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I april beviljade regeringen Svenska 
Kraftnäts ansökan om koncession för 
SydVästlänkens södra gren. Därmed 
kan arbetet med att bygga förbindelsen 
påbörjas. 

Detta informationsblad skickas ut till berörda 
markägare mellan trafikplats Hamneda, utanför 
Ljungby, och Lagans tätort för att informera om 
den skogsavverkning som kommer att inledas 
under sommaren. 

Drifttagning 2015
SydVästlänkens södra gren kommer att utgöras 
av en likströmsförbindelse mellan Barkeryd, norr 
om Nässjö, och Hurva utanför Hörby. Förbindelsen 
byggs till största delen som markkabel men i 
viss sträckning även som luftledning i befintlig 
ledningsgata. 

Vi kommer att påbörja ledningsbygget under 
sensommaren 2012 och planerar att ta ledningen 
i drift i januari 2015.

stämpling och värDering av skog
Under det senaste halvåret har representanter 
för Svenska Kraftnät varit ute i skog och mark och 
utfört så kallad stämpling. Stämpling innebär 
att man färgmarkerar de träd som måste av-
verkas och lösas in med anledning av bygget av 
SydVästlänken. 

I samband med stämplingen samlar vi även in 
uppgifter om skogens kvalitet samt gör volymbe-
räkningar på den skog som ska avverkas. Därmed 
kan vi bedöma vilken ersättning som ska utgå till 
skogsägaren. 

avverkning
Avverkningen inleds efter att berörda skogsägare 
godkänt Svenska Kraftnäts ersättningserbjudande 
för stämplad skog. Skogsägarna avgör om de vill 
avverka skogen själva inom utsatt tid, eller om de 
vill sälja de stämplade träden på rot. 

De som har valt att sälja virke till Svenska 
Kraftnät kommer att kontaktas av vår avverknings-
ledare för ytterligare planering angående vägar 
och upplagsplatser.

Avverkningen kommer att resultera i en cirka 
20 meter bred skogsgata som bland annat ska 
rymma vägar och uppställningsplatser för maski-
ner. I skogsgatan kommer sedan de fyra likström-
skablarna att förläggas. 

För att ledningsbygget ska gå så smidigt som 
möjligt kommer vi se till att grot, det vill säga gre-
nar, ris, toppar och i vissa fall även stubbar, fraktas 
bort.

transporter
Svenska Kraftnät kommer i samband med schakt-
ningsarbetet att behöva använda vissa befintliga 
vägar för transporter till och från skogsgatan. Där-
för tecknar vi så kallade nyttjanderättsavtal med 
berörda markägare och väghållare. 
Alla vägar som vi har för avsikt att använda 
kommer att besiktigas både före och efter ka-
belförläggningen. Det gör vi för att säkerställa 
att vi efterlämnar vägarna i ursprungligt skick. 
Besiktningsarbetet utförs av representanter från 
Svenska Kraftnät, entreprenör, väghållare och 
besiktningsman. 

Även arbetsområdet kommer att besiktigas 
efter att avverkningen är slutförd. Markägare och 

SydVästlänken är en av fem stora utbyggnader av 
kraftnätet i Norden som tillsammans ger tryggare 
elförsörjning och förbättrar den nordiska elmark-
naden. De norra och södra grenarna beräknas vara 
klara i januari 2015. Den västra grenen beräknas 
vara klar tidigast 2018.
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arrendatorer kommer att få möjlighet att delta i 
besiktningen.

Många av de fordon som behövs för skogsav-
verkning och för kabelförläggning är stora och 
tunga. Genom att förstärka befintliga vägar och se 
till att nybyggda vägar är anpassade för de fordon 

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 
och naturgas. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden 
för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig 
och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska 
Kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.
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som ska använda dem hoppas vi kunna undvika 
körskador i största möjliga utsträckning. Skulle 
du ändå upptäcka att skador i marken uppstått i 
samband med avverkningen ber vi dig att snarast 
kontakta någon av våra markförhandlare. Kontakt-
uppgifter finner du längst ned på sidan.

PETER jOhANSSON
Markförhandlare 
Telefon 070 897 01 24

cAMILLA FREDRIKSSON 
Kommunikatör 
Telefon 08 475 83 31

NINA ANDERSSON
Ansvarig markåtkomst och skadereglering 
Telefon 08 475 83 86

fakta om sYDvästlänken

SydVästlänken är Svenska Kraftnäts största och enskilt 
viktigaste nätinvestering. Projektet syftar till att förstärka 
växelströmsnätet, öka driftsäkerheten och åtgärda be-
gränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige 
och mellan Norge och Sverige. SydVästlänken är också 
viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vind-
kraften som ingår i svensk klimatpolitik. SydVästlänken 
byggs enligt våra förslag i tre delar med en knutpunkt 
utanför Nässjö. Därifrån byggs likströmslänkar med ny 
teknik till hörby i Skåne och till Oslo-området i Norge. 
På långa sträckor, t.ex. längs E4:an genom Småland, i 
Skåne samt västerut till Trollhättan, är inriktningen 
att dessa likströmslänkar ska grävas ner som mark-
kablar. Från Nässjö och norrut byggs en ny luftled-
ning för 400 kV växelström till hallsberg i Närke.  
Läs mer på www.svk.se/sydvastlanken

E-post: sydvastlanken@svk.se    Internet: www.svk.se/sydvastlanken

MATS DANIELSSON
Markförhandlare 
Telefon 070 588 00 16


