
TILLSTÅNDSÄRENDE SEPTEMBER 2016

UNDERLAG FÖR SAMRÅD OM 
FLERA UTREDNINGSKORRIDORER
Ledningsflytt - Staffanstorp



Foton, illustrationer och kartor har, om inte annat anges, tagits fram av 
Norconsult AB och Svenska kraftnät. Följande material har använts med 
tillstånd från Lantmäteriverket: Copyright Lantmäteriverket 2007  Svk-
GSD.

Omslagsfoto
Svenska kraftnät

Org. Nr 202 100-4284

SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

OM SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att utveckla och  
förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV 
och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systeman-
svaret för el. 

Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta sam-
hällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. 
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. Ytter-
ligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och 
underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2015 var omsättningen 8,8 
miljarder kronor. 

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra 
den nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webb-
plats www.svk.se.



FÖRORD
Detta dokument beskriver det aktuella projektets syfte 

och redovisar verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning samt förutsedd miljöpåverkan. Dokumentet ska 
ge information till berörd länsstyrelse, kommuner och övriga 
myndigheter, fastighetsägare, intresseorganisationer, berörd 
allmänhet samt andra intressenter. Alla som vill har sedan 
möjlighet att lämna synpunkter på projektet. Samrådet sam-
manfattas sedan i en samrådsredogörelse som redovisar 
inkomna synpunkter samt hur Svenska kraftnät bemöter 
dessa. I samrådsunderlaget presenteras flera alternativa 
utredningskorridorer för den planerade ledningen. Med hjälp 
av inkomna synpunkter, samt ytterligare studier exempelvis 
arkeologiska utredningar förfinas utredningskorridorerna till 
ett förslag på ledningssträcka. Därefter håller Svenska kraft-
nät ytterligare samråd om det utbyggnadsförslaget. 

Efter avslutade samråd gör vi fördjupande undersökning 
för den valda ledningssträckan och redogör för den förvän-
tade miljöpåverkan i en MKB (miljökonsekvensbeskrivning). 
MKB:n tillsammans med bland annat samrådredogörelserna 
kommer att utgöra ett viktigt underlag för prövande myndig-
het, Energimarknadsinspektionen, att fatta beslut om till-
stånd för ledningsflytten.
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SAMMANFATTNING

Svenska kraftnät planerar att flytta en del av en 400 kV-
ledning i Staffanstorps kommun. Ledningen passerar Hjärup 
tätort och anledningen till flytten är att möjliggöra byggpla-
nerna av det nya bostadsområdet Västerstad. I nuläget pas-
serar 400 kV-ledningen genom planområdet.

Denna samrådshandling utgör underlag till samråd enligt 
6 kapitlet miljöbalken inför koncessionsansökan (ansökan 
om tillstånd enligt ellagen) avseende den planerade led-
ningsflytten.

I en förstudie har två utredningskorridorer tagits fram (se 
figur 4). Utredningskorridorerna som föreslås i denna sam-
rådshandling är belägna 300-800 meter väster om den 
befintliga ledningen. Påverkan och konsekvenser för de olika 
alternativen värderas och beskrivs översiktligt i denna hand-
ling. Samråd genomförs för att hitta ett huvudalternativ som 
bedöms vara lämpligast med avseende på ledningens påver-
kan på omgivningen. 

Området för utredningskorridorerna består av jordbruks-
mark och saknar kända naturvärden. Det finns kulturmiljö-
områden utpekade i kulturmiljöprogram men inom 
utredningskorridorerna finns få kända fornlämningar. Områ-
det är inte av särskild betydelse för friluftslivet eller för riks-
intressen. Södra stambanan passeras såväl av den befintliga 
ledningen som av utredningskorridorerna. 

Konsekvenserna för motstående intressen bedöms gene-
rellt bli obetydliga eller små.
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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. 
Kortsiktigt innebär detta ansvar att upprätthålla balansen i 
elsystemet mellan den el som produceras och den el som 
konsumeras samt att se till att elsystemets anläggningar 
samverkar driftsäkert. På lång sikt innebär detta ansvar att 
Svenska kraftnät arbetar för att förstärka och underhålla 
stamnätet för att öka driftsäkerheten och överföringskapaci-
teten. 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 till planerad ledningsflytt
Svenska kraftnät har en 400 kV-ledning som passerar 

väster om Hjärup tätort. Den befintliga luftledningen är belä-
gen på mark som ingår i planområdet som kallas Hjärup Väs-
terstad. Se www.staffanstorp.se under Bo och bygga/
Samhällsplanering/Pågående projekt för planhandlingar och 
mer information. Planområdet ska bebyggas med bland 
annat bostäder vilket gör att Svenska kraftnäts ledning behö-
ver flyttas för att möjliggöra utbyggnaden, se figur 2. 
Sträckan som behöver ledas om är ca 1-3 km och den nya 
ledningen kan komma att bli mellan 1,5 och 3 km, beroende 
på valet av ny ledningssträckning.

I dagsläget består marken som ingår i planområdet av 
jordbruk och industribyggnader. 

1.3 Syftet med samrådsunderlaget
Detta dokument är ett underlag inför det första samrådet 

om ny lokalisering för ledningssträckan förbi planområdet för 
Hjärup Västerstad. I samrådsunderlaget presenteras två 
utredningskorridorer för 400 kV-ledningen förbi planområ-
det. Samrådsunderlaget beskriver förutsedda miljökon-

sekvenser som kan uppkomma av ledningsflytten. 
Samrådsprocessen, eventuella inventeringar och ytterligare 
utredningar kommer att mynna ut i ett huvudalternativ för 
lokalisering av ny ledningssträckning vartefter ett nytt sam-
rådsunderlag tas fram och ytterligare en samrådsomgång 
hålls för det valda alternativet.

1.4 Avgränsningar
Samrådsunderlaget behandlar de aspekter som projektet i 

första hand kan förväntas påverka. Dessa är bebyggelse och 
boendemiljö, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekrea-
tion och friluftsliv, naturresurser och infrastruktur. I detta 
skede har förutsedd påverkan på bland annat människor och 
natur beskrivits på en övergripande och generell nivå. Inför 
det andra samrådet kommer ytterligare utredningar, och vid 
behov, även inventeringar att göras. Därmed kan påverkan 
beskrivas mer ingående och detaljerat. Utredningskorrido-
rerna är ca 200 meter breda men bredden kan variera vid 
vissa passager. Ledningsgatan för huvudalternativet som 
sedan väljs kommer att vara belägen inom utredningskorri-
dorerna. Den slutliga bredden på ledningsgatan blir ca 18-22 
meter, men bredare där vinkelstolpar används. 

1.5 Metod
För framtagandet av utredningskorridorerna har man 

utgått från befintliga bostäder, planförslag för Hjärup Väster-
stad, kartstudier (GIS-analys), magnetfältsberäkning och 
tekniska krav. Även platsbesök har genomförts.

I samband med framtagandet av utredningskorridorerna 
har hänsyn tagits till boendemiljön genom att ett avstånd, 
baserat på utförda magnetfältsberäkningar, mellan befintliga 
bostäder och utredningskorridorerna tagits fram. För infor-
mation om avstånd och magnetfältsberäkningar sen avsnitt 
6.2. Avstånd hålls även till planförslaget för Hjärup Väster-
stad.  

I GIS-analysen, som består av kartor och GIS-skikt (geo-
grafiskt informationssystem), tas hänsyn till övriga intressen 
i området. Det kan till exempel vara landskapsbilden, natur- 
och kulturmiljö. De olika GIS-skikten har hämtats in från 
myndigheter och kommuner.  Samrådsunderlaget har tagits 
fram genom att beskriva de olika motstående intressena som 
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Figur 1. Elens väg från producent till användare.

Figur 2. Bilden visar planområdet för bl.a. nya bostäder med ledningen i det sydvästra 
hörnet av området. 
Källa: MKB-program till detaljplaner för Hjärup Västerstad, Staffanstorp kommun

berörs av utredningskorridorerna för ledningsflytten. 
Följande GIS-skikt har använts i analys, beskrivning och 

bedömning av förutspådda konsekvenser.

Infrastruktur och planförhållanden
> Planområde för Hjärup Västerstad

Kulturmiljö
> Fornlämningar
> Kulturreservat

Landskapsbild

> Landskapsbildskydd
Naturmiljö

> Biotopskydd
> Djur- och växtskyddsområden
> Natura2000
> Naturminnen
> Naturreservat
> Naturvårdsavtal
> Naturvårdsobjekt
> Naturvärden
> Nyckelbiotoper
> Sumpskogar
> Våtmarksinventeringen (VMI)
> Ängs- och betesmarksinventeringen

Naturresurser
> Vattenskyddsområden
> VISS (VattenInformationsSystem Sverige) vatten 

                 drag och grundvattenförekomster
Riksintressen

> Friluftsliv
> Kommunikationer
> Kulturmiljövård
> Naturvård
> Övriga riksintressen

Utöver nämnda GIS-skikt har även försvarets intressen, 
objekt från länsstyrelsens kultur- respektive naturvårdspro-
gram, strandskydd använts i samband med analysen.
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2. TILLSTÅND OCH SAMRÅD

2.1 Koncessionsansökan
För att bygga eller använda elektriska starkströmsled-

ningar i Sverige så krävs enligt ellagen (1997:857) ett till-
stånd, nätkoncession. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
bifogas i ansökan om nätkoncession. MKB:n ska beskriva de 
direkta och indirekta effekter och konsekvenser som den pla-
nerade ledningen och dess anläggande kan medföra på 
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap 
och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt samt annan hushållning med material, 
råvaror och energi.

Ansökan innehåller även kartor och en teknisk beskriv-
ning. Prövningsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, 
inhämtar yttranden från berörda myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, fastighetsägare och andra sakägare som berörs 
av ansökan. Efter beredning av ärendet fattar myndigheten 
beslut om koncession ska beviljas. Vid eventuellt överkla-
gande från sakägare, kommun eller statlig myndighet lämnar 
Energimarknadsinspektionen ärendet till regeringen för 
beslut.

När det gäller elförbindelser som berör andra länder är 
det regeringen som fattar beslut. Energimarknadsinspektio-
nen bereder då ärendet och skickar det till regeringen för 
beslut.

I detta fall gäller koncessionsansökan en flytt eller ändring 
för del av befintlig 400 kV-ledning.

2.2 Samråd och information
Samrådsprocessen för nya elledningar genomförs i flera 

steg, en övergripande illustration visas i figur 3. 

2.2.1 Samråd om flera utredningskorridorer
Första steget i processen är att ta fram detta samrådsun-

derlag som beskriver flera utredningskorridorer. Underlaget 
beskriver syftet med projektet, redovisar omfattning och 
utformning av studerade alternativ (lokalisering och teknik) 
samt dess förutsedda miljöpåverkan. Underlaget används i 
samrådsprocessen och skickas ut till berörda länsstyrelser, 
kommuner, övriga sektorsmyndigheter, organisationer och 
markägare. Även annonsering sker i lokaltidningar och ett 
informationsmöte i form av öppet hus hålls. 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.

Samrådsredogörelsen skickas till berörd länsstyrelse som 
med stöd av samrådsredogörelsen beslutar om den plane-
rade ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller inte.

2.2.2 Samråd om utbyggnadsförslag
Efter att den första samrådsprocessen har genomförts 

upprättas ett nytt samrådsunderlag som beskriver ett 
huvudalternativ eller flera utbyggnadsförslag (det vill säga 
förslag till sträckning för ledningen). Underlaget skickas ut till 
berörda myndigheter, fastighetsägare, och intresseorganisa-
tioner. Även annonsering sker och ytterligare informations-
möte i form av öppet hus kommer att hålls. Alla som vill har 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Inkomna synpunkter sammanställs tillsammans med 
Svenska kraftnäts kommentarer i en samrådsredogörelse 
som bifogas ansökan om koncession (tillstånd enligt ella-
gen).

2.3 Förundersökning
Efter den första samrådsomgången fortsätter arbetet 

med att ta fram möjliga alternativ som senare utmynnar i ett 
utbyggnadsförslag (det vill säga en föreslagen sträckning). 
För att komma fram till ett utbyggnadsförslag behöver vissa 
undersökningar göras på berörda fastigheter inom de valda 
utredningskorridorerna. Det kan vara utredningar som gäller 
naturmiljö, kulturmiljö och geotekniska undersökningar.

Svenska kraftnät skickar ut en förfrågan om medgivande 
om förundersökning (MFÖ) till berörda fastighetsägare. 
Dessa förundersökningar kan exempelvis ge svar på om det 
över huvud taget är möjligt att dra en ledning på fastigheten. 
Om fastighetsägaren lämnar sitt medgivande till förunder-
sökningen innebär det inte att fastighetsägaren har godkänt 
ledningsdragningen på sin fastighet. Det är endast ett medgi-
vande om att Svenska kraftnät får genomföra de undersök-
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ningar som anges i avtalet. Där fastighetsägaren inte lämnat 
medgivande om förundersökning ansöker Svenska kraftnät 
om resolution hos länsstyrelsen för att kunna genomföra 
nödvändiga undersökningar på fastigheterna.

2.4 Ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession 

och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastig-
heter. Detta sker vanligen genom tecknande av markupplå-
telseavtal (MUA) mellan fastighetsägare och nätägare. I 
vissa fall förvärvar Svenska kraftnät marken. 

Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för 
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Ersätt-
ning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i sam-
band med anläggning eller dylikt. När koncession beviljats 
lämnas en ansökan om ledningsrätt in till Lantmäterimyndig-
heten för att säkerställa rätten till marken oavsett om 
berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindel-
ningen förändras. Ledningsrätten gäller på obegränsad tid.

2.5 Tidplan
Nedan visas en preliminär uppskattning av tidplanen för 

projektet. Tidplanen kan komma att justeras under projek-
tets gång.

Samråd 1  september-oktober 2016
Informationsmöte 1 september-oktober 2016

Samråd 2   mars-juni 2017
Informationsmöte 2  maj-juni 2017
Koncessionsansökan  2018
Beräknat koncessionsbeslut 2020
Byggstart   2020
Drifttagning   2021

Figur 3. Samrådsprocessen.
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3. ÖVERGRIPANDE 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Nationella miljömål
I april 1999 fastställde riksdagen 15 stycken nationella 

miljökvalitetsmål. Systemet har under årens lopp genomgått 
vissa förändringar. Numera består det svenska miljömålssys-
temet av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 
etappmål. 

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsom-
ställning som behöver ske inom en generation för att miljö-
kvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför 
vägledande 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 för-
tydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet 
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 miljökva-
litetsmål. 

Svenska kraftnät strävar efter att planera nya elledningar 
med så liten negativ påverkan på de nationella miljökvalitets-
målen som möjligt. När det gäller miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan har Svenska kraftnäts utbyggnad 
av stamnätet en positiv inverkan då utbyggnaden ökar möj-
ligheterna för anslutning av förnybar energi och underlättar 
transport av el mellan olika regioner och länder. Utförligare 
beskrivning av hur projektet påverkar miljökvalitetsmålen 
kommer att göras i miljökonsekvensbeskrivningen.

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 
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 exem-
pel 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 miljökvalitetsnormerna base-
ras 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).

  
3.3 Svenska kraftnäts miljöpolicy 

Svenska kraftnäts vision är att ha en ledande roll för en 
säker och hållbar elförsörjning. Vi ska utveckla energieffek-
tiva 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 stän-
digt minskar. Detta innebär att utsläpp av växthusgaser och 
andra miljöskadliga ämnen ska begränsas. Vi ska effektivi-
sera 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 samt 
bevara värdefulla biotoper. 

Vi uppnår detta genom att
 > fatta långsiktigt hållbara beslut där miljöhänsyn är en vik-

tig 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 

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

Svenska kraftnät följer hela tiden forskningen och utveck-
lingen när det gäller elektriska och magnetiska fält. Myndig-
heternas rekommendationer och miljöbalkens regler om 
försiktighet innebär att risker för människors hälsa och miljö 
ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt. 
Med utgångspunkt i myndigheternas rekommendationer och 
miljöbalkens försiktighetsprincip har Svenska kraftnät formu-
lerat en magnetfältspolicy som tillämpas i alla ledningspro-
jekt:

”Vid planering av nya ledningar ska Svenska kraftnät se till 
att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla där 
människor varaktigt vistas. Vid omprövning av koncessioner 
för befintliga kraftledningar ska Svenska kraftnät överväga 
åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder 
ska genomföras där människor varaktigt exponeras för mag-
netfält som avviker väsentligt från det normala. En förutsätt-
ning 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 mag-
netfält gäller rekommendationen att allmänheten inte ska 
vistas i områden med magnetfält över 100μT, vilket är ett 
riktvärde i såväl EU som i Sverige3.  Mer information om 
magnetfält finns i avsnitt 5.3.

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.

3.5 Säkerhet
3.5.1 Elsäkerhet

Säkerhetsbestämmelser för ledningar återfinns i ellagen 
(1997:857), starkströms-förordningen (2009:22) och Elsä-
kerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1, 3 
kap. 5 kap. och 6 kap. samt ändringsföreskrifterna i ELSÄK-
FS 2010:1, 6 kap.). I starkströmsföreskrifterna regleras bland 
annat minsta avstånd mellan elledningar, mark och byggna-
der. 

Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brott-
säkert utförande, vilket innebär att de är dimensionerad för 
att klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningarna 
är vidare utrustade med åskskydd vilket innebär att eventu-
ella åsknedslag jordas genom den i ledningen monterade 
topplinan, via stålstolpen till jordlinan som är nedgrävd i mar-
ken.

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.

3.5.2 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddslagen(1996:627) är verksamhets-

utövaren skyldig att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i 
den egna verksamheten är tillräckligt. Svenska kraftnäts 
säkerhetsarbete omfattar fysiska och tekniska skydd kring 
elförsörjningens anläggningar, bevakning, informationssäker-
het, säkerhetsskyddade upphandlingar och utbildning av per-
sonal.

I Svenska kraftnäts egna föreskrifter om säkerhetsskydd 
(SvKFS 2005:1) ställs bland annat krav på att en säkerhets-
analys ska genomföras minst vartannat år. Föreskrifterna 
ställer krav på att skyddsvärd information hanteras på ett 
säkert sätt.

Länsstyrelsen kan besluta att samhällsviktig infrastruktur 
är skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Skyddet 
inriktas mot sabotage, terrorism och spioneri. Rikspolissty-
relsen har utarbetat vägledningar för säkerhetsskydd och 
säkerhetsskyddad upphandling. I dessa beskrivs närmare 
begrepp och definitioner för säkerhetsskyddsarbetet.
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4. ALTERNATIVUTREDNING

Vid planering av sträckning för en ny kraftledning, eller 
som i detta fall flytt av befintlig ledning, påverkar många fak-
torer. Förutom de övergripande planeringsförutsättningar 
som beskrivs i avsnitt 3, behöver Svenska kraftnät förhålla 
sig till bland annat naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild, 
planförhållanden samt områden för rekreation och friluftsliv. 

Vidare måste Svenska kraftnät ta hänsyn till vad som är 
tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt rimligt. Till 
exempel är sambyggnad med befintliga stamnätsledningar 
inte aktuellt på grund av driftsäkerhetsaspekter. Likaså får 
parallellgång (byggnation intill en befintlig ledning) av flera 
stamnätsledningar endast ske då inga andra alternativ finns. 
Detta på grund av risken att två eller flera ledningar som står 
intill varandra kan slås ut samtidigt vid exempelvis en brand.

4.1 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver de konsekvenser som förutses 

uppstå om ledningen inte skulle få tillstånd att flyttas.
Om det befintliga 400 kV-ledningen inte får tillstånd att 

flyttas från dess nuvarande position i det aktuella området 
innebär det att delar av programförslaget för Västerstad inte 
kan genomföras. Det innebär i sin tur att flera av de nya 
bostäderna som planeras inom planområdet kan inte byggas.  

Nollalternativet innebär även att delar av marken inom 
planområdet kan fortsätta att användas för industriverksam-
het och jordbruk.

  

4.2 Utredningskorridorer under 
utredning 

Alternativen som tagits fram är två möjliga utredningskor-
ridorer som uppfyller kraven redovisade i kapitel 3 samtidigt 
som planområdet frigörs för byggnation, se figur 4. 

4.2.1 Alternativ 1
Alternativ 1 är belägen mellan Vragerupsvägen och ca 

500 meter sydost om järnvägen (Södra stambanan). Alter-
nativet sträcker sig som längst ca 800 meter i västlig riktning 
från den befintliga ledningen. Ledningssträckan för alternativ 
1 uppskattas till ca 2,8 km (befintliga sträcka är ca 2,6 km). 
Utredningskorridoren är belägen på jordbruksmark. Ett antal 
bostäder får kraftledningen i ett närmare läge jämfört med 

nuläget.
 Det finns inga kända naturvärden inom utredningskorri-

doren. Inom korridoren för alternativ 1 finns två fornläm-
ningar och i den södra delen berörs två områden från 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram; kulturmiljöstråk (Södra 
stambanan) och särskilt värdefulla kulturmiljöer (Bomhög-
Hjärup-Uppåkra). 

Sydost om järnvägen passerar alternativet vattenförekom-
sten Alnarpsån. Alternativ 1 berör även två grundvattenföre-
komster; SV Skånes kalkstenar samt Alnarpsströmmen.   

Utredningskorridoren för alternativ 1 berör riksintresse för 

Figur 4. Utredningskorridorerna som tagits fram och i dagsläget är aktuella för 
ledningsflytten
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kommunikationer vid passagen över järnvägen Södra stam-
banan. Upp till tre passager av vägar kan komma att ske till 
följd av ledningsflytten, varav två passager berör allmän väg.

4.2.2 Alternativ 2
Alternativ 2 sträcker sig från väster om Ynglingavägen 

och ca 1 km sydost från korsningen mellan befintlig 400 kV-
ledning och järnvägen. Ledningssträckan är ca 2,5 km lång 
och är belägen upp till ca 300 meter från den befintliga led-
ningen (befintlig sträcka är ca 2,5 km). Utredningskorridoren 
är belägen på jordbruksmark. Ett antal bostäder får kraftled-
ningen i ett närmare läge jämfört med dagsläget.

 Det finns inga kända naturvärden inom utredningskorri-
doren. Inom korridoren för alternativ 2 finns en fornlämning 
och i den södra delen berörs två områden från länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram; kulturmiljöstråk (Södra stambanan) och 
särskilt värdefulla kulturmiljöer (Bomhög-Hjärup-Uppåkra). 

Alternativ 2 berör två grundvattenförekomster; SV Skånes 
kalkstenar samt Alnarpsströmmen. 

Utredningskorridoren för alternativ 2 berör riksintresse 
för kommunikationer vid passagen över järnvägen Södra 
stambanan. Upp till fyra passager av vägar kan komma att 
ske till följd av ledningsflytten, varav en passage berör allmän 
väg.

4.3 Teknik
Ledningsflytten i området behöver göras med växelström-

sluftledningar då det är växelströmsnätet som berörs. Till 
följd av Svenska kraftnäts uppdrag om att driva och utveckla 
ett robust, driftsäkert och kostnadseffektivt stamnät är 
huvudinriktningen att använda luftledning. En luftledning har 
få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett even-
tuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar.

4.3.1 Teknik som inte utreds vidare
Markkabel i växelströmsnätet kan endast komma ifråga 

då alternativet av framkomlighetsskäl är ingen förbindelse 
alls. Till följd av vårt uppdrag om driftsäkerhet och kostnads-
effektivitet kan vi inte i några andra fall välja markkabel. 
Markkabel uppfyller inte på samma sätt som luftledning kra-
ven i vårt uppdrag om driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och 
miljöanpassad överföring av el.
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5. VERKSAMHETSBESKRIVNING

5.1 Teknik allmänt
5.1.1 Stamnätet

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 ersät-
tas 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 eventu-
ella 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 5.

1 Synkront innebär att systemen har samma frekvens

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 vil-
ket innebär att den ändrar riktning 100 ggr/s (antalet positiva 
och negativa maximivärden per sekund). Strömmens frek-
vens är 50 Hz.

5.1.3 Stolptyper
Det nya avsnittet 400 kV-luftledning avses i huvudsak att 

uppföras med portalstolpar i stål, se figur 6 och 7. Ledningen 
har två faser, utförda som duplexledare, vilket innebär att 
varje fas består av två ledare. Höjden på stolparna räknat 
från marken till stolptopp är i storleksordningen 20-44 m. 
Höjden på stolparna kan vara både lägre och högre beroende 
på spannlängd (det vill säga avståndet mellan stolparna). 

Avståndet mellan stolparna ligger på cirka 300-330 m, men 
kan variera beroende på markförutsättningar m.m.

Jordningen av stolparna sker genom att en jordlina grävs 
ned längs med hela ledningens längd. I undantagsfall, om 
markförhållandena inte medger längsgående jordlina, sker 
punktjordning vid stolpen. I toppen av stolparna finns två 
topplinor som fungerar som åskledare. Den ena kommer att 
förses med optofiber. Optofiber används bland annat för 
telekommunikation.

De ostagade portalstolparna används i jordbruksmark. I 

Figur 5. De nordisk-baltiska stamnäten. 
Länk: http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/stamnatskarta/
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punkter där ledningen svänger eller byter riktning används så 
kallade vinkelstolpar, se figur 8.

5.1.4 Fundament
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av fun-

dament: jordfundament, bergfundament och pålfundament, 
se figur 9. Val av fundamentstyp beror av de geotekniska och 
hydrologiska förutsättningarna vid respektive stolpplats. 
Varje stolpe och varje stag uppförs med separata fundament. 
Vid anläggning av ett fundament påverkas normalt en yta om 
ca 5 x 5 meter kring varje stolpben.

Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfunda-
ment. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller 
stolparna på plats, för en principskiss se figur 9. Jordfunda-
ment består oftast av kreosotimpregnerade träslipers. Alter-
nativen stål och betong används inom till exempel 
vattenskyddsområden där skyddsföreskrifterna förbjuder 
träimpregneringsmedel eller i närheten av dricksvattenbrun-
nar. Läs mer om kreosot på vår hemsida www.svk.se.

I detta projekt där utredningskorridorerna ligger inom 
skyddsvärda grundvattenförekomster är Svenska kraftnäts 
avsikt att inte använda sig av kreosotimpregnerade slipers i 
fundamenten.

5.2 Ledningsgata
Området intill en kraftledning kallas ledningsgata. Utse-

endet på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföre-
skrifter, främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter 
(se avsnitt 3.5). Enligt dessa ska bland annat en kraftlednings 
faslinor hängas på en viss lägsta nivå ovan mark. För att und-
vika risk för skador på ledningar vid bränder i intilliggande 
byggnader finns dessutom bestämmelser om minimiavstånd 
mellan kraftledningar och byggnader.

Hur stor markyta en kraftledning tar i anspråk beror på 
vilken typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs 
markbehovet av den yta som stolparna tar i anspråk. Där led-
ningen behöver vinklas blir ytan större på grund av behovet 
av stag. Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter 
finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och led-
ning, detta medför att ytan som stolparna tar i anspråk 
måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra att vege-
tationen blir för hög och därmed utgör en potentiell säker-
hetsrisk. 

5.3 Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produ-

ceras, transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för 
växelström 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 

Figur 7. Exempel på stolpar. A-stolpe, avstånd mellan ytterfaser ca 18 m. B-stolpe, 
avstånd mellan ytterfaser ca 22 m.

Figur 6. Illustration av standardstolpar, till vänster stagad A-stolpe och till höger 
ostagad B-stolpe.

Figur 8. Illustration av standard vinkelstolpe. Används när ledningen byter riktning.
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Figur 9. Principskisser fundament.

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.

5.3.1 Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i 

marknivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elek-
triska fältet avtar kraftigt med avståndet till ledningen. Vege-
tation och byggnader skärmar av fältet från luftledningar, 
vilket innebär att endast låga elektriska fält uppstår inomhus 
även om huset står nära en kraftledning.

5.3.2 Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av 

strömmen i ledningen och varierar med storleken på ström-
men. Även hur ledningarna hänger i förhållande till varandra 
och spänningsnivån påverkar magnetfältets styrka. Magnet-
fältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från led-
ningen, se figur 10. 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 årsmedelvärden 
av strömmen för ett antal år för den aktuella förbindelsen. 
Det värde som används överskrids endast av 5 % av alla 
beräknade årsmedelvärden (95 %-percentilen2). För helt nya 
ledningar används beräknade strömmar som skattas på mot-
svarande 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 

2 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.

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 betyd-
ligt högre än årsmedelvärdet. 

5.3.3 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 kraftled-
ningar och elektriska hushållsapparater. Denna rapport är en 
uppdatering av en tidigare rapport från 2009 och 700 nya 
studier har inkluderats. Slutsatsen är att det inte finns några 
bevisade medicinska samband mellan elektromagnetiska fält 

Figur 10. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet.



SAMRÅDSUNDERLAG LEDNINGSFLYTT - STAFFANSTORP   19

SAMRÅDSUNDERLAG – SVENSKA KRAFTNÄT 

och hälsoproblem3.  
I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknyt-

ning till magnetfält på fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

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

 > 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.stralsakerhets-
myndigheten.se finns mer information.

3 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_
id=1581 

5.4 Ljud
Ljudeffekter från kraftledningar alstras främst vid fuktigt 

väder, till exempel vid dimma och regn. Ljudet kan vara 
”sprakande” till sin karaktär och kan sägas likna ljudet från 
ett brinnande tomtebloss. Ljudeffekter kan även uppträda i 
samband med trasiga eller onormalt nedsmutsade isolatorer. 

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 m från ledningens mitt vid tri-
plex (tre linor i varje fas) och ca 60 m från ledningens mitt 
vid duplex (två linor i varje fas). I detta projekt avses duplex 
att användas. Avståndet till ledningen samt 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 upp-
fatta och ljudnivåer av denna storleksordning bör inte ge 
upphov till några påtagliga störningar.

5.5 Drift och underhåll
Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt 

program, och utförs av Svenska kraftnäts anlitade under-
hållsentreprenörer. Driftbesiktning av varje luftledning utförs 
från helikopter varje år. Underhållsbesiktning från marken 
sker vart åttonde år. Området vid stolparna ska hållas fritt 
från höga träd. Träd och buskar som inte riskerar att nå led-
ningen tillåts stå kvar.

5.6 Rivning av befintlig ledning
I och med planerad ledningsflytt kommer befintlig 400 

kV ledning på sträckan som berörs att rivas. Stolpar, fas- och 
topplinor demonteras och hanteras enligt Svenska kraftnäts 
Tekniska riktlinjer ”Miljökrav i bygg-, anläggnings- och 
underhållsentreprenader” (TR13) och Elsäkerhetsanvisningar 
(ESA05). Svenska kraftnäts Tekniska riktlinjer finns på www.
svk.se.

Befintlig ledning är byggd med fackverksstolpar av stål 

Figur 11. Illustration av ljudnivåer.
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med kreosotimpregnerade fundament som är nedgrävda ca 
1,5-2 meter under markytan.

5.6.1 Miljöpåverkan
Miljöpåverkan som bedöms kunna uppkomma vid bortta-

gande av luftledning är fysisk påverkan på marken (körska-
dor, packning och sättningar), spridning av förorening till 
mark (främst från kreosotimpregnerade trästolpar) samt 
spridning av luftföroreningar (behov av transporter).

Fysisk påverkan på marken
Vid borttagande av linor, stolpar och fundament krävs 

arbetsfordon som kan ha en fysisk påverkan på marken 
genom exempelvis körskador och packning. Vid återfyllning 
av massor finns risk för sättningar. Vid borttagande av linor, 
stolpar och fundament ställs krav på arbetsfordon och metod 
för att undvika/minska risk för packning och skador på mar-
ken. Vid känslig mark används markskydd, till exempel 
stockmattor. Risk för sättning i marken, främst i åkermark, är 
bland annat beroende av jordart och hur hårt massorna 
packas. För att undvika sättningar vid borttagna fundament 
ska återförda massor vara av samma fraktion som omgi-
vande massor.

Spridning av föroreningar till mark
Risk för viss spridning av föroreningar till mark finns 

genom att kreosotimpregnerade stolpfundament använts. I 
detta projekt kommer sannolikt alla fundamenten från de 
gamla stolparna att tas bort och marken återställas till bruk-
bart skick. För att säkerhetsställa att ingen kreosot finns kvar 
i marken kommer jorden i anslutning till fundamenten att tas 
bort.

Risken att mark och vatten ska påverkas av kreosot från 
befintliga stolpfundament bedöms som mycket liten. Flera 
studier har utförts på kreosotbehandlade slipers och stolpar 
ovan mark som visar att rörligheten i mark är mycket låg, det 
vill säga föroreningarna stannar kvar alldeles i närheten av 
stolpar och slipers (Jernlås, 2012, Jernlås 2013 och Golder 
Associates, 2014). I den miljötekniska utredningen utförd av 
Golder Associates (2014) påvisades inte heller någon sprid-
ning av kreosot till varken grund- eller ytvatten i närheten av 
kreosotimpregnerade slipers.

Transporter
Transporter i samband med rivning av ledningen har även 

en miljöpåverkan genom det föroreningsutsläpp till luften 
som arbetsfordonen orsakar. Transporter kommer så långt 
som möjligt förläggs till platser där de gör så liten skada som 
möjligt och i första hand används befintliga vägar eller 
arbetsvägar som anlagts för byggandet av den nya led-
ningen.
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6. OMGIVNINGSPÅVERKAN, FÖRUTSÄTT-
NINGAR OCH FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER

6.1 Läshänvisning och 
bedömningsgrunder

Kapitel 6 redovisar omgivningspåverkan, förutsättningar 
och förväntade konsekvenser. 

Omgivningspåverkan beskriver hur en ny kraftledning 
påverkar exempelvis intresseområdena naturmiljön eller 
boendemiljön. Beskrivningen av omgivningspåverkan är den-
samma för utredningskorridorerna. 

Förutsättningar beskriver det lokala utgångsläget för res-
pektive intresseområde och utredningskorridor. Förutsätt-
ningarna är en skrivbordsstudie baserad på befintliga 
utredningar/rapporter, kartor och GIS-material. Efter samråd 
kommer detta avsnitt att utvecklas och fördjupas i en MKB.

Förväntade konsekvenser är en bedömning av konse-
kvenser på intresseområdet som kan förväntas uppstå av 
ledningsflytten om aktuell utredningskorridor väljs. Förvän-
tade konsekvenser är en skrivbordsstudie baserad på befint-
liga utredningar/rapporter, kartor och GIS-material. Efter 
samråd kommer detta avsnitt att utvecklas och fördjupas i 
en MKB.

Bedömningsgrunderna hanterar förväntade konsekvenser 
i förhållande till intressets värde. Svenska kraftnäts bedöm-
ningsgrunder återfinns i bilaga 1.

6.2 Boendemiljö och bebyggelse
6.2.1 Generell omgivningspåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan med avseende på boen-
demiljö kommer av magnetfält och påverkan på landskaps-
bilden.

För Svenska kraftnät är det viktigt att boendemiljöer 
påverkas så lite som möjligt. Som ett hjälpmedel används 
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy, se avsnitt 3.4. Det går 
dock inte alltid att undvika boendemiljöer helt eftersom led-
ningen av markintrångs- och kostnadsskäl behöver byggas 
med så rak sträckning som möjligt. Vinkelstolpar som måste 
användas vid svängar kräver stor plats för stag.

Boendemiljön kan också påverkas genom att de boende 
kan uppleva ledningen som förfulande eller störande. I enlig-
het med resonemanget ovan dras ledningen så långt bort 
från boendemiljöer som möjligt och även i detta samman-
hang är antalet bostadshus intill de olika alternativen en vik-

tig bedömningsfaktor vid beslut om vilket alternativ som 
förordas.

6.2.2 Förutsättningar
Den befintliga kraftledningen och utredningskorridorerna 

är alla lokaliserade mellan tätorterna Lomma (Lommas kom-
mun), Hjärup (Staffanstorps kommun) och Åkarp (Burlövs 
kommun) i Skånes län, se figur 12. Utredningskorridorerna är 

Figur 12. Kartan visar utredningskorridorernas lokalisering i kommunen och även 
angränsande kommuner
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belägna i Staffanstorp kommun.
Två magnetfältsberäkningar är utförda. En beräkning med 

hänsyn till att SydVästlänken är i drift vid planerad lednings-
flytt och en beräkning är utförd under förutsättningen att 
den inte är driftsatt, för mer information om SydVästlänken 
se www.svk.se/sydvastlanken. SydVästlänkens drifttagande 
betyder att det generellt blir lägre strömmar i berörd 400 
kV-ledningen. Magnetfältsberäkningarna, som är baserad på 
utredningskorridorernas nuvarande lokalisering, visar att 
inga bostäder påverkas av magnetfält högre än Svenska 
kraftnäts policyvärde på 0,4 mikrotesla. Vid högre strömmar 
och med antagandet att SydVästlänken inte är i drift bedöms 
magnetfältet från 400 kV-ledningen vara 0,4 mikrotesla på 
ett avstånd om cirka 70 m från ledningens centrum. Vid lägre 
strömmar och med antagandet att SydVästlänken är i drift 
bedöms magnetfältet från 400 kV-ledningen vara 0,4 mikro-
tesla på ett avstånd om cirka 50 m från ledningens centrum.

Bebyggelsen som berörs av utredningskorridorerna är 
gles och spridd. I området bedrivs jordbruk.

Alternativ 1
Inga bostäder är belägna inom 70 m från utredningskorri-

dorens yttre gräns, se figur 13.
Det är 10 fastigheter som direkt berörs av utredningskor-

ridoren varav 1 är en samfällighet och 1 är järnvägen. 

Alternativ 2
Inga bostäder är belägna inom 70 m från utredningskorri-

dorens yttre gräns, se figur 14.
Det är 10 fastigheter som direkt berörs av utredningskor-

ridoren varav 1 är en samfällighet och 1 är järnvägen. 

6.2.3 Förväntade konsekvenser
Ledningsflytten innebär att kraftledningen kommer mar-

ginellt närmare ett fåtal bostäder/byggnader men även att 
ett antal bostäder får ledningen på ett längre avstånd jämfört 
med nuläget. Ledningsflytten innebär även att utsikten kom-
mer förändras något för omgivningen och närboende, för 
vissa marginellt positivt och för andra negativt. Området 
mellan tätorterna Staffanstorp och Hjärup används för jord-
bruk vilket betyder att marken i stort är fri från skog. Den 

Figur 13. Utredningskorridor 1 med avstånden 70 m, 200 m respektive 500 m mar-
kerade från korridorens ytterkant.

Figur 14. Utredningskorridor 2 med avstånden 70 m, 200 m respektive 500 m mar-
kerade från korridorens ytterkant.
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trädfria miljön i utredningskorridorernas närhet skapar långa 
siktlinjer.

Alternativ 1
För bostäder/byggnader som finns i anslutning till utred-

ningskorridoren bedöms den ytterligare påverkan på boen-
demiljö på grund av ledningsflytten bli obetydlig. För två 
bostäder innebär alternativ 1 att ledningen dras väster om 
bostadsbyggnaden istället för öster. För ett antal bostäder 
skulle avståndet till ledningen bli längre och för andra kor-
tare. Alternativ 1 har en mer centrerad sträckning mellan tät-
orterna än den befintliga ledningen, vilket kan ses som 
positivt för boendemiljön. 

Utredningskorridoren innebär längst flytt mot väster från 
den ursprungliga ledningssträckningen (som mest ca 750 m) 
och därmed fås störst förändring för dess omgivning jämfört 
med nuläget. Boendemiljön bedöms, utifrån kraftlednings 
placering idag, inte påtagligt påverkas visuellt av utrednings-
korridoren.

Den samlade bedömningen av påverkan på boendemiljön 
bedöms som obetydlig.

Alternativ 2
Alternativ 2 är en kortare flytt av den befintliga ledningen 

(jämfört med alternativ 1) och utredningskorridoren ”rundar” 
planområdet vid Västerstad istället för att korsa det, vilken 
den nuvarande sträckningen gör. Inga bostäder/byggnader 
finns mellan den befintliga ledningen och utredningskorrido-
ren. Flytten innebär att ledningen blir lokaliserad marginellt 
närmare ett antal befintliga bostäder/byggnader men längre 
ifrån andra. Alternativ 2 innebär ett något längre avstånd 
mellan ledning och tätorten Hjärup vilket kan ses som posi-
tivt för boendemiljön. 

Utredningskorridoren skulle utifrån kraftledningens place-
ring idag resultera i en obetydlig, ytterligare förändring för 
boendemiljön.

Den samlade bedömningen av påverkan på boendemiljön 
bedöms som obetydlig.

6.3 Landskapsbild
6.3.1 Generell omgivningspåverkan

En luftledning ger en oundviklig påverkan på landskapsbil-
den. Hur omfattande påverkan anses bli beror på hur väl luft-
ledningen följer landskapsformen, omgivande 
markanvändning och närhet till bebyggelse. En luftledning 
som går i öppna landskap, över höjder och som avtecknar sig 
mot himlen blir mer synlig än om ledningen varit belägen i 
skogsmark. 

En luftledning blir ofta mindre framträdande i ett storska-
ligt landskap jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. I 
landskap där det redan finns mycket synlig infrastruktur kan 
ytterligare stråk smälta in bland befintliga, men det finns 
också en risk att de förstärker varandras påverkan och blir 
dominerande i landskapsbilden. Med infrastruktur menas i 

huvudsak andra kraftledningar, vägar, järnvägar, sjövägar 
samt flygplatser och flygstråk. 

6.3.2 Förutsättningar
Det omgivande landskapet består av en mosaik av jord-

bruksmark. Enskilda hus och byggnader belägna utanför tät-
orten är inte sällan kantade av träd och/eller alléer. 
Utredningskorridorerna är belägen på flack mark och inga 
utmärkande höjdlägen passeras. Eftersom landskapet saknar 
tydliga höjder samt består av trädfri jordbruksmark är sikten 
fri över längre vyer.   

Området där utredningskorridorerna är lokaliserade sak-
nar skydd för landskapsbilden. 

Alternativ 1
Ledningssträckan för alternativ 1 är ca 2,8 km lång och 

den befintliga ledningen bedöms vara ca 2,6 km på motsva-
rande sträcka.

Alternativ 2
Ledningssträckan för alternativ 2 är ca 2,5 km lång och 

den befintliga ledningen bedöms vara ca 2,5 km på motsva-
rande sträcka.

6.3.3 Förväntade konsekvenser
Landskapet är idag påverkat av människan med jordbruk, 

infrastruktur i form av kraftledningar, vägar och järnväg. Ett 
landskap bestående av mindre sammanhängande jordbruks-
marker bedöms ha ett högt värde för landskapsbilden utifrån 
Svenska kraftnäts bedömningsgrunder, se bilaga 1. I detta 
fall, när det rör sig om en förhållandevis kort flytt av en 
befintlig ledning är dock detta värde redan påverkat.

Ledningen kommer att synas i landskapet men den ytter-
ligare påverkan på, och även förändringen av landskapsbilden 
som ledningsflytten orsakar bedöms som obetydlig. 

Ledningsavsnittet som ska byggas om och omlokaliseras 
är relativt kort och utredningskorridorerna är belägna nära 
varandra med liknande förutsättningar. Konsekvenserna på 
landskapsbilden bedöms därför vara densamma för båda 
alternativen. 

Konsekvenserna på landskapsbilden bedöms bli små eller 
obetydliga.

6.4 Områden av riksintresse
6.4.1 Generell omgivningspåverkan

Områden av nationell betydelse för en rad olika samhälls-
intressen kan pekas ut som riksintresseområden. Bestäm-
melserna om riksintressena finns i miljöbalken, kap 3 och 4, 
och dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada de värden för vilka riksintresset har pekats ut.

Natura 2000 är EU:s nätverk för värdefull natur. Syftet 
med att peka ut dessa områden är att värna de naturtyper 
och arter som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt per-
spektiv. Arbetet med Natura 2000 styrs av Fågeldirektivet 
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samt Art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden är, 
förutom att de är klassade som riksintressen, skyddade 
enligt Miljöbalken, kap. 7, och det krävs tillstånd för att vidta 
åtgärder eller bedriva verksamheter som direkt eller indirekt, 
på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 
2000-område. 

Ibland kan det vara svårt att göra en generell beskrivning 
av påverkan på riksintressen och Natura 2000-områden 
eftersom det finns en stor spännvidd av vad dessa områden 
avser att skydda. 

6.4.2 Förutsättningar
Inga riksintressen för naturvård eller friluftsliv berörs av 

korridorerna. Det finns inte heller Natura2000-områden 
som berörs av utredningskorridorerna.

Utredningskorridorerna för flytten berör riksintresse för 
kommunikationer. Riksintresset består av två områden; 
befintlig järnväg (Södra stambanan) och framtida järnväg 
(Europabanan). 

Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsför-
bindelser och trafikeras av godståg, pendeltåg och snabbtåg. 
Södra stambanan går mellan Malmö och Stockholm.

Projektet Europabanan drivs av föreningen Europakorrido-
ren där flera berörda kommuner ingår. Europabanan är tänkt 
att bli en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och 
Malmö. Det finns i dagsläget inga detaljerade planer på loka-
lisering.

6.4.3 Förväntade konsekvenser
Värdet på riksintressen är höga men påverkan bedöms bli 

obetydlig. Konsekvenserna på riksintressena bedöms därför 
bli obetydliga.

6.5 Naturmiljö
6.5.1 Generell omgivningspåverkan

Påverkan på naturmiljön beror främst på hur brett område 
som behövs till ledningsgatan. Bredden på ledningsgatan 
uppskattas till 18-22 meter, förutom där vinkelstolpar behö-
ver placeras. Hur stor påverkan ledningsgatan medför är helt 
beroende av naturtypen som genomkorsas. Ledningen kan 
orsaka förlust av värdefulla biotoper, framförallt gamla 
skogsmiljöer, naturliga bryn och skogbärande hagmark. Led-
ningen kan även påverka öppna, naturliga miljöer, som till 
exempel fågelrika strandängar, öppna myrar etc. Ledningen 
kan här innebära störningar för häckande fågel. Större rov-
fåglar som havsörn, fiskgjuse och bivråk kan påverkas nega-
tivt om de häckar där ledningen planeras och risk finns för att 
fåglarna flyger in i ledningen. 

6.5.2 Förutsättningar
Området för utredningskorridorerna hyser inga kända 

naturvärden. 
Utredningskorridorerna är belägen på mark utpekad i 

länsstyrelsens naturvårdsprogram, som benämns ”Odlings-

mark norr om Hjärup”, se figur 15.

6.5.3 Förväntade konsekvenser
Ledningsflytten kommer inte att innebära att avverknings 

måste ske, utan endast enstaka träd kan komma att tas bort. 
Nya stolpar kommer att krävas samtidigt som de stolpar i 
den befintliga ledningssträckan som berörs av flytten tas 
bort. Påverkan bedöms bli obetydlig.  

Då området för utredningskorridorerna helt saknar kända 
naturvärden bedöms värdet vara litet och konsekvenserna 
för naturmiljön bedöms bli obetydliga.

Bedömningen är utförd baserad på dagens kunskap om 
naturmiljön i det aktuella området. I det fortsatta arbetet 
kommer ytterligare utredningar och eventuella inventeringar 
att resultera i mer information om naturmiljön i området. 
Avsnittet om naturmiljö kan komma att kompletteras till 
nästa samrådshandling och/eller till miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 

Figur 15. Kända naturvärden och terrängformer i och i anslutning till utredningskorri-
dorerna
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6.6 Kulturmiljö
6.6.1 Generell omgivningspåverkan

Påverkan med avseende på kulturmiljö bedöms framfö-
rallt utgöras av luftledningens eventuella påverkan på kultur-
miljöer där landskapsbilden är värdefull. Under byggskedet 
kan påverkan komma att ske på byggnader, lämningar och 
miljöer. Denna påverkan går att minimera och den är lokal 
och koncentrerad till byggskedet. Generellt kan också sägas 
att stolpplacering och anläggande av körvägar och upplags-
platser, om sådana krävs, kommer att ha betydelse för i vil-
ken grad kulturmiljön påverkas. För att minimera påverkan på 
fornlämningar utförs en särskild arkeologisk undersökning 
inför byggstart, till stor del i fält, för att lokalisera, märka upp 
och dokumentera lämningarna.

6.6.2 Förutsättningar
Utredningskorridorerna berör kulturmiljöstråk och särskilt 

värdefulla kulturmiljöer, utpekade i länsstyrelsens kulturmil-
jöprogram, se figur 16. 

Kulturmiljöstråk är kopplad till järnvägen Södra stamba-

nan samt Landsvägen och den första motorvägen Malmö-
Lund.

Kulturvärdet i Södra stambanan är järnvägen och den 
bebyggelse järnvägen gav upphov till. Kulturmiljöstråket är 
ca 250 m brett på ömse sida om järnvägen vid området som 
berör utredningskorridorerna. Motivering för bevarande är 
”Södra stambana var av stor betydelse för förbindelserna 
inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över 
järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den 
svenska infrastrukturen.”

Kulturmiljöstråket Landsvägen och första motorvägen 
Malmö-Lund är belägna i utredningskorridorernas direkta 
närhet, söder om utredningskorridorerna, men berörs inte 
direkt av ledningsflytten. Motivering för bevarande är ” 
Sträckningen har lång kontinuitet och kan beläggas till 
åtminstone tidigt 1800-tal. Vägen är sannolikt mycket äldre 
än så. Vägen leder till stor del än i dag i den äldre sträckning 
som finns återgiven på Skånska rekognosceringskartan 
(1812-1820). Någon förändring av sträckningen har genom-
förts, men i huvudsak är sträckningen intakt vilket är ett 
starkt skäl för att bevara den framåt i tiden. Kulturmiljön 
längs vägen med alléer och den för byarna karaktäristiska 
bebyggelsen med spår från olika verksamheter och tidsepo-
ker gör åkandet till en upplevelse utöver det vanliga. Motor-
vägen, som Sveriges första autostrada är ett viktigt 
dokument över den utbyggnad av infrastrukturen som 
genomförts sedan 1950-talet.”

Särskilt värdefulla kulturmiljöer är ett område som 
sträcker sig öster, väster samt över tätorten Hjärup. Området 
benämns som Bomhög-Hjärup-Uppåkra och är ett flackt 
odlingslandskap som kännetecknas av den landskapstyp som 
uppstod under 1800-talet. Motivering för bevarande är 
”Området utgör en rest av det nu till stadslandskap exploate-
rade jordbruksområdet. De öppna åkermarkerna och gamla 
landsvägsallén, liksom andra alléer och trädridåer, är av 
betydelse för helheten tillsammans med bymiljöerna. Grav-
högen Bomhög är ett viktigt inslag i odlingslandskapet och 
tyder på att området varit en del av en forntida centralbygd. 
Uppåkra station och de få bostäderna intill är tidstypiska för 
tiden kring 1900.”

Inom utredningskorridorerna finns även ett fåtal fornläm-
ningar.

6.6.3 Förväntade konsekvenser
Utredningskorridorerna finns i ett område där värdet av 

kulturmiljön bedöms vara måttligt. Påverkan på fornläm-
ningar kommer till största mån att undvikas genom detalj-
projektering av stolpplacering. Om påverkan inte kan 
undvikas kommer lämningar att flyttas. Fornlämningar som 
påträffas vid exempelvis inventeringar kommer att märkas 
upp innan byggnation påbörjas för att säkerställa att de inte 
påverkas under byggtiden. Påverkan på kulturmiljö bedöms 
bli liten. 

Ledningsflytten bedöms sammantaget innebära små kon-
sekvenser för kulturmiljön.Figur 16. Kända kulturvärden och fornlämningar i och i anslutning till utredningskorri-

dorerna
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Bedömningen är utförd baserad på dagens kunskap om 
kulturmiljön i det aktuella området. I det fortsatta arbetet 
kommer ytterligare utredningar och eventuella inventeringar 
att resultera i mer information om kulturmiljön i området. 
Avsnittet om kulturmiljö kan komma att kompletteras till 
nästa samrådshandling och/eller miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 

6.7 Rekreation och friluftsliv
6.7.1 Generell omgivningspåverkan

Generellt är all naturmark i närheten av tätorter av 
intresse för friluftslivet. Rekreation och friluftsliv påverkas 
främst visuellt av en luftledning. I skogsmark och över öppna 
strövområden eller landskap kan känslan av orördhet påver-
kas. 

Rekreation är främst kopplat till rofylldhet och ostördhet i 
naturen. Friluftsliv kan istället vara fysiska aktiviteter inte lika 
beroende av en avkopplande miljö.

6.7.2 Förutsättningar
Utredningskorridorerna är belägna på jordbruksmark och 

passerar väg och järnväg. I närområdet finns bebyggelse i 
form av industrier och bostäder. Upplevelser i Skåne län 
kopplad till naturen finns främst i naturreservat eller i sam-
band med fågelskådning.

Utredningskorridorerna passerar en cykelled som sträcker 
sig mellan Hjärup och Lomma, se figur 17.

6.7.3 Förväntade konsekvenser
Ledningsflytten bedöms inte påverka förutsättningarna 

eller möjligheterna att utföra aktiviteter kopplad till friluftsliv 
och rekreation. Området där utredningskorridorerna är 
belägna bedöms vara av litet värde för friluftslivet.

Konsekvenserna för friluftsliv och rekreation bedöms bli 
obetydliga.

Bedömningen är utförd baserad på dagens kunskap om 
friluftslivet i det aktuella området. I det fortsatta arbetet 
kommer ytterligare utredningar och samråd att resultera i 
mer information om kulturmiljön i området. Avsnittet om fri-
luftslivet och rekreation kan komma att kompletteras till 
nästa samrådshandling och/eller miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 

6.8 Naturresurshushållning
6.8.1 Generell omgivningspåverkan

I jordbruksmark uppstår ett intrång även om påverkan är 
mindre än i skogsmark ur ett naturresursperspektiv. 
Intrånget begränsas till ytorna närmast stolparna vilket inne-
bär att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor 
under ledningen.

Risken att mark och vatten ska påverkas av kreosot från 
stolpfundament bedöms som mycket liten. Flera studier har 
utförts på kreosotbehandlade slipers och stolpar ovan mark 
som visar att rörligheten i mark är mycket låg, det vill säga 
föroreningarna stannar kvar alldeles i närheten av stolpar och 
slipers (Jernlås, 2012, Jernlås 2013 och Golder Associates, 
2014). I den miljötekniska utredningen utförd av Golder 
Associates (2014) påvisades inte heller någon spridning av 
kreosot till varken grund- eller ytvatten i närheten av kreoso-
timpregnerade slipers. 

Inom till exempel vattenskyddsområden där skyddsföre-
skrifterna förbjuder träimpregneringsmedel eller i närheten 
av dricksvattenbrunnar används betong eller stålfundament.

6.8.2 Förutsättningar
Utredningskorridorerna är belägna på mark där ett aktivt 

jordbruk bedrivs. 
Området för utredningskorridorerna ingår i grundvatten-

förekomsterna Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar 
som är skyddade områden. Utredningskorridorerna berör 
vattenförekomsten Alnarpsströmmen. Vattenförekomsten 
bedömdes ha dålig ekologisk status 2009 och målet till 2027 
är god ekologisk status (enligt VISS - VattenInformationsSys-

Figur 17. Figuren visar cykelledens lokalisering som sträcker sig längs med bilvägen
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tem Sverige). Den kemiska ytvattenstatusen 2009 var god. 
Det finns även grundvattentillgångar i jordlager, se figur 18.

Ett vindkraftverk är lokaliserat ca 800 m nordost om den 
befintliga ledningen, väster om Flackarp samt ett ca 800 m 
norr om Hjärup.

6.8.3 Förväntade konsekvenser
Värdet av naturresurserna i området bedöms som högt 

men påverkan bedöms bli liten. Brukandet av jordbruksmar-
ken försvåras på grund av att stolparna tar markyta i 
anspråk. 

Konsekvenserna på naturresurserna bedöms sammanta-
get som små.

6.9 Infrastruktur och planförhållanden
6.9.1 Generell omgivningspåverkan

Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggning 
av kraftledningar eftersträvas att påverkan på annan infra-
struktur så som vägar, järnvägar eller andra kraftledningar 
minimeras.

Påverkan på infrastruktur bedöms i driftskedet i huvudsak 
endast ske i samband med drift och underhållsarbeten. 
Påverkan på infrastruktur bedöms framför allt uppkomma 
under byggskedet. Information om infrastruktur som kan 
komma att påverkas samlas in löpande.

Nya kraftledningar får enligt 8 § ellagen inte strida mot 
gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet 
med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock 
mindre avvikelser göras.

6.9.2 Bedömningsgrunder avseende 
planförhållanden

Stor påverkan uppkommer när ledningen står i konflikt 
med en fastställd detaljplan eller motverkar syftet av ett 
annat planlagt intresse.

Måttlig påverkan uppkommer när ledningen står i konflikt 
med inriktningar eller målsättningar i översiktlig planering på 
ett sådant sätt att kommunens planerade utveckling måste 
anpassas efter den preliminära sträckningen.

Liten påverkan uppkommer när ledningen står i konflikt 
med allmänna inriktningar eller målsättningar som bör upp-

Figur 18. Vindkraftverk och vattentillgångar i och i anslutning till utredningskorri-
dorerna 

Figur 19. Kartan visar infrastruktur och planförhållanden som berörs av utredningskorri-
dorerna
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fyllas. Den preliminära sträckningen påverkar inte kommu-
nens planerade utveckling.

6.9.3 Förutsättningar
Utredningskorridorerna berör järnvägen Södra stamba-

nan, befintlig infrastruktur kan ses i figur 19. Trafikverket pla-
nerar att bygga ut stambanan, från 2 till 4 spår, mellan Lund 
och Arlöv. Man planerar att sänka ner spåren ca 4-6 m i 
vissa avsnitt för att minska bullernivåerna. 

Trafikverket och kommunerna Malmö, Burlöv, Staffans-
torp och Lund har även planer på att bygga ett snabbcykel-
stråk mellan Malmö och Lund, och skulle då passera Hjärup. 
Lokalisering är inte fastlagd men området som är aktuellt för 
cykelstråket berör utredningskorridorerna, se figur 20.

Inga detaljplaner eller andra kommunala planlagda intres-
sen finns i området för utredningskorridorerna. 

Alternativ 1
Utredningskorridoren berör allmän väg 882 och 896 samt 

järnvägen Södra stambanan vilken är av riksintresse för kom-
munikationer. 

Alternativ 2
Utredningskorridoren berör allmän väg 896 samt järnvä-

gen Södra stambanan vilken är av riksintresse för kommuni-
kationer. 

6.9.4 Förväntade konsekvenser
Ledningen kommer att anpassas efter befintlig och i möjli-

gaste mån framtida infrastruktur. Södra stambanan har ett 
högt värde för infrastrukturen. Järnvägen bedöms inte gene-
rellt påverkas av ledningsflytten när ledningen är i drift. Vid 
underhållsarbete blir påverkan obetydlig.

Konsekvenserna för infrastrukturen bedöms bli obetyd-
liga.

Figur 20. Snabbcykelstråkets utredningsområde, Källa Samrådsunderlag E22 Snabb-
cykelstråk, Malmö-Lund. Trafikverket

För planförhållanden bedöms konsekvenserna bli positiva 
då ledningsflytten innebär att mark frigörs för bostäder 
enligt planprogrammet Hjärup Västerstad.

6.10 Tidsbegränsad påverkan under 
byggskede

Svenka kraftnät utför inte själva byggnationen utan lägger 
ut den på entreprenad. Entreprenören ska tillämpa Svenska 
kraftnäts Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader 
samt underhållsentreprenader (TR-13). I detta dokument 
anges de miljökrav som utöver gällande lagstiftning ska gälla 
för bygg- och anläggningsentreprenader som Svenska kraft-
nät upphandlar. Dessutom upprättas en särskild åtgärdsplan 
för projektet. Denna beskriver alla de försiktighetsmått och 
skyddsåtgärder som ska vidtas.

Miljöpåverkan kopplad till byggnationen är främst stör-
ningar genom fysiskt intrång, buller, utsläpp till mark/vatten 
och luftföroreningar. Till kategorin fysiska intrång hör körvä-
gar i ledningsgatan och uppställningsplatser för maskiner 
och material. Störningar i form av buller och luftföroreningar 
orsakas av den anläggningstrafik med tunga fordon som 
krävs för bygget. Ett visst hinder i framkomlighet längs stigar 
och leder kan förekomma temporärt innan röjningsrester tas 
bort.

En viss påverkan på marken utmed sträckningen kommer 
att ske på grund av arbetsmaskinerna vilka kan medföra 
kompaktering av marken. Marken påverkas även av själva 
anläggandet av tillfartsvägarna. Ytterligare påverkan på mar-
ken utmed ledningens sträckning uppstår vid arbete med att 
gräva ner jordlinan. Detta ingrepp är dock förhållandevis 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 fundamen-
tet att ske på plats. Vid så kallade bergfundament kommer 
även borrning i och sprängning av berg att behövas för att 
förankra fundamentet i berget. Detta ger främst upphov till 
konsekvenser i form av buller.

Extra varsamhet kommer att iakttas vid de platser där 
ledningen passerar vattendrag för att undvika att arbetsma-
skiner eller tillfälliga vägar påverkar vattendraget negativt. 
Svenska kraftnät ställer miljökrav med syfte att minimera ris-
ken för detta.
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7. SAMLAD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas en samlad konsekvensbedöm-
ning av utredningskorridorerna alternativ 1 respektive 2.

Tabell 1. Samlad bedömning av konsekvenser för respektive utredningskorridor.

UTREDNINGSKORRIDOR 1 UTREDNINGSKORRIDOR 2 KOMMENTAR TILL BEDÖMNING

Boendemiljö och bebyg-
gelse

Inga bostäder beräknas få högre magnetfält än 
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy. Den yt-

terligare påverkan som ledningsflytten innebär, 
utifrån kraftledningens placering idag, bedöms 

inte påverka boendemiljön.

Landskapsbild

Landskapsbildens mosaiklandskap har ett 
högt värde, men är i detta fall redan påverkat 
av den befintliga ledningen. Förändringen och 

konsekvenserna av ledningsflytten bedöms därav 
som obetydliga.

Riksintressen

Riksintresset kommunikationer berörs av led-
ningsflytten men utan att konsekvenser bedöms 

uppstå. 

Naturmiljö
Området för utredningskorridorerna saknar kända 

naturvärden.

Kulturmiljö
Inom utredningskorridorerna finns ett fåtal lämn-

ingar och kulturmiljöområden.

Rekreation och friluftsliv

Området berör inte riksintresse för friluftsliv och 
ledningsflytten bedöms inte påverka tillgäng-

ligheten i området. 

Naturresurshållning

Naturresurser som berörs är grundvattenområden 
och jordbruksmark. Värdet av naturresurserna 

i området bedöms som högt men påverkan 
bedöms bli liten. 

Infrastruktur och plan-
förhållanden

 Ledningen kommer att anpassas efter 
kända planförhållanden och befintlig infrastruktur.

Obetydliga Små Små-måttliga Måttliga Stora Mycket stora
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Vid behov lägg till nya ord och begrepp med beskriv-
ningar. Ta bort beskrivna ord och begrepp som inte tas upp i 
samrådsunderlaget.

Allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället, det all-

männa, till skillnad från enskilda intressen.

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen bedömer från fall till fall och beslutar om en 

planerad verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan eller inte. 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 

upprättas av kommunen för att reglerara markanvändning 
och bebyggelse.

Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger upp-

hov 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 

mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, 
gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornläm-
ningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). 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 fornlämningen.

GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorba-

serat 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.

Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och 

som används dagligen av samhället. Till infrastruktur brukar 
man vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, 
energisystem, internet, vatten- och avloppsnät.

Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström t ex glas. Isola-

torer 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 stol-
par, 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 till-

stånd enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen 
och prövningen av ansökan sker hos Energimarknadsinspek-
tionen. Regeringen är överklagandeinstans.

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

Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.

Ledningsgata
Det område under och intill en kraftledning som måste 

hållas fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs lednings-
gatan av skogsgata och sidoområden. Ledningsgata för kabel 
måste hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem.

 
Ledningsrätt

Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommuni-
kationsbolag 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 fastighets-

ägaren 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.

Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 

januari 1999.

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 vil-

ken påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis boen-
demiljön, landskapsbilden och friluftslivet mer detaljerat Den 
beskriver också vilka åtgärder som kan göras för att minska 
påverkan för omgivningen.

Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara 

den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull 
ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000 vilket innebär 
att de klassas som områden med särskilda skydds- eller 
bevarandevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan 
som pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs 
för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Natura 
2000-områden är skyddade enligt 7 kap miljöbalken vilket 
innebär att åtgärder inom ett sådant område kan kräva till-
stånd från länsstyrelsen.

Naturminne
Enskilda föremål eller mycket små områden med intres-

santa naturföreteelser som särpräglade träd, flyttblock, jät-
tegrytor etc. Länsstyrelsen beslutar om något ska skyddas 
som naturminne. Skyddsformen infördes 1909 och flertalet 
befintliga naturminnen skapades under 1900-talets första 
hälft.

Naturreservat
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att skydda 

värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många 
andra länder. Länsstyrelserna och kommunerna bildar reser-
vaten med stöd av kap 7 miljöbalken.

Naturvårdsavtal
Om andra skyddsformer inte är tillräckliga eller inte anses 

motiverade kan skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen istäl-
let teckna ett avtal med den som äger marken för att skydda 
natur. Man upprättar då ett tidsbestämt kontrakt med mark-
ägaren och skapar en skötselplan i vilken det definieras hur 
den specifika marken skall skötas. Avtalet utvärderas konti-
nuerligt och vid ett avtals slut kan ett nytt ta vid. Just nu lig-
ger avtalen på maximalt 50 år vilket är den längsta tid man 
lagenligt kan binda sig i Sverige.

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 pro-

jektet eller åtgärden genomförs.
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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 luftled-

ningar.

Resolution
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i 

de fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte 
kan uppnås.

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 fri-
luftsliv med mera i ett nationellt eller internationellt perspek-
tiv. 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.

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 planerade verksamheten. 

Sidoområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs 

en ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. 
Sidoområdena sträcker sig så långt åt sidorna som det kan 
finnas träd som utgör en fara för ledningens säkerhet.

Skadereglering
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av till-

fälliga och bestående skador.

Skog och historia
Forn- och kulturlämningar som inventerats och registre-

rats av skogsstyrelsen. Uppgifterna är preliminära eftersom 
de inte har genomgått en fullständig kvalitetsgranskning för 
överföring till fornminnesregistret. När lämningarna är gran-
skade och kvalitetssäkrade av behörig arkeolog flyttas upp-
gifterna över till Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesinformationssystem (FMIS).

Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken 

ledningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande 
vegetation.

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 genom trycket från den ovanlig-
gande jorden, skapas så kallade jordfundament som håller 
luftledningsstolpar på plats. 

Stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i 

längsled.

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

Topplina
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åsk-

ledare. Ibland innehåller tipplinan optofiber som behövs för 
kommunikation mellan olika anläggningar i stamnätet.

Utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ. 

Bredden på dessa kan vara ca 400 meter men varierar i olika 
projekt.

Vattenverksamhet
Arbete som bedrivs i eller i nära anslutning till vatten eller 

som på annat sätt kan påverka yt- eller grundvatten.

Våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året finns 

nära, under, i eller strax över markytan och vegetationstäckta 
vattenområden.

Våtmarksinventeringen
En landsomfattande inventering av våtmarker som inled-

des 1981 av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Syf-
tet var bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på landets 
alla större våtmarker. Den samlade kunskapsbasen utgör ett 
underlag för prövning av ärenden som berör våtmarker. 
Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgradig skala där:

 > Klass 1
Objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är 

av internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är 
oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras för fram-
tiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka 
hydrologin bör tillåtas.

 > Klass 2
Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av 

ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller regio-
nalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydro-
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logi bör undvikas.

 > Klass 3
Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med 

relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker med vissa 
bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klas-
sen kan innefatta objekt som till vissa delar är störda och 
annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur och 
kulturvärden begränsas.

 > Klass 4
Objekt är starkt påverkade och saknar naturvärden enligt 

vad som framkommit i inventeringen. Vissa objekt kan dock 
ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade våtmar-
ker kan förekomma. Vid exploatering är det i första hand 
dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till 
stor del är kraftigt störda.

Värdekärna
Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen 

och/eller skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för 
fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckel-
biotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en del-
mängd i begreppet värdekärna.

Ängs- och betesmarksinventeringen
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker 

inventerades av jordbruksverket under åren 2002-2004. Syf-
tet var att lokalisera värdefulla områden och identifiera vilka 
speciella natur- och kulturvärden som finns där t.ex. speciella 
växter eller gamla byggnader.

Ängs- och hagmarksinventeringen
Ängs- och hagmarksinventeringen pågick mellan 1987 

och 1993. Inventeringen syftade till att kartlägga värdefulla 
ängar och betesmarker i Sverige.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar 

grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt 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 (1979:429). Vanliga lämningstyper i skogs-
mark är yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar som till 
exempel kolbottnar, såg- och kvarnlämningar samt husgrun-
der. Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet 
regleras via det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken. 

BILAGOR
Bilaga 1 Svenska kraftnäts bedömningsgrunder.
Bilaga 2 Översiktskarta.
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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.


