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Detta informationsblad handlar om vad 
som gäller för olika slags verksamheter 
intill Svenska kraftnäts markförlagda 
stamnätskablar. Dokumentet ger 
vägledning vid installation av olika 
typer av anläggningar samt aktiviteter 
i närheten av Svenska kraftnäts kablar. 
Dokumentet redogör även för vad som 
gäller vid förvaltning och reparation av 
anläggningar intill kablarna.

BAKgRuND

I SydVästlänkens södra gren har närmare 200 km 
kabel för 300 kV likström markförlagts. Svenska 
kraftnät vill därför informera om vad som gäller 
för olika sorters verksamhet som kan förekomma 
intill de markförlagda stamnätskablarna.

Alla Svenska kraftnäts anläggningar ingår i det 
svenska stamnätet för el. På stamnätet överförs 
el med höga spänningar och strömmar. De höga 
spänningarna och strömmarna kan bli farliga och 
orsaka skador på människor, djur och egendom om 
anläggningarna inte hanteras på rätt sätt. 

Skador på stamnätets förbindelser kan få stora 
konsekvenser till exempel på elpriset mellan 
olika elområden och i värsta fall för driftsäkerhe-
ten i stamnätet. Därför är det viktigt att Svenska 
kraftnäts anläggningar och anläggningar som 
angränsar till dem installeras och förvaltas på ett 
korrekt sätt.

att bygga över kabel
Stamnätets markförlagda kablar är dimen-
sionerade för att klara överföring av el under de 

förutsättningar som råder i kablarnas specifika 
omgivning. 

Det går emellertid inte att utforma stamnätets 
kabelförläggningar på ett sätt som gör att de alltid 
kan korsas av vägar, järnvägar, fjärrvärmeled-
ningar, elkablar med mera. De överbyggnader som 
förekommer i samband med större allmänna vä-
gar och järnvägar resulterar ofta i så stor termisk 
påverkan att kablarnas överföringsförmåga i hög 
grad riskerar att försämras.

SydVästlänken är en av fem stora utbyggnader i 
Norden som tillsammans ger tryggare elförsörj-
ning  och förbättrar den nordiska elmarknaden.  
Förbindelsen beräknas vara klar i början av 2015. 
Mer information: www.svk.se/sydvastlanken

VERKSAMHET INVID SVENSKA 
KRAFTNÄTS STAMNÄTSKABLAR

 
 

kontakta SvenSka kraftnät

Vid akuta ärenden, som exempelvis 
vattenläcka invid stamnätskabel el-
ler reparation av en korsande kabel, är 
det viktigt att Svenska kraftnäts drift-
centralkontaktas snarast. Där nås 
vakthavande ingenjör dygnet runt på  
telefon 08-705 76 70.

Akut utsättning av Svenska kraftnäts 
kablar ombesörjs av Svenska kraftnäts 
vakthavande reparatör som nås genom 
driftcentralen på samma telefonnummer 
som ovan.

För att begära ut det fullständiga  
dokumentet om vad som gäller för  
verksamhet invid Svenska kraftnäts 
markkablar, kontakta registraturen via 
e-post, registrator@svk.se, eller telefon, 
010-475 83 30. Det fullständiga  
dokumentet går även att ladda ned på  
www.svk.se/Tekniska-krav/Vagledningar
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ledningSrätt
Genom ledningsrätt, som regleras i ledningsrätts-
lagen (1973:1144), får mark användas för sam-
hällsnyttiga ledningar. Genom ledningsrätten ges 
en ledningsägare rätt att använda delar av berörda 
fastigheter.

Ledningsägaren får genom ledningsrätten 
lov att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya 
ledningen på den berörda fastigheten. En led-
ningsrätt innehåller vissa specifika rättigheter för 
ledningsinnehavaren och vissa särskilt angivna 
skyldigheter i fråga om hur fastighetsägaren får 
använda det belastade området.

Ledningsrätt handläggs i form av en lantmäte-
riförrättning och gäller för all framtid eller tills 
ledningsägaren ansöker om att få den upphävd. 
En ledningsrätt gäller även om fastigheten byter 
ägare och den har i regel företräde framför annat 
nyttjande av fastigheten som tillkommit genom 
avtal.

Hur utformningen ser ut kan variera från fall 
till fall. I ledningsrätten som rör SydVästlänken 
står bland annat följande.

Fastighetsägaren får inte:
> uppföra byggnad eller annan anläggning, 

plantera träd eller anordna upplag så att 
ledningens upprätthållande, funktion och 
nyttjande äventyras eller reparation och un-
derhåll försvåras utan ledningsägarens i god 
tid inhämtande medgivande.

> i ledningens närhet utan ledningsägarens 
i god tid inhämtade medgivande spränga, 
uppsätta stängsel eller staket, schakta, 
ändra marktryck/belastning, täckdika, in-
stallera bergvärme eller på annat sätt ändra 
markanvändningen eller marknivån eller 
vidta annan åtgärd som kan medföra fara för 
ledningen eller dess funktion eller medföra 
att ledningen kan vålla skada på person eller 
egendom.   

Ledningsägaren har rätt att:
> ta bort vegetation inom ett område om 10 

meter (i vissa fall ännu mer) med ledningen 
som mittlinje samt om det är nödvändigt för 
reparation och underhåll av ledningen att 
fälla träd utanför detta område mot ersätt-
ning i varje särskilt fall.

Vid konflikt med andra ledningar eller anlägg-
ningar är huvudregeln att ledningsrätten gäller 
före avtalsservitut och nyttjanderätter men det 
förekommer vissa undantag.

AVSTÅND FÖR VERKSAMHET  
INTILL STAMNÄTSKABEL

arbete Som kräver behörighet
Kabelförläggning i mark eller återfyllning efter 
arbete i ett kabeldike är att betrakta som ett be-
hörighetspliktigt arbete enligt Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter ELSÄK-FS 2013:1. 

Av Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter 
ELSÄK-FS 2008:1 med ändringsföreskrifterna EL-
SÄK-FS 2010:1 framgår att en starkströmsanlägg-
ning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk 
praxis så att den ger betryggande säkerhet mot 
person- eller sakskada på grund av el. Utförande 
enligt god elsäkerhetsteknisk praxis anses nor-
malt vara uppfyllt om svensk standard tillämpas 
som komplement till föreskrifterna. 

Med tanke på de höga krav som ställs och de 
risker som ett felaktigt utfört arbete kan innebära 
är det viktigt att alla arbeten som sker intill mark-
förlagda stamnätskablar granskas av Svenska 
kraftnät. Det kan därmed säkerställas att arbetet 
överensstämmer med både Elsäkerhetsverkets 
och Svenska kraftnäts krav på säkerhet.

 
avStånd till byggnader
Avståndet mellan markförlagda stamnätskablar 
och byggnader ska i regel vara minst 10 meter. 
Om avståndet mellan en planerad byggnad och 
en stamnätskabel överstiger 15 meter behöver 
Svenska kraftnät inte kontaktas. Det minsta av-
stånd som accepteras mellan kabel och byggnad 
är 5 meter. Så korta avstånd kan dock bara accep-
teras i undantagsfall och efter särskild prövning av 
Svenska kraftnäts kabelspecialister.

avStånd till metallStängSel, vägräcken etc.
Metallstängsel, vägräcken och dylikt får inte 
anläggas så att stolpar, plintar eller pålar når dju-
pare än 0,5 meter ovanför stamnätskablarna. För 
att ett större djup än 0,5 meter ska kunna tillåtas 
måste det horisontella avståndet från kablarna 
vara minst 2 meter. 

I fall godtagbar jordning inte kan uppnås ge-
nom den metalliska konstruktionen, till exempel 
beträffande viltstängsel med trästolpar, kan kom-
pletterande jordning behöva göras.

avStånd till väg
Vägrätt (väglag 1971:948) har företräde framför 
ledningsrätt. Enligt ellagen (1997:857) är inne-
havaren av en elledning skyldig att svara för de 
åtgärder och kostnader som kan uppkomma i 
samband med anläggning eller ändring av allmän 
eller enskild väg som hålls öppen för trafik. Vad 
som anges nedan om vägar ska därför ses som ett 
önskemål om hänsyn till stamnätets kablar för att 
undvika att åtgärder måste utföras på stamnätets 
kabelanläggningar.

Allmänna vägar ska i regel anläggas så att 
kablarna i stamnätet befinner sig helt utanför väg-
rättsområdet. Undantag kan i vissa fall medges 
efter överenskommelse med Svenska kraftnät. 

Enskilda vägar ska i regel anläggas så att ka-
blarna i stamnätet befinner sig utanför krönet på 
bakslänt eller utanför släntfot. 

ytterligare förhållningSregler
Inrättningar som till exempel bänkar, bord, 
lekplatser, busshållplatser, etc. får inte uppföras 
direkt ovanför kabeln utan måste anläggas på ett 
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avstånd av minst 5 meter. 
Att lägga upp exempelvis virke, timmer eller 

sten ovanför stamnätets kablar, liksom att ställa 
upp exempelvis containrar, kan både ha en term-
iskt och mekaniskt negativ effekt på kablarna och 
ska därför inte tillåtas inom ledningsrättsom-
rådet, annat än om det förberetts för detta under 
förläggningsarbetet. 

Det är inte tillåtet att ändra marknivån inom 
ledningsrättsområdet utan att först få tillåtelse 
från Svenska kraftnät.

Eldning är inte tillåtet inom ledningsrätts- 
området.

Marken ovanför stamnätskablarna ska hållas 
öppen och fri från träd.

Marken ovanför stamnätskablarna ska hållas 
fria från vatten- och energibrunnar (till exempel 
bergvärme). Det minsta avstånd som accepteras 
mellan stamnätskabel och vatten- och ener-
gibrunnar är 5 meter.

Dammar såsom exempelvis kvävefällor får inte 
anläggas på ett avstånd mindre än 10 meter från 
närmaste stamnätskabel.

Det är tillåtet att bedriva jordbruk ovanför 
stamnätets kablar om marken ovanför kablarna 
förberetts för detta, vilket i regel är fallet med 
mark längs SydVästlänken.

Det är inte tillåtet att utan särskilt tillstånd 
från Svenska kraftnät framföra fordon i kabelstrå-
ket, inom ledningsrättsområdet. Utöver Svenska 
kraftnäts tillåtelse krävs alltid fastighetsägarens 
medgivande.

Elektr isk ledande mater ial som korsar 
stamnätskablar ska isoleras ovanför stamnätets 
kablar och minst 10 meter åt vardera sidan från de 
yttersta kablarna.
 

KORSNINg OcH  
pARALLELFÖRLÄggNINg
 
korSningar med kablar och luftledningar 
Samt ledningar för v/a-, fjärrvärme och 
fjärrkyla
Korsningar av stamnätskablar ska ske så vinkel-
rätt som möjligt. Korsning av stamnätskablar är 
i de flesta fall, när det handlar om förläggning 
i schakt, behörighetspliktigt arbete som måste 
utföras under ledning av en behörig elinstallatör. 
Detta beror på att schaktningen förekommer i 
närheten av stamnätskablarna. Svenska kraft-
nät måste alltid kontaktas innan korsning av 
stamnätskablar sker.

Parallellförläggning med kablar och 
luftledningar
Parallellförläggning av kabel måste ske minst 
10 meter från närmaste stamnätskabel. Om detta 
avstånd skulle behöva minskas eller om förlägg-
ningen behöver ske inom ledningsrättsområdet 
måste tillstånd erhållas från Svenska kraftnät. 

Parallellförläggning av tillkommande kablar får 
under inga omständigheter ha någon fysisk på-
verkan på stamnätskablarnas kabelschakt eller 
förläggning. Svenska kraftnät bör alltid kontaktas 
vid parallellförläggning av kablar och ledningar 
som sträcker sig över 100 meter.

korSningar med väg och järnväg
Det går inte att utforma stamnätets kabelför-
läggningar så att det alltid och på alla ställen är 
möjligt att korsa stamnätets kablar med vägar 
och järnvägar. För enskilda vägar finns emellertid 
möjlighet att under vissa förutsättningar korsa 
stamnätets kablar. Förutsättningarna för att korsa 
stamnätskablar med väg eller järnväg bedöms 
i varje enskilt fall. Svenska kraftnät måste alltid 
kontaktas innan stamnätskablar korsas av väg el-
ler järnväg.

SvenSka kraftnätS kontroll
Svenska kraftnät förbehåller sig rätten att 

utföra byggkontroll av schakt- och förläggnings-
arbeten intill Svenska kraftnäts kablar om det 
bedöms nödvändigt. Svenska kraftnät ska därför 
alltid kontaktas innan grävarbeten påbörjas intill 
stamnätskabel. Byggkontrollen är nödvändig för 
att säkerställa att ledningsbädden återställs på ett 
korrekt sätt så att de termiska förutsättningarna 
inte förändras. Innan alla former av grävarbeten 
intill stamnätskablar ska kabelutsättning begä-
ras. Förfrågan om utsättning sänds till Svenska 
kraftnät via Ledningskollen (www.ledningskollen.
se/)

Byggkontrollen kan ske med personal anställd 
hos Svenska kraftnät eller med av Svenska kraft-
nät inhyrda resurser. I de fall då byggkontrollen 
sker med resurser inhyrda av Svenska kraftnät ska 
anläggningsägaren till den tillkommande anlägg-
ningen stå för kostnaderna.

akuta händelSer invid StamnätSkablar
Det finns alltid risk för att olyckor inträffar som 
påverkar Svenska kraftnäts markförlagda kablar 
eller annan verksamhet som är belägen nära inpå 
dessa. Det kan exempelvis uppstå fel på intillig-
gande elkablar, vattenledningsrör kan springa 
läck och transporter av brand- eller miljöfarliga 
ämnen kan haverera med utsläpp som följd.

Vid sådana akuta händelser kan det bli nödvän-
digt att genomföra schaktarbeten i stamnätskab-
larnas omedelbara närhet. I samband med detta 
kan stamnätskablarna behöva tas ur drift. Det är 
därmed angeläget att Svenska kraftnäts driftcen-
tral kontaktas innan någon form av grävarbeten 
inleds i stamnätskablarnas ledningsrättsom-
råde. Där nås vaktahavande ingenjör på telefon  
08-705 76 70.

Akut utsättning av Svenska kraftnäts kablar 
utförs av Svenska kraftnäts vakthavande reparatör 
som nås på samma nummer som ovan.
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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. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och 
elmarknaden för att möta samhällets behov av en 
säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. 
Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.

Redaktör: Henrik Hägglund, tel. 010 475 81 93
Ansvarig utgivare: Malin Werner, tel. 010 475 82 64
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Kommunikatör
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SydVästlänkens södra gren

kontakt:

kort om SydväStlänken

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet, 
öka driftsäkerheten och åtgärda begränsningar i över-
föringskapaciteten till södra Sverige. Förbindelsen är 
även viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad 
av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimat- 
politik. SydVästlänken består av två grenar med knutpunkt i  

Barkeryd norr om Nässjö. Därifrån sträcker sig en  
luftledning för 400 kV växelström till Hallsberg i Närke 
och en likströmsförbindelse till Hörby i Skåne. Likströms-
förbindelsen är till stor del förlagd som markkabel.  
SydVästlänken tas i drift i början av 2015. 
Läs mer på www.svk.se/sydvastlanken 


