200 µT. 

3.4 Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
Svenska kraftnät följer hela tiden forskningen och utveck-
lingen när det gäller elektriska och magnetiska fält. Svenska 
kraftnät har formulerat en magnetfältspolicy som tillämpas i 
alla ledningsprojekt:

”Vid planering av nya ledningar ska Svenska kraftnät se till 
att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 µT där 
människor varaktigt vistas. Vid omprövning av koncessioner 
för befintliga kraftledningar ska Svenska kraftnät överväga åt-
gärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder 
ska genomföras där människor varaktigt exponeras för 
magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En förut-
sättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är 
rimliga.”

Den forskning som gjorts har dock inte påvisat några 
medicinska orsakssamband mellan exponering av magnetfält 
(oavsett nivå) och påverkan på hälsan annat än vid direkt 
påverkan2. För direkt påverkan vid exponering av höga 
magnetfält gäller rekommendationen att allmänheten inte ska 
vistas i områden med magnetfält över 100 µT, vilket är ett 
riktvärde i såväl EU som i Sverige3.  Mer information om 
magnetfält finns i avsnitt 5.4.

3.5 Säkerhet
Säkerhetsbestämmelser för ledningar återfinns i ellagen, 
starkströmsförordningen, Elsäkerhetsverkets starkströms-
föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1–3 och ändringsföreskrifterna i 
ELSÄK 2010:1–3). I starkströmsföreskrifterna regleras bland 
annat minsta avstånd mellan elledningar, mark och byggna-
der. 

Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brottsä-
kert utförande vilket innebär att de är dimensionerad för att 
klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningarna är 
vidare utrustade med åskskydd. Det innebär att eventuella 
åsknedslag jordas genom den i ledningen monterade topp-
linan via stålstolpen till jordlinan som är nedgrävd i marken.

Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att klättra 
i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför byggs 
stolpar med klätterskydd i områden nära bebyggelse där man 
kan förvänta sig att många människor uppehåller sig.
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4.1 Nollalternativ
Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av de 
konsekvenser som uppstår om planerad verksamhet eller 
åtgärd inte genomförs, ett så kallat nollalternativ. Noll-   
alternativet är inte detsamma som nuläget utan beskriver 
den förmodade, framtida utvecklingen i aktuellt området om 
planerade åtgärder inte genomförs. Nollalternativet används 
som ett jämförelsealternativ för att kunna bedöma de 
förväntade förändringar som uppstår vid föreslagna och/
eller studerade alternativ samt för att kunna bedöma nyttan 
med planerad åtgärd. Såväl negativa som positiva konse-
kvenser bedöms alltså i relation till nollalternativet.

För aktuellt projekt bedöms nollalternativet innebära att 
befintlig 400-kV ledning blir kvar i sin nuvarande sträckning 
och utformning och att de rådande förhållandena i området i 
allt väsentligt förblir oförändrade jämfört med nuläget. Detta 
kan medföra restriktioner för kommunens utbyggnadsplaner, 
t.ex. gällande markanvändningen i delar av berört plan-
område. 

En utbyggnad av delar av området Hjärup Västerstad är 
fortfarande möjlig att genomföras i nollalternativet men i 
planområdets västra delar kommer det antingen krävas 
byggrestriktioner p.g.a. magnetfältet kring kraftledningen 
alternativt får bostäder och/eller verksamheter inte uppföras 
i denna del av planområdet.  Nollalternativet innebär vidare 
att de miljökonsekvenser, såväl positiva som negativa, som 
uppstår vid planerad ledningsflytt uteblir.

4.2 Huvudalternativ
4.2.1 Vald lokalisering
Huvudalternativet för planerad ledningsflytt är att anlägga 
en ny kraftledning längs den ledningssträcka som föreslogs i 
samråd 2. Denna ledningssträcka har bedömts som den 
mest fördelaktiga sträckningen utifrån de jämförelser av 
alternativ som gjorts och de yttranden som inkommit under 
samrådet. 

Sammanfattningsvis innebär vald ledningssträcka minst 
förändring jämfört med befintlig ledningssträcka samtidigt 
som markintrånget på jordbruksmarken blir litet. Vidare 
innebär vald ledningssträcka att planerad utbyggnad av 

området Hjärup Västerstad möjliggörs. Aktuell lednings-
sträcka går från Vragerupvägen i nordväst ned till ett dike 
strax söder om Coyetvägen i sydost, se figur 2. Lednings-
sträckan löper främst genom jordbruksmark och korsar fyra 
vägar och en järnväg. Planerad ledningssträcka medför att 
kraftledningen dras närmre fyra befintliga bostäder samtidigt 
som Svenska kraftnäts magnetfältspolicy fortsatt upprätt-
hålls för både planerade och befintliga bostäder. Sträckan 
korsar ett värdefullt odlingslandskap med tre utpekade 
naturvärdesobjekt, en fornlämning och två utpekade värde-
fulla kulturmiljöer. Vidare berör planerad ledningssträcka 
även två grundvattenförekomster, en ytvattenförekomst 
samt ett riksintresse för kommunikationer (Södra stam-
banan). Konsekvenserna av planerad ledningsflytt bedöms 
dock huvudsakligen som obetydliga till små.

Efter samrådet har den slutliga ledningssträckan justerats 
något genom att några stolpar flyttats lite österut för att 
ytterligare kunna minimera markintrånget. Ledningssträcka 
är ca 3 km lång och belägen upp till ca 220 m väster om 
befintlig ledning. Det är för denna slutliga ledningssträcka 
som Svenska kraftnät nu ansöker om koncession för linje.

4.2.2 Vald teknik - Luftledning
Befintlig ledning utgör en luftledning och Svenska kraftnät 
avser även att uppföra den nya ledningssträckan som luft-
ledning. Det finns många fördelar med att förlägga en led-
ning som luftledning. De främsta skälen till att anlägga en 
luftledning är att det är jämförelsevis tekniskt enkelt, drift-
säkert, enklare att reparera skador, mer ekonomiskt fördel-
aktigt och att det i detta fall ger ett mindre markintrång. 

Svenska kraftnät har systemansvaret för el enligt 8 kap. 1 
§ ellagen. Som systemansvarig har Svenska kraftnät det 
övergripande ansvaret för att elektriska anäggningar sam-
verkar driftsäkert. I Svenska kraftnäts uppdrag ingår det även 
att bygga och underhålla ett stamnät som uppfyller kravet på 
driftsäkerhet. Svenska kraftnät förordar regelmässigt luft-
ledningar i växelströmsnätet då markkablar inte på samma 
sätt som luftledningar uppfyller kraven på driftsäkerhet. Där-
med kan Svenska kraftnät endast acceptera markkabel när 
det av framkomlighetsskäl inte finns några andra alternativ.

4. ALTERNATIVREDOVISNING
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Aktuell 400 kV-kraftledning förser Malmöregionen med 
energi samt förbinder det svenska kraftnätet med kontinen-
ten, vilket gör den till en viktig ledning för energiförsörjningen. 
Vid aktuella brott är det därför viktigt att kunna åtgärda pro-
blemen skyndsamt. Med en luftledning föreligger det mindre 
risk för fel och störningar, och vid eventuellt brott kan fel 
lokaliseras och åtgärdas snabbare än vid användning av en 
markkabel. 

Luftledningar överför dessutom ström effektivare än mark-
kablar utan att fasförskjutning uppstår. Det finns därmed ett 
mindre behov av kompenseringsstationer och terminalplatser. 
En luftledning för aktuell ledningssträcka tar mindre mark i 
anspråk och kräver mindre underhåll än en markkabel, läs mer 
i avsnitt 4.3.2.

Valet av en luftledning vid aktuell ledningsflytt medför 
dessutom betydligt mindre anläggningsarbeten och markin-
trång i anläggningsfasen (mindre materialförbrukning, schakt-
arbeten, möjliga ingrepp i naturmiljön och jordbruksmark etc.) 
och betydligt lägre kostnader vid anläggning och drift, samt 
kräver mindre underhåll i driftsfasen.

4.3 Utredda och avförda alternativ
4.3.1 Avförd lokalisering
I samråd 1 presenterades två utredningskorridorer, utrenings-
korridor 1 och utredningskorridor 2. Utredningskorridor 1 
avfördes efter samråd 1 då alternativet innebar ett större 
markintrång (ca 4 gånger större) än utredningskorridor 2, se 
figur 4. Utredningskorridor 1 var även längre än utrednings-
korridor 2 och gav därmed upphov till större förändringar i 
närområdet och medförde även högre kostnader för berörda 
fastighetsägare. Vidare riskerade en ledningssträckning i 
utredningskorridor 1 att komma i konflikt med Skånes veteran-
flygförenings verksamhet om ledningen placerades nära deras 
anläggning. Det fanns även en högre risk för inducerad 
spänning då en kraftledning i nämnd  utredningskorridor
placerades betydligt närmre Swedgas driftsatta naturgas-
ledning. Inducerad spänning påverkar gasledningens åldrande 
i en negativ riktning vilket medför ökade underhålls- och 
reparationskostnader.

4.3.2 Avförd teknik - Markkabel
Markkabel för växelström i aktuell ledningssträcka har avfär-
dats på grund ett flertal orsaker.

Markkablar för denna korta sträcka medför ett större 
markintrång än luftledningar, då det för att sammankoppla en 
luftledning med kabel behövs en terminalstation i 
respektive ände av kabelsystemet, se figur 5. Dessa utgörs av 
inhägnade områden på ca 40 x 55 m vardera, vilket innebär 
att det översiktligt behövs ca 4400 m2 enbart för terminal-
stationerna om ett kabelsystem installeras. Detta medför ett 
betydligt större markintrång jämfört med en luftledning som 
kräver ett mindre antal stolpfundament (ca 25 m2/funda-
ment) längs aktuell ledningssträcka.

Figur 4: Karta med de utredningskorridorer som studerades i det första samrådet.

Figur 5: Terminalstation.
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Då det finns stora krav på den aktuella ledningens 
tillgänglighet och överföringskapacitet, är det nödvändigt att 
installera flera kabelförband, vilket kraftigt ökar total-
kostnaden för ombyggnaden av ledningen på aktuell sträcka. 
För att kabelsystemet ska ha samma överföringskapacitet 
som luftledningen krävs det tre stycken parallella kabel-    
förband, dvs. nio stycken kablar på sträckan. Ett kabelsystem 
kan även medföra ett antal skarvar som var och en innebär 
en förhöjd risk för fel. Därtill är livslängden på markkabel 
endast ca hälften så lång jämfört med en luftledning. 

Arbetsområdet för en kabelinstallation uppskattas till ca 
15–20 m och kabelschaktets botten är ca 2,5 m bred. Arbets-
området för varje terminalstation uppskattas till ca 6000 m2, 
och utöver detta tillkommer byggnation av permanenta 
accessvägar för underhåll och reparationer, vilket medför 
ytterligare markintrång

Sammantaget innebär en markkabelanläggning även på 
korta sträckor en större risk för att fel eller störningar ska 
uppstå samt att möjligheterna att snabbt åtgärda fel och 
störningar begränsas. Det innebär i förlängningen att 
systemet inte får den driftsäkra, robusta och flexibla 
utformning som eftersträvas. I detta fall försörjer ledningen 
Malmöregionen med energi och ansluter dessutom Sverige 
till kontinenten, varvid en markkabel längs en del av 
ledningssträckan sänker driftsäkerheten och kan få konse-
kvenser för prisbilden för elektrisk energi i södra Sverige.
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5.1 Teknik allmänhet
5.1.1 Stamnätet

1 Synkront innebär att systemen har samma frekvens. 

Grundstommen i det nordiska elsystemet är de enskilda   
ländernas växelströmsnät. Växelström är en förutsättning för 
att elnäten i de olika länderna ska kunna hållas samman-
kopplade synkront1, vilket möjliggör en gemensam nordisk 
balans- och reservhållning som är en förutsättning för en 
gemensam elmarknad.

Växelströmsnäten kan kompletteras med, men inte 
ersättas av, likströmsförbindelser. Likströmsförbindelser 
används främst för att koppla samman växelströmsnät som 
inte är synkrona och/eller åtskilda av hav.

Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mål ställer 
krav på omfattande förstärkningar av det svenska stamnätet 
för att ny småskalig energiproduktion ska kunna anslutas. 
Stora mängder förnybar elproduktion tillkommer både på 
land och till havs. Växelströmsnäten måste göras starkare 
både för att medge anslutning och överföring av de stora nya 
produktionsvolymerna och för att klara anslutning av even-
tuella likströmsförbindelser med hög kapacitet inom växel-
strömsnäten och till grannländerna. Det svenska stamnätet 
med utlandsförbindelser och stamnätet i de nordiska grann-
länderna och Baltikum visas i figur 6.

5.1.2 Växelström
Växelström är en elektrisk ström som oupphörligen växlar 
riktning. Periodisk växelström ändrar riktning regelbundet. 
Den el som levereras av elverken i Europa är 50-periodig 
vilket innebär att den ändrar riktning 100 ggr/s (antalet 
positiva och negativa maximivärden per sekund). 
Strömmens frekvens är därmed 50 Hz.

5.1.3 Stolptyper
Den planerade 400 kV-luftledningen avses i huvudsak att 
uppföras med portalstolpar, se figur 7 och 8. Ledningen har 
två faser, utförda som duplexledare, vilket innebär att varje 
fas består av två ledare. Stolparna kommer att förberedas till 
en framtida uppgradering till triplexledare. Höjden på stol-
parna för aktuell ledningssträcka, räknat från marken till 
stolptopp beräknas till ca 20–45 meter. Höjden på stolparna 

kan dock både bli lägre och högre beroende på spannlängd 
(dvs. avståndet mellan stolparna). Avståndet mellan 
stolparna varierar beroende på terrängens beskaffenhet och 
omgivningen men ligger i storleksordningen ca 300–370 
meter. Enligt genomförd förprojektering för aktuell kraft-
ledning behöver man anlägga några nya stolpar varav ett 
fåtal blir vinkelstolpar. 

Figur 6: De nordisk-baltiska stamnäten.
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Jordningen av stolparna sker genom förläggning av en 
längsgående marklina, eller med punktjordtag vid varje 
stolpe. I toppen av stolparna finns två topplinor som fungerar 
som åskledare. Den ena topplinan kan komma att förses med 
optofiber. Optofiber används bland annat för tele-
kommunikation.

Det finns två typer av standardstolpar, stagade A-stolpar 
eller ostagade B-stolpar, se figur 7 och 8. I jordbruksmark 
brukar ostagade portalstolpar, B-stolpe, användas. I punkter 
där ledningen byter riktning används så kallade vinkel-     
stolpar, se figur 9. I aktuellt projekt kommer B-stolpar samt 
vinkelstolpar av typerna BV2, HV3 och BV4 att användas. 

5.1.4 Fundament
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av funda-
ment: jordfundament, bergfundament och pålfundament. Val 
av fundamentstyp beror av de geotekniska och hydrologiska 
förutsättningarna vid respektive stolpplats. Varje stolpe och 
varje stag uppförs med separata fundament. Stolparna fästs i 
fundamenten och jordtrycket håller stolparna på plats, för en 
principskiss se figur 10. Vid anläggning av ett fundament 
påverkas normalt en yta om ca 5 x 5 m kring varje stolpben.

Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfunda-
ment. Stolparna fästs på fundamenten och jordtrycket håller 
stolparna på plats, för en principskiss se figur 10. Historiskt 
har Svenska kraftnät oftast använt kreosotslipers till stolp-
fundament vid utbyggnad av kraftledningar. Svenska kraftnät 
arbetar kontinuerligt med att försöka hitta alternativ som 
fungerar tekniskt och har mindre miljöpåverkan ur ett livs-
cykelperspektiv. För aktuellt projekt har därför Svenska  
kraftnät för avsikt att använda betongfundament. 

Figur 8: Exempel på stolpar. A-stolpe, avstånd mellan ytterfaser ca 18 m. B-Stolpe, 
avstånd mellan ytterfaser ca 22 m.

Figur 9: Illustration av standardvinkelstolpe som används när ledningen byter rikt-
ning.

Figur 10: Principskisser fundament.Figur 7: Illustration av standarsstolpar, till vänster stagad A-stolpe och till höger os-
tagad B-stolpe.
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5.1.5 Ledningsgata 
Området invid en kraftledning kallas ledningsgata. Utseendet 
på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, 
främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Enligt 
dessa ska bl.a. en kraftlednings faslinor hängas på en viss 
lägsta nivå ovan mark. För att undvika risk för skador på 
ledningar vid bränder i intilliggande byggnader finns bestäm-
melser om minimiavstånd mellan kraftledningar och 
byggnader.

Hur stor markyta en kraftledning tar i anspråk beror på 
vilken typ av terräng som ledningen går igenom. I åkermark 
utgörs markbehovet av den yta som stolparna och eventuella 
stag tar i anspråk (ca 25 m2). Där ledningen behöver vinklas 
blir ytan större på grund av behovet av staglinor. Enligt    
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns det bestäm-
melser om minsta avstånd mellan vegetation och ledning, 
detta medför att ytan som stolparna tar i anspråk måste 
röjas med jämna mellanrum för att förhindra att vegeta-
tionen når upp till ledningen och därmed utgör en potentiell 
säkerhetsrisk. 

 

5.2 Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, 
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växel-
ström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är 
spänningen mellan faserna (linorna) och marken som ger 
upphov till det elektriska fältet medan strömmen ger upphov 
till det magnetiska fältet. Både det elektriska och det
magnetiska fältet avtar med avståndet till ledningen.

Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår 
miljö, både kring kraftledningar och elapparater som vi 
använder dagligen i hemmet. En hårtork, till exempel, ger ett 
magnetfält på omkring 30 mikrotesla (µT) och den som lagar 
mat vid en induktionsspis utsätts för ett magnetfält på 
omkring 1,2 µT.

5.2.1 Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i mark-
nivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elektriska 
fältet avtar kraftigt med avståndet till ledningen. Vegetation 
och byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket 
innebär att endast låga elektriska fält uppstår inomhus även 
om huset står nära en kraftledning.

5.2.2 Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (µT). Fälten alstras av 
strömmen i ledningen och varierar med storleken på ström-
men. Även spänningsnivån och hur ledningarna hänger i   
förhållande till varandra påverkar magnetfältets styrka. 
Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från 
ledningen, se figur 11. Magnetfält avskärmas inte av väggar 
eller tak. 

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en 
nivå ca 1–1,5 meter ovanför markytan. När magnetfältet 
anges, används ett värde som beräknas ur de

årsmedelvärden av strömmen som finns tillgängliga för den 
aktuella förbindelsen. Det värde som används överskrids 
endast av 5 procent av alla beräknade årsmedelvärden (95 % 
-percentilen1). För helt nya ledningar används beräknade 
strömmar som skattas på motsvarande sätt där man tar 
hänsyn till förväntad överföring på den nya ledningen.

De faktiska strömmarna kan variera mycket över året och 
även under ett enskilt dygn. Det förekommer också perioder 
då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor 
elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad tid 
exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är hög. 
Enstaka timmar under ett år kan strömmen vara betydligt 
högre än årsmedelvärdet. 

Magnetfält för aktuell ledning redovisas i avsnitt 7.1.1.

1 En percentil är det värde på en variabel nedanför vilken en viss procent av obser-
vationerna av variabeln hamnar. I detta fall innebär det att 95 % av alla beräknade 
årsmedelvärden hamnar under det värde som magnetfältet beräknas på
2 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_
id=1581

5.2.3 Hälsoaspekter och rekommendationer
EU och dess vetenskapliga kommitté SCENIHR har i mars 
2015 publicerat ett slutgiltigt ställningstagande till potentiell 
hälsorisk från elektriska och magnetiska fält, inklusive extremt 
låga frekvenser som avges från exempelvis kraftledningar och 
elektriska hushållsapparater. Denna rapport är en uppdatering 
av en tidigare rapport från 2009 och 700 nya studier har in-
kluderats. Slutsatsen är att det inte finns några bevisade 
medicinska samband mellan elektromagnetiska fält och 
hälsoproblem2.  

I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning 
till magnetfält på fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning 
inom området, ger råd och rekommendationer och tar fram 
föreskrifter. De ansvariga myndigheterna rekommenderar en 
viss försiktighet vid samhällsplanering och byggande om 
åtgärderna kan genomföras till rimliga kostnader:

Figur 11: Magnetfält avtar snabbt med avståndet.
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 > Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar 
och andra elektriska anläggningar så att exponering för 
magnetfält begränsas

 > Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och för-
skolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält

 > Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad 
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 
aktuella arbetsmiljöer
I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält 

och hälsorisker” som kan hämtas på 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se finns mer information. 
Svenska kraftnät följer hela tiden forskningen och utveck-
lingen när det gäller lågfrekventa magnetiska och elektriska 
fält. Vid planering av nya stamnätsledingar är Svenska kraft-
näts policy att magnetfälten inte ska överstiga 0,4 µT där 
människor vistas varaktigt. Mer information om Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy finns i avsnitt 3.4.

5.3 Ljudeffekter
Ljudeffekter från kraftledningar alstras när så kallade koro-
naurladdningar uppstår kring ledarna. Koronaurladdningar 
sker när det elektriska fältets styrka på ledarytan uppnår en 
viss gräns, varpå elektroner joniserar luften kring ledningen.  
I mörker kan koronaurladdningar ibland uppfattas som en 
svagt blåaktig aura kring ledarytan.

På en ren och torr elektrisk ledning är koronaurladdning-
arna mycket små och det så kallade koronaljudet är då        
normalt inte hörbart. Koronaljudet kan vara ”sprakande” till 
sin karaktär och kan sägas likna ljudet från ett brinnande 
tomtebloss. 

Det är främst vid fuktigt väder, till exempel i dimma och 
regn, som koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållanden 
kan också uppkomma vid snöfall. Ljudeffekter kan även upp-
träda i samband med trasiga eller onormalt nedsmutsade 
isolatorer. 

När fasledarna är våta samlas en mängd vattendroppar på 
ledarnas undersida. Dropparna ger upphov till en förstärkning 
av det elektriska fältet på ledarytorna och kan då orsaka en 
ökning av antalet koronaurladdningar. 

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken representerar 
det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn och fuktig 
väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400 kV ledning 
uppgå till ca 45 dB(A) ca 20 meter från ledningens mitt vid 
triplex (tre linor i varje fas) och ca 60 meter från ledningens 
mitt vid duplex (två linor i varje fas). Vid nybyggnation är tri-
plex vanligast. Avståndet till ledningen, byggnader och andra 
föremål dämpar ljudet, som avtar med 3–4 dB(A) för varje 
dubblering av avståndet från kraftledningen. 

Ljud från kraftledningar understigande 40–45 dB(A) är 
svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleksordning bör 
inte ge upphov till några påtagliga störningar, se figur 12.

5.4 Framtida underhåll i driftsfasen
5.4.1 Ledningsunderhåll
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 
2008:3 och ändringsföreskrift ELSÄK-FS 2010:3) besiktigas 
med bestämda intervall. Den tekniska besiktningen av 
ledningen sker i cykler om åtta år.

År ett till sju besiktigas ledningen (driftbesiktning) okulärt 
från helikopter en gång per år. Det åttonde året görs en mer 
omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då 
linor, stag, stolpar, jordtag m.m. kontrolleras. Beroende på 
vilka fel som upptäcks vid besiktningen, blir de tekniska 
underhållsåtgärderna olika från fall till fall. Därmed byts 
delarna i anläggningarna ut kontinuerligt vilket gör att det inte 
går att avgränsa en lednings tekniska livslängd.

När underhållsarbeten genomförs är de entreprenörer som 
har anlitats ålagda att följa Svenska kraftnäts riktlinjer och de 
lagar som gäller.

Figur 12: Illustration av olika ljudnivåer.



22 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

SVENSKA KRAFTNÄT – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

5.4.2 Underhåll av kringväxande vegetation
Underhållsröjning med tillhörande kantträdsavverkning 
utförs vanligtvis med ca åtta års intervall. Vid minst ett till-
fälle mellan röjningarna utförs röjningsbesiktning. Det 
innebär att ledningsgatan regelbundet ses över med fyra års 
intervall. För planerad ledningssträckning bedöms under-
hållsröjning endast bli aktuell kring till exempel diken och 
vägar om så krävs då ledningen huvudsakligen löper genom 
öppen jordbruksmark.

Röjning
Underhållsröjning ska i största möjliga utsträckning utföras 
under barmarksperioden. Röjningsarbetet utförs normalt 
som motormanuellt arbete med röjsåg.

Underhållsröjning utförs av personer med god erfarenhet 
och betryggande kännedom om säkerhetsanvisningarna för 
underhåll av ledningsgata. Hänsyn ska alltid tas till mark- 
ägares synpunkter så långt som möjligt. Detta medför att 
underhållsröjningen kan ske på olika sätt beroende på de 
lokala förhållanden som råder. Anlitade entreprenörer ska 
följa Svenska kraftnäts rutiner för underhållsröjning och blir 
därigenom upplysta om de lagkrav som gäller.

Vid röjning gäller att all lågväxande vegetation, till exem-
pel enbuskar, lågväxande videarter, gräs och ormbunkar ska 
sparas då detta är positivt för natur- och viltvård. 

I anslutning till större vägar, bebyggelse och rekreations-
områden där allmänheten vistas, ska viss högväxande    
vegetation behållas av allmänna naturvårdshänsyn. I dessa 
lägen kan med fördel lövträd behållas intill stolpplatser utan 
att vegetationen blir farlig för ledningens säkerhet förrän 
efter lång tid. Även i bryn mot åker och annan öppen mark 
och i kanter mot vattenområden kan i undantagsfall träd  
sparas för viss högväxande vegetation.

Röjningsbesiktning
Besiktning utförs mitt emellan två röjningsperioder. Året före 
planerad röjning kontrolleras ledningen så att ingen vegeta-
tion kommit för nära faslinorna. Detta görs för att röjnings-
arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.
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6. SVENSKA KRAFTNÄTS 
BEDÖMNINGSGRUNDER OCH MILJÖKRAV

6.1 Bedömningsgrunder
I en process att utreda och beskriva miljökonsekvenser av en 
verksamhet är det viktigt att en utvärdering utförs på ett så 
objektivt sätt som möjligt. Det är också lämpligt att konse-
kvenserna sätts i proportion till hur värdefullt ett intresse är. 
Sedan några år tillbaka arbetar Svenska kraftnät med egna 
bedömningsgrunder, se bilaga 1. Dessa är framtagna           
tillsammans med en expertgrupp av miljökonsulter med   
syftet att de bedömningar som sker i olika delar av en miljö-
konsekvensbeskrivning ska bli så enhetliga och objektiva 
som möjligt. 

Bedömningsgrunderna ger också fördelen av att det ska-
pas en jämförbarhet mellan olika projekts miljökonsekvenser. 
Bedömningsgrunderna utgör en grundstomme till de  
bedömningar som görs inom ramen för en miljökonsekvens-   
beskrivning men de kan i det enskilda fallet, för varje indivi-
duellt projekt, behöva anpassas.

Svenska kraftnäts  bedömningsgrunder bygger på en tre-
stegsmodell i vilken det första steget är att bedöma värdet av 
det aktuella intresset längs ledningssträckan (t.ex. områdets 
värde för friluftsliv eller kulturmiljö). Därefter bedöms vilken 
påverkan den planerade ledningen kommer att ha på det 
aktuella intresset. Det bedömda värdet och den bedömda 
påverkan vägs i sista steget ihop till en sammanvägd    
bedömning av hur stora konsekvenserna blir på det bedömda 
intresset. Miljökonsekvenserna är klassade i en 6-gradig 
skala där nivåerna är obetydliga, små, små-måttliga,       
måttliga, stora och mycket stora konsekvenser.

Alla bedömningar som är gjorda i denna MKB är gjorda 
med hänsyn tagen till befintliga ledningar och verksamheter, 
vilket då också innefattar en bedömning av kumulativa    
effekter.

    

Litet värde  
(1)

Måttligt värde 
(2)

Högt värde  
(3)

Mycket högt 
värde (4)

Ingen/ 
obetydlig  
påverkan (0) 0 0 0 0

Liten negativ  
påverkan (1) 1 2 3 4

Måttlig  
negativ  
påverkan (2) 2 4 6 8

Stor negativ  
påverkan (3) 3 6 9 12

Val av nivåindelning på konsekvens: 

0-1 = Obetydliga konsekvenser 

2-3 = Små konsekvenser 

4 = Små-måttliga konsekvenser 

6 = Måttliga konsekvenser 

8-9 = Stora konsekvenser 

12 = Mycket stora konsekvenser

6.2 Miljökrav
Svenska kraftnäts miljökrav i bygg- och anläggnings- samt 
underhållsentreprenader gäller för hela anläggningsfasen. 
Miljökraven omfattar bland annat inköp av material och 
utrustning, upplagsplatser samt avfalls- och 
kemikaliehantering.

En åtgärdsplan för mark och vatten ska upprättas för 
entreprenaden som ska innehålla en beskrivning av hur 
miljöarbetet kommer att bedrivas. Entreprenören ska till-
lämpa Svenska kraftnäts miljökrav i bygg- och anläggnings- 
samt underhållsarbeten. I åtgärdsplanen anges de miljökrav 
som utöver gällande lagstiftning ska gälla för bygg- och 
anläggningsentreprenader. Entreprenören ska även redovisa 
i vilken utsträckning ställda krav uppfylls.
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7. NULÄGESBESKRIVNING OCH FÖRVÄNTADE 
KONSEKVENSER

7.1 Läshänvisning
Kapitel 7 redovisar nuläget och förväntade konsekvenser av 
planerad ledningsflytt. Under förutsättningar beskrivs nuva-
rande förhållanden längs aktuell ledningssträcka för respek-
tive miljöfaktor. Förutsättningarna och förväntade 
konsekvenser baseras på en genomgång av genomförda 
utredningar, inkomna yttranden från de båda samråden,   
planeringsunderlag, genomförd GIS-analys (geografiska 
informationssystem) samt fältbesök i berört område. 

Inför det första samrådet utfördes två magnetfältsberäk-
ningar för föreslagna utredningskorridorer, där en beräkning 
tog hänsyn till en utbyggnad av SydVästlänken, och en beräk-
ning gjordes utan SydVästlänken. SydVästlänken är en    
elförbindelse mellan Närke och Skåne med både växeströms- 
och likströmsledningar som är utbyggd men som inte till fullo 
tagit i drift ännu. Beräkningarna användes därefter som 
underlag för framtagandet av möjliga ledningssträckningar. I 
ett sent skede i projektet utfördes nya magnetfälts-
beräkningar, vilka därefter använts som underlag för 
bedömning av konsekvenserna på områdets boendemiljö.

Inför det andra samrådet genomfördes en naturvärdes-
inventering och en kulturlandskapsanalys (kallad arkeologisk 
utredning i samrådsunderlaget) i syfte att kunna ge en mer 
detaljerad bedömning av konsekvenserna för naturmiljö     
respektive kulturmiljö.

7.1.1 Bebyggelse och boendemiljö
Både befintlig kraftledning och ny ledningssträcka är lokali-
serad i Staffanstorps kommun, mellan tätorterna Lomma 
(Lomma kommun), Hjärup (Staffanstorps kommun) och 
Åkarp (Bjurlövs kommun) i Skånes län, se figur 13. Den 
befintliga ledningen är väl synlig i det öppna jordbruksland-
skapet vilket påverkar utsikten för närliggande bostäder. 
Närliggande bostäder är även påverkade av annan infra-
struktur i området såsom järnvägen, vägar och bebyggelse.

Den planerade ledningssträckan går, liksom befintlig    
ledningssträcka, främst över jordbruksmark. Lednings-
sträckan korsas några vägar och järnvägen Södra Stambanan 
och omges av enstaka spridda bostäder. Inom 200 meter 
från föreslagen ledningssträcka finns endast tre befintliga 
byggnader. Totalt berörs åtta fastigheter av aktuell lednings-
flytt, varav en är Södra stambanan och en utgör en           

samfällighet i form av en väg. 
I dagsläget beräknas magnetfältet för den befintliga 

ledningen vara på 0,4µT på ett avstånd om ca 70 m från         
ledningens centrum, se figur 14. Det finns inga befintliga 
bostäder närmre än 70 m från aktuell ledningssträcka, varför 
inga bostäder bedöms påverkas av planerad ledningsflytt.

Figur 13: översiktskarta över område för aktuell ledningsflytt
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Förväntade konsekvenser 
Den nya ledningssträckningen innebär att kraftledningen för-
läggs något närmre fyra befintliga bostäder men utan att 
magnetfältet om 0,4 µT överskrids kring dessa, vilket mot-
svarar ett avstånd på 70 m. Därmed kan Svenska kraftnät 
upprätthålla fastslagen magnetfältspolicy vid planerad      
ledningsflytt.

Avståndet till både befintliga bostäder i Hjärup tätort och 
till planerade bostäder i området Hjärup Västerstad, kommer 
med en ny ledningssträcka bli något längre än i dagsläget och 
magnetfältet kring dessa kommer underskrida 0,4 µT.       
Därmed kan Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy fortsatt 
upprätthållas.

Landskapsbilden från närliggande bostäder, järnväg och 
vägar kommer att förändras något vid planerad ledningsflytt, 
men då området redan idag är tydligt påverkad av såväl 
befintlig kraftledning som annan infrastruktur, bedöms den 
förändrade utsikten endast marginellt påverka boendemiljön. 
Sammantaget bedöms ledningsflytten få obetydliga konse-
kvenser för boendemiljön.

Figur 14: Karta över befintlig byggnation i förhållande till befintlig och planerad 
ledningsdragning

7.1.2 Landskapsbild
Förutsättningar
Aktuellt område är beläget på Lundaslätten mellan Malmö 
och Lund där jordbruk är den traditionellt helt dominerande 
markanvändningen. Den mycket expansiva bebyggelse-
utvecklingen i regionen under senare år har dock medfört att 
landskapet under senare år i allt högre grad kommit att 
präglas av bebyggelse och storskalig infrastruktur

Landskapet kring aktuell ledningssträcka består av ett 
öppet, vidsträckt odlingslandskap mellan tätorterna Hjärup 
och Åkarp. Landskapet är flackt, i princip trädfritt och saknar 
utmärkande höjder, vilket medger fri sikt över vidsträckta 
vyer. Området utpekas i länets naturvårdsprogram som en 
del av ett värdefullt odlingslandskap (länsstyrelsen 1997), 
och en värdefull terrängform som ett representativt avsnitt 
av den extremt flacka Lundaslätten. I landskapet ligger några 
spridda enskilda hus och byggnader utanför tätorterna 
Hjärup och Åkarp vilka omges av trädgårdar och trädridåer, 
och Coyetvägen i sydost kantas av en allé. Vidare är landska-
pet redan idag tydligt påverkat av befintlig storskalig 
infrastruktur såsom vägar, stora trafikleder och järnvägen. 
Den befintliga kraftledningen är också framträdande i det 
öppna landskapet, i synnerhet de stolpar som ledningen är 
uppförd på, se figur 15.

Figur 15: Aktuell kraftledning i landskapet.
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Förväntade konsekvenser
Planerad ledningsflytt bedöms endast ge upphov till små 
konsekvenser för landskapsbilden. Kraftledningen med sina 
ca 25 till 40 meter höga stolpar kommer fortsatt vara ett väl 
synligt, dominerande inslag i det öppna och flacka landska-
pet på samma sätt som idag. Jämfört med nollalternativet 
bedöms dock påverkan på landskapet som begränsad då 
kraftledningen flyttas upp till 220 meter väster om befintlig 
ledning, endast en relativt kort ledningssträcka flyttas (ca 3 
km) och terrängen i planerad ledningssträckan är likartad 
den som finns längs befintlig ledningssträcka. Vid lednings-
flytten placeras kraftledningen något närmare ett fåtal 
bostäder belägna utanför Hjärup tätort, från vilka ledningen 
därmed kan upplevas något mer påtaglig i landskapet än i 
dagsläget även om den i övrigt inte påverkar boendemiljön 
(t.ex. via magnetfält etc.). Även från planerade bostäder i 
området Hjärup Västerstad kommer ledningen vara ett väl 
synligt inslag i landskapet men kommer sannolikt uppfattas 
som en av många storskaliga konstruktioner i ett storskaligt 
och tydligt påverkat jordbrukslandskap.  

7.1.3 Områden av riksintresse
Förutsättningar
Föreslagen ledningssträcka berör ett riksintresse för kommu-
nikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksintresset består 
av två områden, befintlig järnväg (Södra stambanan) och 
framtida järnväg (Europabanan). Södra stambanan är en av 
Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser och trafikeras av 
godståg, pendeltåg och snabbtåg, vilket går mellan Malmö 
och Stockholm. Trafikverket håller för närvarande på att 
bygga ut Södra stambanan från två spår till fyra spår och 
utbyggnaden beräknas vara klar år 2024 (Trafikverket 2017). 
Projektet Europabanan drivs av föreningen Europakorridoren 
där flera berörda kommuner ingår. Europabanan är tänkt att 
bli en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö. I 
dagsläget finns inga detaljerade planer på järnvägens lokali-
sering. 

I övrigt berörs aktuellt område inte av några riksintressen. 
Det finns inte heller några Natura 2000-områden inom eller 
i närheten av föreslagen ledningssträcka.

Förväntade konsekvenser
Enligt 3 kap 8 § miljöbalken ska områden av riksintresse 

för kommunikationer skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra utnyttjandet av anläggningen. Detta är en ”låg” 
juridisk nivå, dvs. det behöver inte vara en betydande påver-
kan på järnvägen för att verksamheter inte ska tillåtas inom 
influensområdet. Inte heller sådant som kan försvåra utnytt-
jandet av järnvägen vid en framtida utveckling tilllåts. Vid en 
ledningsflytt kommer aktuell kraftledning passera Södra 
stambanan lite längre söderut än befintlig kraftledning, vilket 
inte bedöms försvåra utnyttjandet av vare sig befintlig eller 
framtida järnväg. Trafikverkets kapacitetshöjning av Södra 
stambanan från två till fyra spår bedöms inte heller påverkas 
av ledningsflytten då aktuell kraftledning klarar den ökade 

spannlängd som krävs för att ledningen ska kunna korsa järn-
vägen. Svenska kraftnät kommer att vidta åtgärder såsom att 
anpassa stolphöjd och stolpplacering för att minimera even-
tuell påverkan på riksintresset. Under förutsättning att dessa 
åtgärder vidtas bedöms konsekvenserna på riksintresset 
bedöms bli obetydliga.

7.1.4 Naturmiljö
Förutsättningar
Aktuellt område är beläget på Lundaslätten mellan Malmö 
och Lund och utgörs huvudsakligen av ett storskaligt odlings-
landskap med aktivt odlad åkermark som genomkorsas av 
vägar, diken, en kraftledning, enstaka hus och järnvägen 
Södra stambanan. Området anses hysa del av Sveriges  
absolut bästa åkermarker. Det gränsar i nordost till samhället  
Hjärup och i sydväst till samhället Åkarp. Åkermarken består 
av stora, rationellt avgränsade och intensivt brukade skiften 
som endast bryts upp av ett fåtal raka diken och mindre 
vägar. Området hyser ett ytterst begränsat inslag av  
naturmark.

I länets naturvårdsprogram (Länsstyrelsen 1997) utpekas 
aktuellt område som en del av ett odlingslandskap norr om 
Hjärup vilket utgör en del av en värdefull terrängform. 
Odlingslandskapet beskrivs som ett representativt avsnitt av 
den extremt flacka Lundaslätten, som närmast Åkarp      
övergår i en svagt böljande terräng. Vyerna över det öppna 
odlingslandskapet är unika för den av bebyggelse och      
kommunikationsleder annars hårt utnyttjade storstads-
regionen. 

Vidare har området inventerats i samband med att       
Trafikverket genomfört en lokaliseringsstudie gällande 
anläggning av ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund 
(Ekologigruppen 2016). I denna identifierades några natur-
värdesobjekt enligt klass 3–4 inom aktuellt område i form av 
två diken och en allé, se figur 16.

Figur 16: Foto över där befintlig kraftledning korsar allén längs Coyetvägen.
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I kommunens grönplan (Staffanstorps kommun 1995) 
utpekas även Södra stambanans banvall som grön korridor 
med ekologiskt värde som möjliggör spridning av arter.    
Banvallen mellan Hjärup och Åkarp har även inventerats av    
Trafikverket (2014) i samband med utbyggnaden av järn-
vägen, men då påträffades inga höga naturvärden, varför 
banvallens värde som grön korridor bedömdes som lågt. 

Enligt genomförd naturvärdesinventering längs aktuell 
ledningssträcka (se bilaga 2) präglas området av storskalig 
jordbruksmark där naturmarken endast utgörs av små-     
biotoper i form två biotopskyddade diken (ett mindre i områ-
dets södra del samt det större Alnarpsdiket som även kallas 
Alnarpsån) och en allé längs med Coyetvägen, se figur 17. 
Vidare finns mindre ruderatmarksytor bevuxna med ett      
trivialt fältskikt och enstaka buskar längs med områdets 
vägar, järnvägen och kring befintliga kraftledningsstolpar. 
Dikena och allén har klassats som naturvärdesobjekt enligt 
klass 3 och 4 (påtagligt respektive visst naturvärde), se 
nedan stycken. 

Alnarpsdiket (Alnarpsån) har karaktären av ett rätat eller 
kulverterat större jordbruksdike, ingår i ett dikningsföretag, 
omfattas av biotopskydd samt utgör en klassad ytvatten-
förekomst (vattenförekomstens status beskrivs i avsnitt 7.1.7, 
naturresurser). Huvuddelen av diket har ett mycket litet fall 

Figur 17: Sammanställning av naturvärden från fältinventeringar, rapporter och Art-
portalen.

och har breddats så bottenbredden uppgår till ca 3 m, se 
figur 18. Dessa delar har ett lugnflytande flöde med mjuka 
ackumulationsbottnar och en riklig vassvegetation. I dikets 
övre del, mellan Coyetgården och Åkarp, har diket en       
brantare bottenlutning och inslag av strömsträckor med   
grusiga bottnar. I dikesslänterna växer i huvudsak ett trivial, 
starkt näringspåverkat fältskikt av bl.a. brännässla, kirskål, 
älggräs, och blåhallon, samt enstaka lövträd. Diket är ur ett 
lokalt perspektiv av stort värde för naturmiljön då det utgör 
en av få förekomster av öppet vatten i området. Det erbjuder 
även skydd och livsmiljö för fåglar, insekter och andra djur 
som underlättar viltets rörelsemöjligheter i landskapet. Enligt 
uppgift i Artportalen hyser dessutom Alnarpsdiket både 
öring och den rödlistade arten ål Anguilla anguilla (hotkate-
gori CR – akut hotad). I genomförd naturvärdesinventering 
(Norconsult, 2017) klassas diket som ett naturvärdeobjekt 
enligt klass 3-påtagligt värde, främst som livsmiljö för den 
hotade ålen, ekologisk korridor och som vattenmiljö i ett 
övrigt vattenfattigt landskap. 

Det mindre diket i områdets sydöstra gräns utgör en del 
av ett omfattande markavvattningssystem, vilket är helt 
avgörande för åkermarkens produktionsförmåga i området. 
Diket har liknande karaktär som Alnarpsdiket med ett lugn-
flytande flöde, mjuk ackumulationsbotten som är delvis 
bevuxet med bladvass samt dikesslänter med ett trivialt fält-
skikt. Diket klassas som ett naturvärdesobjekt klass 4 – visst 
naturvärde eftersom det bedöms ha ett visst biotopvärde i 
egenskap av ett rinnande vattendrag i ett övrigt vattenfattigt 
landskap samt ha ett lokalt värde som ekologisk korridor. Det 
omfattas även av generellt biotopskydd (Norconsult, 2017).

Aktuell ledningssträcka korsar en allé längs med Coyet-
vägen i sydost vilken omfattas av generellt biotopskydd. 
Allén består främst av medelgrov till grov ask men har även 
inslag av enstaka medelgrov lönn och äldre hamlad pil. Allén 
utgör möjlig livsmiljö eller tillhåll för många arter av bl.a. 
insekter, lavar och svampar, fåglar och fladdermöss. Allén 
klassas som ett naturvärdesobjekt klass 4 – visst naturvärde 
i genomförd naturvärdesinventering p.g.a. förekomst av äldre 

Figur 18: Foto där aktuell kraftledning korsar Alnarpsdiket.
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lövträd och hamlade pilar och som en restbiotop och sprid-
ningskorridor i ett för övrigt naturfattigt jordbrukslandskap 
(Norconsult, 2017).

Inför samrådet om förordad ledningssträcka gjordes även 
en genomgång av uppgifter i artrapporteringssystemet Art-
portalen (2017). Artportalen är ett levande rapporterings-
system för observationer av Sveriges växter, djur och 
svampar vilket kontinuerligt uppdateras med nya artobserva-
tioner. Det är ett viktigt verktyg för kunskapsinhämtning   
gällande naturvårdsintressanta arter. Enligt Artportalen finns 
det uppgifter om ett stort antal kärlväxter i området men 
endast en rödlistad art, ask Fraxinus excelsior (hotkategori 
NT – nära hotad) inom aktuell ledningssträcka och dess 
direkta närhet. Då området utgörs av öppet odlingslandskap 
kan man förvänta sig att fågelarter som sånglärka Alauda 
arvensis (upptagen i artskyddsförordningen) kan häcka i och 
kring aktuellt område, medan arter som t.ex. blå kärrhök Cir-
cus cyaneus (hotkategori NT – nära hotad) passerar området 
under flyttiden. Även i samband lokaliseringsstudien för ett 
snabbcykelstråk gjordes en sökning i Artportalen (Ekologi-
gruppen 2016). Då noterades uppgifter om att spjutsporre 
Kickxia elatine (hotkategori EN – starkt hotad) i anslutning 
till järnvägen strax söder om aktuellt område. Ytterligare en 
sökning i Artportalen har gjorts i samband med upprättandet 
av denna MKB då uppgifter om kärlväxterna småtörel 
Euphorbia exigua (hotkategori VU – sårbar) och kösa Apera 
spicaventi (hotkategori NT – nära hotad) noterades i       
åkerkanter och längs med banvallen i kring aktuell lednings-
sträcka.

Förväntade konsekvenser
Den planerade ledningsflytten sker i ett värdefullt odlings-
landskap som i egenskap av terrängform anses ha dokumen-
terat höga naturvärden, men landskapet är redan idag tydligt 
påverkat av befintlig kraftledning och övrig storskalig      
infrastruktur. Odlingslandskapets värden bedöms därmed 
inte påverkas i någon större utsträckning av att aktuell      
ledning flyttas upp till ca 220 m åt väster. 

Ledningsflytten bedöms inte heller påverka de utpekade 
naturvårdsobjekten (2 diken och en allé) i någon större 
utsträckning då placeringen av nya stolpar kommer ske med 
hänsyn till dessa. Inte heller de rödlistade arter som växer i 
anslutning till banvallen eller strax nordost om planerad    
ledningssträcka bedöms påverkas av ledningsflytten. 

En viss risk finns dock för att något eller några av träden i 
allén längs med Coyetvägen behöver avverkas till följd av att 
den trädfria zonen kring kraftledningen kommer flyttas något 
åt väster. En trädfri zon krävs generellt kring kraftledningar 
av säkerhetsskäl så att träd inte växer sig så höga att de     
riskerar att ramla över ledningen. Planerad ledningssträcka 
återknyter till befintligt ledningssträcka i höjd med allén där 
trädlinjen idag är gles, varför denna risk bedöms som relativt 
liten. Om något träd behöver avverkas kan det innebära att 
någon eller några rödlistade askar kommer påverkas. 
Generellt bedöms äldre alléträd utgöra viktiga livsmiljöer för 

olika djur och växter samt utgöra födoresurser för många djur 
då de erbjuder en riklig tillgång på frön och insekter,   varför 
förlusten av enstaka träd ger en viss negativ miljöpåverkan. 
Däremot bedöms inte alléns värde som viktig restbiotop i ett 
annars artfattigt odlingslandskap inte påverkas mer än 
marginellt. Då allén är biotopskyddad kräver en eventuell 
avverkning att Svenska kraftnät söker en dispens hos länssty-
relsen i samband med kommande koncessionsansökan.  

Aktuell kraftledning medför ett visst markintrång där nya 
stolpar placeras, i detta fall främst jordbruksmark utan några 
högre naturvärden. Kring stolparna skapas dock småbiotoper 
med buskar och ett högvuxet fältskikt som i viss mån kan 
gynna den biologiska mångfalden t.ex. genom att fungera som 
tillflyktsort för växt- och djurarter i jordbrukslandskapet och 
bidra till pollination. Samtidigt rivs vissa befintliga stolpar och 
om möjligt utnyttjas den mark som frigörs som åkermark. 
Därmed försvinner vissa småbiotoper samtidigt som några 
nya skapas vid en ledningsflytt, varför ingen större förändring 
mot dagsläget sker. 

Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljön i aktuellt 
område vara liten och då föreslagen stolpplacering på plane-
rad ledningssträcka kan anpassas så att de kvarvarande små-
biotoperna undviks bedöms konsekvenser på naturmiljön som 
obetydlig/små.

 
Förslag till åtgärder

 > Om möjligt bör man undvika avverkning av träd i den bio-
topskyddade allén längs Coyetvägen. 

7.1.5 Kulturmiljö
Aktuellt område är hyser dokumenterat höga värden för kul-
turmiljön. Med anledning av länsstyrelsens yttrande i det 
första samrådet har Svenska kraftnät lämnat in en ansökan 
om samråd enligt kulturmiljölagen (1988:950) samt genom-
fört en kulturlandskapsanalys (kallad arkeologisk utredning i 
samrådsunderlaget) genom Wallin Kulturlandskap och  
Arkeologi (se bilaga 3). I samband med detaljprojekteringen 
kommer ytterligare arkeologiska utredningar genomföras i 
samråd med länsstyrelsen. 

I kulturlandskapsanalysen beskrivs aktuellt område som en 
del av ett öppet jordbrukslandskap med starka inslag av 
modernt tätortslandskap och ett påtagligt kommunikations-
landskap med Södra Stambanan, trafiklederna Malmö-Lund, 
väg E6/E20 och flera stora kraftledningar. Odlingslandskapet, 
som har funnits i området från tidig medeltid och framåt, bär 
tydliga spår av ett enskifte med centralt lagda gårdar omgivet 
av rektangulära åkermarker, trots omfattande samman-
slagning av odlingsenheter under senare decennier. Det är 
just det öppna odlingslandskapet med starka drag av enskiftet 
som värnas i länsstyrelsens kulturmiljöprogram, se nedan. 
Under de senaste 50 åren har jordbruksrationaliseringar 
bidragit till allt större fält och näringslivets utveckling har gjort 
att majoriteten av befolkningen nu bor i städer och större tät-
orter istället för på landsbygden (Wallin, 2017).

Den södra delen av både planerad och befintlig lednings-
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sträcka, fram till korsningen med Lommavägen, berör både 
det regionala intresseområdet Bomhög-Hjärup-Uppåkra 
samt kulturmiljöstråket Södra stambanan vilka båda utpekas 
i länsstyrelsens kulturmiljöprogram (Länsstyrelsen 2017b). 
Intresseområdet Bomhög-Hjärup-Uppåkra utgör en särskilt 
värdefull kulturmiljö där det öppna landskapet med starka 
drag av enskifte ska värnas. De öppna åkermarkerna och 
gamla landsvägsalléer, liksom andra alléer och trädridåer, är 
av betydelse för helheten tillsammans med bymiljöerna.   
Kulturmiljöstråket längs med Södra stambanan har ett       
kulturvärde genom själva järnvägen och den bebyggelse som 
järnvägen har gett upphov till. Kulturmiljöstråket är ca 250 
meter brett på ömse sida om järnvägen i aktuellt område. 
Södra stambanan anses vidare vara av stor betydelse för den 
svenska infrastrukturen och utgör ett viktigt och levande 
dokument över järnvägsbyggande. Vidare finns ytterligare 
ett utpekat kulturmiljöstråk strax sydost om aktuellt område 
i form av landsvägen och första motorvägen mellan Malmö-
Lund, men detta berörs inte av ledningsflytten, se figur 19 
(Länsstyrelsen 2017b). 

I området kring aktuell ledningssträcka finns ett antal 
kända fornlämningar, se figur 19. Där planerad lednings-
sträcka korsar järnvägen, påträffades en fornlämning i form 
av en boplats från sten-, brons- eller järnåldern RAÄ-nr 
Uppåkra 45) vid en arkeologisk utredning 2012. Fornläm-
ningen undersöktes i samband med ytterligare utredningar 
och utgrävningar 2016 och är nu att betrakta som helt     
borttagen (Riksantikvarieämbetet 2018). 

Enligt kulturlandskapsanalysen finns det två områden 
längs ledningssträckan med möjlig förekomst av fornläm-
ningar. Ett område ligger i ledningssträckans norra del, vid 
infartsvägen mot fastigheten Hjärup 6:2 där det enligt äldre 
dokument funnits en by kallad Svarthjärup. Byn ska enligt 
uppgift försvunnit på 1300-talet men har troligen lämnat 
spår i form av fosfatkoncentrationer i marken. Vidare finns 
ett typiskt fornlämningsläge i den södra delen av lednings-
sträckan där det förekommer en svag åsbildning med        
sydsluttning mot vad som idag är ett dike men som tidigare 
varit en bäck, se figur 19 (Wallin 2017).  

Förväntade konsekvenser
Enligt genomförd kulturlandskapsanalysen bedöms planerad 
ledningsflytt inte medföra några negativa konsekvenser för 
det synliga kulturlandskapet (Wallin 2017). Detta då kraft-
ledningen idag redan finns som ett befintligt element i land-
skapet. Ledningsflytten bedöms inte heller påverka vare sig 
den särskilt värdefulla kulturmiljön Bomhög-Hjärup-Uppåkra 
eller kulturmiljöstråket Södra stambanan nämnvärt då led-
ningen endast flyttas något åt väster jämfört med befintlig 
ledning. 

Det förekommer viss risk att vissa stolpplaceringar kan 
komma i konflikt med fornlämningar. Enligt genomförd kul-
turlandskapsanalys bedöms denna risk som måttlig, och då 
främst i de två möjliga fornlämningsområden som utpekats. 
Detta gäller särskilt området i ledningssträckans sydligaste 

del men även i viss mån delområdet längs tillfartsvägen till 
gården Hjärup 6:2. Om dessa delområden av ledningssträck-
an kommer att utnyttjas för stolpplatser rekommenderas att 
en arkeologisk utredning steg 2 utförs (Wallin, 2017). Även 
länsstyrelsen rekommenderar en arkeologisk utredning i sitt 
yttrande gällande samråd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen 
(Länsstyrelsen 2017c) vilken kommer utföras i samband med 
detaljprojekteringen. 

Den planerade ledningsflytten bedöms inte påverka 
områdets värdefulla kulturlandskap i någon större utsträck-
ning och risken för att påträffa fornlämningar längs aktuell 
ledningssträcka är begränsad till de två mindre delområden i 
utredningskorridorens norra och södra del. Sammantaget 
bedöms därmed ledningsflytten ge upphov till små    
konsekvenser för kulturmiljön.

Förslag till hänsynsåtgärder
 > Vid en eventuell stolpplacering i de områden som bedöms 

som möjliga fornlämningsområden bör en arkeologisk 
utredning steg 2 utföras. 

 > Om en ej tidigare känd fornlämning påträffas under   
entreprenaden ska arbetena avbrytas och en anmälan ske 
till berörd länsstyrelse.

Figur 19: Sammanställning av kulturvärden från fältinventeringar, rapporter och 
Fornsök.
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7.1.6 Rekreation och friluftsliv 
Förutsättningar
Aktuell ledningssträckan löper genom ett öppet, flackt 
odlingslandskap som domineras av storskalig, aktivt odlad 
åkermark med enstaka hus och byggnader, vilket genom- 
korsas av en järnväg och ett antal vägar. Odlingslandskapet 
erbjuder vackra, vidsträckta vyer för de som passerar längs 
med anslutande vägar och järnväg trots att det är påverkat 
av storskalig infrastruktur som järnväg, vägar och kraft-    
ledningar. Samtidigt är åkermarken svårtillgänglig eftersom 
andelen allemansrättslig mark i området är mycket liten. 
Därmed har åkermarken mycket begränsade förutsättningar 
för rekreation och hyser inga högre rekreationsvärden.     
Sannolikt utnyttjas dock områdets mindre vägar i viss mån 
för närrekreation i form av promenader, hundrastning,      
cykling etc. av människor som bor i området. I anslutning till 
ledningssträckan ligger tätorterna Hjärup och Åkarp, vilka 
också har mycket begränsad tillgång till grönområden/rekre-
ationsområden i och kring tätorterna (Staffanstorps kommun 
2010). Aktuell ledningsträcka korsar dock en cykelled som 
löper längs med väg 896 och sträcker sig mellan Hjärup och 
Lomma, vilken har ett visst rekreationsvärde. 

Förväntade konsekvenser
Då omgivande landskap saknar rekreationsområden bedöms 
aktuell ledningsflytt medföra obetydliga konsekvenser på 
rekreation och friluftsliv. 

Planerad ledningsflytt sker huvudsakligen i åkermark som 
inte utnyttjas för rekreation i dagsläget och bedöms därmed 
inte påverka vare sig förutsättningarna för rekreation eller 
några rekreationsvärden. Områdets vägar kommer fortsatt 
utnyttjas för viss närrekreation på samma sätt som idag. 
Ledningsflytten bedöms inte heller påverka de vidsträckta 
utblickarna över odlingslandskapet i någon större utsträck-
ning eftersom dessa redan är påverkade av bl.a. befintlig 
kraftledning. På sikt kan dock områdets vägar utnyttjas mer 
för närrekreation i samband med planerad utbyggnad av 
bostadsbebyggelse och ett snabbcykelstråk i anslutning till 
aktuellt område. Konsekvenserna för rekreation och
friluftsliv bedöms bli obetydliga.

7.1.7 Naturresurser
Den dominerade markanvändningen i aktuellt område är 
jordbruksmark för främst spannmålsproduktion. Landskapet 
är i princip helt uppodlat med en del spridda gårdar och 
bostadshus samt vissa tätorter med en tätare bebyggelse. 
Området hyser en del av landets i särklass bästa åkermarker 
vilka har förts till jordklass 10 i den nationella klassningen av 
landets åkermarker. Klassningen upprättades av Lantbruks-
styrelsen år 1971 och hade till syfte att utgöra ett underlag 
för samhällsplanering rörande markanvändningsfrågor 
(Länsstyrelsen 2017). 

Vidare ligger aktuellt område inom grundvattenförekom-
sterna Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar vilka 
utgör skyddade områden. Alnarpsströmmen omfattar en av 

Sveriges största grundvattenförekomster och täcker en yta 
på ca 625 km2 från Börringetrakten till Lommabukten. Det 
finns även grundvattentillgångar i jordlagren, se figur 20. 
Grundvattenförekomsterna är indelade i ett övre och ett 
undre skikt (akvifärer). Den övre akvifären, Alnarps-
strömmen, ligger främst i de ytliga sedimenten med en 
grundvattenyta belägen nära markytan. Den undre akvifären, 
SV Skånes kalkstenar, ligger nere i berggrunden och i grovse-
dimenten i Alnarpssänkan, vilken är en stor regional grund-
vattentillgång av mycket högt värde. Mellan de två 
akvifärerna ligger ett avskiljande lager av moränlera med 
relativt låg genomsläpplighet.

Enligt Vattenmyndighetens bedömning hyser Alnarps-
strömmen god kvantitativ och god kemisk status (Vatten-
myndigheten 2018) men har förhöjda halter av klorid och 
ammonium. Det finns därmed risk att god kemisk status inte 
uppnås år 2021. Orsaken till de förhöjda kloridhalterna är 
oklar, medan de förhöjda halterna av ammonium antas vara 
naturliga. Den potentiella föroreningsbelastningen för grund-
vattenförekomsten bedöms som stor, där den största påver-
kan antas komma från bebyggelse och jordbruk. Stora delar 
av vattenförekomsten täcks av moränlera vilket ger ett visst 
skydd mot föroreningar. 

Den undre grundvattenakvifären, SV Skånes kalkstenar, 
har enligt Vattenmyndigheten god kvantitativ status och god 

Figur 20: Vattenförekomster i aktuellt område.
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kemisk status (Vattenmyndigheten 2018). Dock visar befint-
liga analysresultat på förhöjda halter av klorid, sulfat, 
ammonium samt hög konduktivitet och fynd av tri- och 
tetrakloreten samt bekämpningsmedel. Vidare har halter av 
PFAS11 påvisats, dock under gränsvärden, och dess källor är 
kända inom vattenförekomsten. Därmed bedöms risk finnas 
för att grundvattenförekomsten inte uppnår god kemisk 
status år 202. Den potentiella föreoreningsbelastningen på 
vattenförekomsten bedöms som relativt stor, och härrör bl.a. 
från ett flertal större tätorter, stora arealer jordbruksmark, 
vägar och förorenade områden, för att nämna några.

Vidare passerar Alnarpsdiket (även kallat Alnarpsån) 
genom aktuellt område, vilken utgör en klassad ytvattenföre-
komst som 2017 hade dålig ekologisk status med mål att 
uppnå god ekologisk status 2027. En av de främsta orsakerna 
till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls är övergödning. 
Den kemiska statusen bedöms som god för Alnarpsån med 
undantag för kvicksilver (Hg) och polybromerade 
difenyletrar (PBDE). De höga kvicksilverhalterna beror 
främst på internationella luftnedfall och trots svenska 
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte 
förvänta oss några förändringar inom en snar framtid. Ett 
nytt europeiskt gränsvärde införts för PBDE i fisk. Bedöm-
ningen som är gjord genom en nationell extrapolering tyder 
på att gränsvärdet överskrids i alla svenska ytvatten. Ett 
undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för 
PBDE och kvicksilver då man inte bedömer det som tekniskt 
omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till nivåer 
motsvarande god kemisk ytvattenstatus (Vattenmyndighe-
ten 2018). De nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver 
(december 2015) får dock inte öka.

Såväl Alnarpsdiket som många av områdets övriga diken 
utgör en del av det omfattande markavvattningsystem som 
finns i området, för vilket det finns ett flertal dikningsföretag. 

Området ligger inom ca 20 km från Malmö Airport. Gene-
rellt anses en flygplats som berörd om en etablering hamnar 
inom flygplatsens s.k. MSA-yta, ca 60 km ut från flygplatsen. 
Berörda flygplatser ska alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i aktuell plan. En flyghin-
deranalys genomfördes under januari 2018.

Förväntade konsekvenser
Planerad ledningsflytt medför ett visst markintrång i den 
högproduktiva jordbruksmark som finns inom aktuellt 
område genom att nya stolpar kommer placeras ut längs den 
nya ledningssträckan. Brukandet av jordbruksmarken 
försvåras något kring stolparna och deras fundament då 
dessa tar viss markyta i anspråk (ca 25 m2/stolpe), men i 
övriga ytor under ledningen kan jordbruksverksamheten 
fortgå som  tidigare. Markintrånget medför dock att vissa 
mindre mark-ytor inte kan odlas och att vissa åkerskiften blir 
något mer svårskötta då man måste väja undan med maski-
ner vid jordbruksdriften. Samtidigt kan vid rivning av befintlig 
ledning åtminstone vissa av de markytor som idag utnyttjas 
för ledningsstolpar åter bli tillgängliga för odling. För att

minimera markintrånget i åkermarken kommer placering av 
stolpar ske i dialog med berörda markägare i området. 

Ledningsflyttens markintrång bedöms dock inte har 
någon större påverkan på möjligheterna att bedriva jordbruk 
i området, då det rör sig om mycket små ytor inom stora 
jordbruksskiften, varav flera redan idag är påverkade av 
befintlig ledning. Därmed bedöms en flytt av ledningen på 
som mest 220 m åt väster inte innebär någon större föränd-
ring mot nuvarande förhållanden om tidigare stolplägen kan 
utnyttjas för odling. I samband med framtida underhålls-
arbeten i kraftledningsgatan kan eventuellt tillfälliga skador 
uppkomma på åkrar och på övrig mark, diken, vägar och 
dylikt. Eventuella tillfälliga skador ska snarast åtgärdas eller 
värderas och ersättas av Svenska kraftnät. Konsekvenserna 
av ledningsflytten för jordbruket i aktuellt område bedöms 
som små. 

Den planerade ledningsflytten bedöms inte påverka de 
grundvattenförekomster och den ytvattenförekomst som 
finns i aktuellt område. Alnarpsströmmen är en viktig grund-
vattenförekomst men då denna överlagras av ett skikt av 
svårgenomtränglig moränlera bedöms den vara relativt 
skyddad mot föroreningar uppifrån. För att undvika den 
eventuella risk som finns av påverkan på dessa grundvatten-
förekomster har Svenska kraftnät för avsikt att inte använda 
kreosotimpregnerade träslipers som förankring till de stolp-
fundament som anläggs inom aktuellt område. Detta är även 
i enlighet med Svenska kraftnäts arbete med att kontinuerligt 
försöka hitta alternativ som fungerar tekniskt och har mindre 
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Vid rivning av befintlig ledningsträcka tas befintliga 
kreosotimpregnerade stolpfundament och jorden kring 

dessa bort för att säkerhetsställa att ingen kreosot finns kvar 
i marken. Under själva rivningsarbetet finns en viss risk för 
föroreningsspridning vid hantering av fundament och 
massor. Risken för att mark och vatten ska påverkas av 
kreosot från stolpfundament i aktuellt område bedöms dock 
som mycket liten. Enligt genomförda generella studier på 
spridning av föroreningar från kreosotbehandlade slipers och 
stolpar ovan mark visar att föroreningarna har låg rörlighet, 
dvs. stannar i närheten av stolpar och slipers. Ingen spridning 
till yt-och grundvatten kunde heller påvisas (Jernlås 2012, 
2013a 2013b, Golder Associates 2014).  Samtidigt bidrar 
rivningen av befintliga kreosotfundament till att minimera 
risken för eventuell framtida urlakning av föroreningar till 
grundvattnet vilket är positivt från miljösynpunkt. 

Malmö Airport bedöms utifrån befintligt kunskapsunder-
lag inte påverkas nämnvärt av den planerade ledningsflytten. 
En flyghinderanalys togs fram i januari 2018 och enligt Luft-
fartsverkets bedömning av denna, bedöms inte höjden på 
den planerade ledningen (Bilaga 7) påverka civila in- och 
utflygningsprocedurer. Planerad ledning bedöms inte heller 
påverka CNS-utrustning eller närliggande flygplats 
hindergränsande ytor.
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Förslag till åtgärder
 > Vid byggnation bör i möjligaste mån befintliga vägar 

användas för att minimera bortfall i form av minskade 
skördar för fastighetsägare. I den mån man behöver ta sig 
fram på åkermark, bör man beakta befintliga täckdiken för 
att minimera åverkan på dessa samt bedöma förutsätt-
ningar för att använda stockmattor för att hålla ner mark-
tryck.

7.1.8 Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Den planerade ledningssträckan korsar en allmän väg, väg 
896 (Lommavägen), tre enskilda vägar och järnvägen Södra 
stambanan. Aktuellt område kommer i framtiden påverkas 
av den nu påbörjade utbyggnationen av Södra stambanan 
mellan Lund och Arlöv till fyra spår, då spåren ska sänkas ca 
4–6 m i vissa avsnitt för att minska bullernivåerna. Vidare 
kommer aktuellt område beröras av planerat snabbcykel-
stråk mellan Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lund. Förlag på 
två delsträckor av cykelstråket har tagits fram och har varit 
ute på samråd (Trafikverket 2016). Trafikverket har dock 
meddelat att projektet är pausat och nya besked kring 
projektets fortskridande kommer under våren 2018 
(Trafikverket 2018). 

Befintlig ledning löper genom i dagsläget genom området 
Hjärup Västerstad, där kommunens detaljplanearbete pågår 
för en utbyggnad av bostäder och verksamheter. Skälet till 
den planerade ledningsflytten är för att möjliggöra dessa 
utbyggnadsplaner (Staffanstorps kommun 2016). 

Planerad ledningsträcka löper genom ett område som i 
kommunens översiktsplan utpekas som ett framtida utbygg-
nadsområde för bostäder (Staffanstorps kommun 2011), se 
figur 21. Staffanstorp kommun har i översiktsplanen angett 
ett reservat strax väster om planerad ledningssträcka. I 
övrigt berörs aktuellt område inte av några detaljplaner eller 
områdesbestämmelser.

Förväntade konsekvenser
Ledningsflytten kommer i möjligaste mån att anpassas efter 
befintliga vägar och järnväg. Detta gäller även för framtida 
infrastruktur i form av pågående utbyggnad av Södra stam-
banan och ett eventuellt snabbcykelstråk. Detta sker genom 
att Svenska kraftnät anpassar stolpplacering och höjd på 
stolpar så att såväl befintliga vägar och järnväg som framtida 
järnväg och snabbcykelstråk kan passera under den nya 
kraftledningen. I driftskedet och vid underhållsarbeten 
bedöms inte områdets infrastruktur påverkas av lednings-
flytten, men under själva byggfasen kan mindre, tillfälliga 
störningar uppstå. Konsekvenserna för befintlig och framtida 
infrastruktur bedöms bli obetydliga till små. 

Den planerade ledningsflytten bedöms inte stå i konflikt 
med gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser. 
Däremot står föreslagen ledningsträcka i konflikt med 
kommunens översiktsplan då den korsar ett område som 
kommunen utpekat som ett lämpligt utbyggnadsområde för 

Figur 21: Kartan visar Staffanstorp kommuns planerade markanvändning i form av 
utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter i aktuellt område. Notera att 
kartan inte redogör för all markanvändning, utan enbart föreslagna utbyggnads- 
områden för bostäder och verksamheter som påverkas av ledningsflytten.

bostäder. Detta genom att den nya kraftledningen kan med-
föra begränsningar för en framtida bostadsutbyggnad i detta 
område. Samtidigt har föreslagen ledningssträcka anpassats 
för att undvika konflikter mellan de planerade bostäderna 
inom planområdet Hjärup Västerstad och den ny kraftled-
ningen väster om planområdet. Därtill skulle en placering av 
kraftledningen enligt kommunens översiktsplan medföra att 
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy inte skulle kunna upp-
rätthållas. 

Med planerad ledning har avståndet mellan planområdet 
och kraftledningen anpassats för att säkerställa att Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy kan upprätthållas vid en framtida 
bostadsutbyggnad i Hjärup Västerstad. Genom den plane-
rade ledningsflytten kan därmed mark frigöras för bostäder 
inom ett planområde som utpekas som lämpligt för bostads-
utbyggnad i kommunens översiktsplan. Konsekvenserna av 
ledningsflytten för områdets planförhållanden bedöms som 
små.
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7.1.9 Tidsbegränsad påverkan under byggskedet
Svenska kraftnät utför inte själva byggnationen utan lägger 
ut den på entreprenad. Entreprenören ska tillämpa de krav 
som Svenska kraftnät ställer i sina tekniska riktlinjer, som 
bland annat innefattar miljökrav. I detta dokument anges de 
miljökrav som utöver gällande lagstiftning ska gälla för bygg- 
och anläggningsentreprenader som Svenska kraftnät 
upphandlar. Dessutom upprättas en särskild åtgärdsplan för 
projektet. Denna beskriver alla de försiktighetsmått och 
skyddsåtgärder som ska vidtas.

Miljöpåverkan kopplad till byggnationen är främst 
störningar genom fysiskt intrång, buller, utsläpp till mark/
vatten och luftföroreningar. Till kategorin fysiska intrång hör 
körvägar i ledningsgatan och uppställningsplatser för 
maskiner och material. Störningar i form av buller och luft-
föroreningar orsakas av den anläggningstrafik med tunga 
fordon som krävs för bygget. 

En viss påverkan på marken utmed ledningssträckan
kommer att ske på grund av arbetsmaskinerna vilka kan 
medföra kompaktering av marken. Marken påverkas även av 
själva anläggandet av tillfartsvägarna. Ytterligare påverkan 
på marken utmed ledningens sträckning uppstår vid arbete 
med att gräva ner jordlinan. Detta ingrepp är dock förhållan-
devis litet och bedöms inte ge upphov till betydande 
konsekvenser.

Tillfälliga skador kan även uppkomma på diken, stängsel, 
vägar etc. i samband med anläggningsarbetet. Skadorna 
åtgärdas dock och återställning sker till samma skick som 
innan skadan.

Vid anläggandet av stolparnas fundament kommer 
schaktning och i vissa fall gjutning av det färdiga funda-
mentet att ske på plats. 

Extra varsamhet kommer att iakttas vid de platser där 
ledningen passerar vattendrag för att undvika att arbets-
maskiner eller tillfälliga vägar påverkar vattendraget negativt. 
Svenska kraftnät ställer miljökrav med syfte att minimera  
risken för detta.
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8 SAMLAD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av konsekvenser för planerad ledningssträcka. Under kommentarspalten      
lämnas en kort motivering till bedömningen.

Tabell 1. Samlad bedömning av konsekvenser för planerad ledningssträcka.

MILJÖFAKTOR BEDÖMNING KOMMENTAR TILL BEDÖMNING

Boendemiljö och 
bebyggelse Obetydliga

Inga befintliga eller planerade bostäder beräknas få högre magnetfält vid ledningsflytten. Flytt till plane-
rad ledningssträcka bedöms ha obetydliga konsekvenser för boendemiljön.

Landskapsbild Små
Områdets odlingslandskap har höga värden med vidsträckta vyer men är redan idag påverkat av befintlig 
ledning och annan infrastruktur. Konsekvenserna av ledningsflytten bedöms vara små.

Naturmiljö Små

Ledningsflytten sker genom ett odlingslandskap med ett fåtal naturvärdesobjekt. Området är tydligt 
påverkat av storskalig infrastruktur och då stolpplacering anpassas till naturvärdesobjekten bedöms 
ledningsflytten endast ge små konsekvenser för naturmiljön.

Kulturmiljö Obetydliga

Området hyser flera värdefulla kulturmiljöer kopplade till landskapet och järnvägen samt där det tidigare 
funnits en fornlämning. Ledningsflytten bedöms inte påverka landskapet nämnvärt men en risk finns att 
stolpplacering kan påverka eventuella okända fornlämningar längs med sträckan. Konsekvenserna för 
kulturmiljön bedöms som obetydliga.

Rekreation och 
friluftsliv Obetydliga

Området saknar höga rekreationsvärden och inga rekreationsmöjligheter påverkas nämnvärt av planerad 
ledningsflytt. Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms som obetydliga.  

Naturresurs-  
hushållning Små

Ledningsflytten medför ett visst markintrång i brukningsvärd jordbruksmark men i övrigt berörs inte 
mark- och vattenförhållandena. Konsekvenserna bedöms bli små.

Infrastruktur och 
planförhållanden Små

Den planerade ledningssträckan korsar infrastruktur som vägar och järnväg men bedöms inte förvåra 
användningen av dessa. Ledningen flyttas för att möjliggöra en planerad bostadsutbyggnad så att 
bostäderna inte påverkas av magnetfält. Delar av ledningssträckan står dock i konflikt med andra före-
slagna utbyggnadsområden i kommunens översiktsplan. Konsekvenserna bedöms bli små.

Obetydliga Små Små-måttliga Måttliga Stora Mycket stora
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10 ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället, det all-
männa, till skillnad från enskilda intressen.

Betydande miljöpåverkan
Starkströmsledningar med en spänning på minst 220 kilovolt 
och en längd av minst 15 kilometer antas alltid medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt miljöbalken. I fråga om kortare 
ledningslängder fattar länsstyrelsen beslut om betydande 
miljöpåverkan med stöd av inlämnad samrådsredogörelse. 
Vid betydande miljöpåverkan ställs bland annat krav på mer 
omfattande samrådskrets och miljökonsekvensbeskrivning.

Biologisk mångfald
Artrikedom i ett ekosystem.

Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av en 
livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljö-
faktorer och är lämplig för vissa djur och växter.

Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som upp-
rättas av kommunen för att reglera markanvändning och 
bebyggelse.

Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger upphov 
till ett elektriskt fält.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.

Fasledare/faslina
En 400 kV kraftledning för växelström har tre faser. I varje 
fas finns två eller tre strömförande fasledare också kallade 
faslinor.

Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsk-
lig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, 
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar 

skyddas av kulturmiljölagen. Enligt lagen är det förbjudet att 
förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning, men 
i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornläm-
ningen.

GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorbaserat 
system för att samla in, lagra, analysera och presentera 
lägesbunden information.

Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur många 
gånger strömmen byter riktning per sekund.

Indirekta effekter och konsekvenser
Effekter och konsekvenser som inte är en direkt följd av 
anläggningens intrång eller störningar. Även sekundära och 
tertiära effekter brukar räknas till indirekta effekter.

Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och som 
används dagligen av samhället. Till infrastruktur brukar man 
vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, ener-
gisystem, internet, vatten- och avloppsnät.

Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström t.ex. glas. Isolato-
rer används i kraftledningar för att stolparna inte ska vara 
strömförande.

Jordlina
En mindre ledning som grävs ner i kraftledningsgatan, längs 
med hela luftledningen eller punktvis vid enskilda stolpar, 
och utgör luftledningens anslutning till jord.

kV
Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.

Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd 
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och 
prövningen av ansökan sker hos Energimarknadsinspektio-
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nen. Regeringen är överklagandeinstans. Om kraftledningen 
ansluter till annat land är Regeringen tillståndsgivande 
instans.

Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och uttryck 
för människans påverkan och bruk av den fysiska miljön. 

Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.

Ledningsgata
Det område under och intill en kraftledning som måste hållas 
fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs ledningsgatan 
av skogsgata och sidoområden. Ledningsgata för kabel 
måste hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem. 

Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommunika-
tionsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda led-
ningar, transformatorer, pumpstationer och andra behövliga 
anordningar på någon annans fastighet. Rättigheten är obe-
gränsad i tid, det vill säga gäller för all framtid och regleras i 
ledningsrättslagen.

Markupplåtelseavtal (MUA)
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som fastighetsä-
garen respektive Svenska kraftnät har. Genom att under-
teckna markupplåtelseavtalet godkänner fastighetsägaren 
att ledningen får byggas med en bestämd sträckning på fast-
igheten.

Medgivande om förundersökning (MFÖ)
När det finns ett förslag till ledningssträckning undersöks 
markförhållandena mer ingående. För att kunna göra det 
behövs tillträde till berörda fastigheter och alla fastighetsä-
gare kontaktas för att Svenska kraftnät ska få skriftliga med-
givanden till en förundersökning.

Förundersökningen innebär bland annat att markförhål-
landen och artbestånd inventeras, mätningsarbeten utförs, 
en utstakning av ledningsvägen sker och värderingsunderlag 
samlas in.

Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande till förunder-
sökning innebär inte att fastighetsägaren har godkänt led-
ningsdragningen på sin fastighet.

Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t.ex. ett 
ledningsprojekt. Miljöeffekt uttrycks neutralt det vill säga 
utan någon värdering.

Miljökonsekvens
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens 
uttrycks som en värderande bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och vilken 
påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis boende-
miljön, landskapsbilden och friluftslivet mer detaljerat. Den 
beskriver också vilka åtgärder som kan göras för att minska 
påverkan för omgivningen.

Naturvärden/naturvärdesområde
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden 
som ännu inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogssty-
relsens inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbiotoper 
inom en inte allt för avlägsen framtid.

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projek-
tet eller åtgärden genomförs.

Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för 
utrotningshotade djur eller växter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas här. Skogsstyrelsen 
tillhandahåller digital information om nyckelbiotoper.

Portalstolpe
Vanlig stolptyp med två ben för att hålla uppe luftledningar.

Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv 
med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv. 
Riksintressena skyddas i 3 kap 6 § miljöbalken.

Robust elförsörjning
Hög driftssäkerhet, det vill säga få avbrott och andra pro-
blem med elleveranserna från producent till konsument.

Samlad bedömning
En sammanställd värdering av faktorer där beslutsunderlaget 
ska möjliggöra för beslutsfattaren att samlat bedöma projek-
tets eller åtgärdens effekter.

Samråd
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det aktuella 
projektet och inhämtar de berördas synpunkter. Ett samråd 
ska enligt miljöbalken genomföras i god tid och i behövlig 
omfattning innan en ansökan om tillstånd görs. Samråd hålls 
med de myndigheter och enskilda som berörs av den plane-
rade verksamheten. 

Sidoområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs en 
ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. Sido-
områdena sträcker sig så långt åt sidorna som det kan finnas 
träd som utgör en fara för ledningens säkerhet.
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Skadereglering
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av tillfälliga 
och bestående skador. Det vill säga skadorna åtgärdas och/
eller ersättning betalas ut till markägarna.

Sliper
En sliper är en balk som används för att omfördela last. 
Genom att sammanfoga flera sliprar och förlägga dem under 
jord, där de hålls på plats av trycket från den ovanliggande 
jorden, skapas så kallade jordfundament som håller luftled-
ningsstolpar på plats. 

Stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i läng-
sled.

Strömlast
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.

Topplina
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åskle-
dare. Ibland innehåller topplinan optofiber som behövs för 
kommunikation mellan olika anläggningar i stamnätet.

Utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ. Bred-
den på dessa kan vara ca 400 meter men varierar i olika pro-
jekt.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grund-
dragen i mark- och vattenanvändningen och hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovi-
sas dessutom kommunens ställningstagande till olika all-
männa intressen till exempel riksintressen. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för efterföl-
jande beslut om användningen av mark- och vatten.

Övriga kulturhistoriska lämningar
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar efter 
människors verksamhet som inte bedöms som fornläm-
ningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar regleras i 
skogsvårdslagen. Vanliga lämningstyper i skogsmark är 
yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar som till exem-
pel kolbottnar, såg- och kvarnlämningar och husgrunder. 
Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet reg-
leras via det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken. 
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SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta 
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV 
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret 
för el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknden för att möta samhällets 
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har 
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.


