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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att utveckla och för-
valta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 
220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansva-
ret 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. 
Ytterligare 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 utgör ett samrådsunderlag för föreslagen 
ledningssträcka för den planerade ledningsflytten. I doku-
mentet beskrivs projektets syfte, ledningssträckans lokalise-
ring, utformning samt den miljöpåverkan som bedöms 
uppstå vid ledningsflytten. Samrådsunderlaget baseras på 
befintligt underlagsmaterial, kartor, magnetfältsberäkningar 
samt ytterligare utredningar gällande natur- och kulturmiljö 
som tagits fram under projektets gång. 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 föreslagen lednings-
sträcka. Samrådet sammanfattas sedan i en samrådsredogö-
relse som redovisar inkomna synpunkter samt hur Svenska 
kraftnät bemöter dessa. 

Efter genomförd samrådsprocess kommer en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) att upprättas som en bilaga till 
koncessionsansökan. I MKB:n utvecklas och fördjupas 
beskrivningar och konsekvensbedömningar utifrån såväl 
inkomna yttranden i samrådet om föreslagen lednings-
sträcka som ytterligare utredningar som eventuellt utförs 
inom ramen för projektet. Därefter skickas ansökan in till 
Energimarknadsinspektionen som fattar beslut om tillstånd 
för aktuell ledningsflytt.
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SAMMANFATTNING

Svenska kraftnät planerar att flytta en del av en 400 kV-led-
ning som passerar genom tätorten Hjärup i Staffanstorps 
kommun. Anledningen till ledningsflytten är den planerade 
utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom området 
Hjärup Västerstad. För att möjliggöra en utbyggnad behöver 
ca 2,4 km av nämnd ledning flyttas till ett mer västligt läge, 
se figur 6. I detta samrådsunderlag presenteras föreslagen 
ledningssträcka för den planerade ledningsflytten tillsam-
mans med en beskrivning och bedömning av konsekvenser 
för relevanta miljöfaktorer. 

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

1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för elkraft 
och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. 
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 den planerade 
ledningsflytten
Väster om Hjärup planerar Staffanstorps kommun tillsam-
mans med Skanska Sverige AB en utbyggnad av bostäder 
och verksamheter inom området Hjärup Västerstad (Staf-
fanstorps kommun 2016). I dagsläget utgörs berört område 
av åkermark och ett industriområde, samt en 400 kV-led-
ning ägd av Svenska kraftnät passerar området, se figur 2. 
För att kunna möjliggöra den planerade utbyggnaden behö-
ver ca 2,4 km av denna  ledning flyttas till ett  västligare läge. 

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

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

gällande en ny lokalisering för ledningssträcka förbi planom-
rådet för Hjärup Västerstad. I samrådsunderlaget presente-
ras förslag på ny ledningssträcka, se figur 2, inom den 

Figur 1. Elens väg
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utredningskorridor som Svenska kraftnät beslutat att gå 
vidare med efter samråd gällande flera utredningskorridorer. 
Detta samrådsunderlag beskriver de miljökonsekvenser som 
bedöms uppkomma vid en ledningsflytt. 

1.4 Avgränsningar
Samrådsunderlaget behandlar de miljöfaktorer som projektet 
i första hand bedöms kunna påverka. Dessa är boendemiljö 
och bebyggelse , landskapsbild, områden av riksintresse, 
naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, naturresurs-
hushållning samt infrastruktur och planförhållanden. I den 
miljökonsekvensbeskrivning som upprättas som bilaga till 
koncessionsansökan görs även en bedömning av hur led-
ningsflytten påverkar gällande miljömål och miljökvalitets-
normer. 

I samrådet gällande flera utredningskorridorer beskrevs 
dessa faktorer på en övergripande nivå för två utredningskor-
ridorer. I detta samrådsunderlag beskrivs istället berörda 
miljöfaktorer mer ingående inom en zon om 100 m kring 
föreslagen ledningssträcka. Ytterligare utredningar i form av 
en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning 

motsvarande steg 1 kulturvärdesinventering har genomförts 
och sammanfattas i samrådsunderlaget. Den slutgiltiga 
bredden på ledningsgatan blir ca 18–22 m men ledningsgatan 
blir något bredare där vinkelstolpar måste användas. I aktu-
ellt fall utgörs ledningsgatan av åkermark som fortsatt kan 
brukas när ledningen är i drift.

1.5 Metod
Vid framtagandet av den föreslagna ledningssträckan har 
hänsyn tagits till befintliga bostäder och markförhållanden, 
aktuellt planförslag för Hjärup Västerstad, genomförd mag-
netfältsberäkning och tekniska krav. Vidare har en genom-
gång gjorts av befintligt planeringsunderlag och ortofoton. 
Det underlag som har använts är bl.a. Länsstyrelsens plane-
ringsunderlag, Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbio-
toper, Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, Artportalen, 
Vattenmyndighetens databas VISS, kommunens översikts-
plan samt annat relevant kommunalt underlag. Beskrivningar 
och analyser är därmed baserade på en genomgång av 
befintliga utredningar, planeringsunderlag och genomförd 
GIS-analys (geografiskt informationssystem). Även platsbe-
sök har gjorts i området bl.a. i samband med genomförda 
inventeringar av natur- och kulturmiljö. 

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

Figur 2. Ledningens befintliga läge och föreslagen ledningssträckainom vald utredning-
skorridor samt kommunens föreslagna utbyggnadsområde. 
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2. TILLSTÅND OCH SAMRÅD

2.1 Koncessionsansökan
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i 
Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd, nätkon-
cession. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas ansö-
kan om nätkoncession. MKB:n ska beskriva de direkta och 
indirekta effekter och konsekvenser som den planerade 
anslutningsledningen 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 nätkoncession 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.

Figur 3. Samrådsprocessen
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2.2 Samråd och information
Samrådsprocessen för nya elledningar genomförs i flera steg, 
en övergripande illustration visas i figur 3.

Det första steget i processen var att ta fram ett samråds-
underlag som beskrev två utredningskorridorer. Underlaget 
beskrev syftet med projektet, redovisade omfattning och 
utformning av studerade alternativ (lokalisering och teknik) 
samt den förutsedda miljöpåverkan. Underlaget skickades ut 
till berörda fastighetsägare, myndigheter och intresseorgani-
sationer och annonserades i lokaltidningar för att informera 
allmänheten om samrådet. Vidare hölls ett informationsmöte 
27 september 2016. Alla som ville fick möjlighet att lämna 
synpunkter på de olika utredningskorridorerna. 

Efter samrådstiden (9 september – 24 oktober 2016) 
sammanställde Svenska kraftnät en samrådsredogörelse där 
inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts kommentarer till 
dessa redovisades. Samrådsredogörelsen har publiceratss på 
Svenska kraftnäts hemsida  (www.svk.se). Samrådsredogö-
relsen skickades den 14 november 2016 till Länsstyrelsen i 
Skåne som den 17 januari 2017 beslutade att den planerade 
ledningsflytten inte kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan (Länsstyrelsen  2017a).

Svenska kraftnät har därefter arbetat fram ett huvudalter-
nativ (dvs ett förslag till ny ledningssträcka) som presenteras 
i detta samrådsunderlag, se avsnitt 2.4. Underlaget skickas 
ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och intresseor-
ganisationer. Annonsering i lokaltidningar genomförs för att 
informera allmänheten om samrådet. Samrådsunderlaget 
finns tillgängligt för nedladdning på Svenska kraftnäts hem-
sida. Alla som vill har möjlighet att lämna skriftliga synpunk-
ter på förslaget. I samrådet gällande flera 
utredningskorridorer angavs att ett informationsmöte även 
skulle hållas för samrådet gällande föreslagen lednings-
sträcka. Under processens gång har Svenska kraftnät gjort 
bedömningen att ett sådant informationsmöte inte är nöd-
vändigt utan att det är tillräckligt att endast genomföra ett 
skriftligt samråd. 

Efter samrådstidens slut kommer inkomna synpunkter 
sammanställas tillsammans med Svenska kraftnäts kom-
mentarer i en samrådsredogörelse som sedan bifogas  ansö-
kan om koncession (tillstånd enligt ellagen) och publiceras 
på Svenska kraftnäts hemsida.

2.3 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. 

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.

2.4 Tidplan
Nedan visas en preliminär uppskattning av tidplanen för pro-
jektet. Tidplanen kan komma att justeras under projektets 
gång.

Samråd  om flera utredningskorridorer 9 septemper -  24 oktober 2016
Informationsmöte   27 september 2016 
Samråd  om föreslagen ledningssträcka juni -september 2017
Koncessionsansökan   2018
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3. ÖVERGRIPANDE 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Nätutvecklingsplan
Svenska kraftnäts styrelse fastställde i april 2013 ett långsik-
tigt plandokument om utvecklingen av det svenska stamnä-
tet Perspektivplan 2025. Inom ramen för organisationen 
European Network of Transmission System Operators for 
Electricity (ENTSO-E) upprättas vartannat år en tioårig nät-
utvecklingsplan – Ten Year Network Development Plan 
(TYNDP). 

Det svenska stamnätet är inne i en period av mycket 
omfattande utbyggnad. Förstärkningarna behövs för att 
omhänderta tillkommande förnybar elproduktion, fördjupa 
marknadsintegrationen med omvärlden och bidra till skapan-
det av en gemensam europeisk elmarknad. Samtidigt finns 
det ett mycket betydande reinvesteringsbehov. Med grund i 
Perspektivplan 2025 har Svenska kraftnät därför upprättat 
en tioårsplan där Svenska kraftnäts prioriteringar preciseras 
och utvecklas. Nätutvecklingsplan 2016-2025 ligger till 
grund för verkets fortsatta investeringar samt till grund för 
Svenska kraftnäts bidrag till nästa europeiska TYNDP.

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

Generationsmålet anger inriktningen för den 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. 

En utförlig beskrivning av hur projektet påverkar miljökva-
litetsmålen kommer att göras i miljökonsekvensbeskriv-
ningen.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som 
infördes med miljöbalken 1999. Enligt 5 kap. miljöbalken ska 
en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller stör-
ningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olä-
genheter 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, exem-
pelvis 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 miljökvalitetsnor-
merna baseras på krav i olika direktiv inom EU. I dag finns det 
miljökvalitetsnormer för: 

 > föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
 > vattenmiljökvalitet i grund- och ytvatten (SFS 2004:660) 
 > vattenmiljökvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 

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

En utförlig beskrivning av hur projektet påverkar miljökva-
litetsnormerna kommer att göras i miljökonsekvensbeskriv-
ningen.

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

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

”Vid planering av nya ledningar ska Svenska kraftnät se till 
att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 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 100 mikrotesla (µT), 
vilket är ett riktvärde i såväl EU som i Sverige3. Mer informa-
tion om magnetfält finns i avsnitt 5.3.

3.6 Säkerhet
3.6.1 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.

3.6.2 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddslagen(1996:627) är verksamhetsutö-
varen skyldig att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i den 
egna verksamheten är tillräckligt. Svenska kraftnäts säker-
hetsarbete omfattar fysiska och tekniska skydd kring elför-
sörjningens anläggningar, bevakning, informationssäkerhet, 
säkerhetsskyddade upphandlingar och utbildning av perso-
nal.

I Svenska kraftnäts egna föreskrifter om säkerhetsskydd 
(SvKFS 2013:1) 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.

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

Den ledningssträcka som presenteras i detta samrådsunder-
lag är resultatet av de analyser av olika alternativ som 
genomförts före och efter tidigare genomfört samråd samt 
den förprojektering som har utförts efter det första samrå-
det. Svenska kraftnät har valt att gå vidare med utrednings-
korridor 2 och avföra utredningskorridor 1, se figur 4. 

4.1 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver de konsekvenser som bedöms 
uppstå om ledningen inte skulle få tillstånd att flyttas.

Om befintlig 400 kV-ledning inte får tillstånd att flyttas 
från dess nuvarande position i det aktuella området innebär 
det att ledningen bevaras i sin nuvarande sträckning och 
utformning, något som kan medföra restriktioner för kom-
munens utbyggnadsplaner.

Nollalternativet beskrivs mer ingående i den miljökon-
sekvensbeskrivning som skall upprättas vid ansökan. 

4.2 Föreslagen ledningssträckning 
(huvudalternativet)
4.2.1 Vald lokalisering
Svenska kraftnäts val av utredningskorridor 2, dvs. det östliga 
alternativet, baseras på den sammanvägda bedömningen att 
denna korridor har ett betydligt mindre markanspråk (ca 4 
ggr. mindre då färre vinkelstolpar krävs) än utredningskorri-
dor 1 samt att alternativet medför minst förändring för 
berörda fastighetsägare och närboende (jämfört med dagens 
situation). De fastighetsägare som av Svenska kraftnät 
bedömts vara mest berörda av ledningsflytten har förordat 
utredningskorridor 2 i sina samrådsyttranden. Vidare inne-
bär utredningskorridor 2 att veteranflygfältet som utnyttjas 
av Skåne veteranflygförening inte berörs samt att Swedgas 
driftsatta naturgasledning påverkas betydligt mindre av 
inducerad spänning. 

Staffanstorps kommun har i sitt samrådsyttrande förordat 
utredningskorridor 1 (som numera är avförd) vilket är i linje 
med kommunens översiktsplan (Staffanstorps kommun 
2011). Det ligger dock i kommunens intresse att den befint-
liga ledningen flyttas för att möjliggöra utbyggnaden av 
området Hjärup Västerstad, för vilket detaljplanearbetet 
pågår. Svenska kraftnät har därmed gjort bedömningen att 
det är viktigare att prioritera de fastighetsägare som direkt 
drabbas av ledningsflytten och att undvika påverkan på 
naturgasledningen och veteranflygfältet än att följa kommu-
nens översiktsplan. Ledningen kommer att förnyas senast 
2035 och då kan eventuella exploateringsplaner i kommu-
nens översiktsplan beaktas.Figur 4. Karta med de utredningskorridorer som studerades i första samrådet.
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Sammanfattningsvis innebär vald ledningssträcka att 
både förändringen jämfört med befintlig ledningssträcka och 
markintrånget på jordbruksmarken minimeras samtidigt som 
planerad utbyggnad av Hjärup Västerstad möjliggörs.

Aktuell ledningssträcka går från Vragerupsvägen i nord-
väst ned till ett dike strax söder om Coyetvägen i sydost. 
Ledningssträckan löper främst genom jordbruksmark, men 
korsar en järnväg och fyra vägar, se figur 5. Föreslagen led-
ningssträcka medför att kraftledningen dras närmre fyra 
befintliga bostäder, men Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
upprätthålls för både planerade och befintliga bostäder. Den 
berör även ett värdefullt odlingslandskap med tre utpekade 
naturvärdesobjekt  (2 diken, 1 allé). Vidare finns en fornläm-
ning och två utpekade värdefulla kulturmiljöer, dvs. ett kul-
turmiljöstråk (Södra stambanan) samt den särskilt värdefulla 
kulturmiljön Bomhög-Hjärup-Uppåkra längs sträckan. 
Sträckan berör även två grundvattenförekomster, en ytvat-
tenförekomst samt ett riksintresse för kommunikationer, dvs. 
Södra stambanan. 

Den föreslagna ledningssträckan är ca 2,8 km lång och är 
belägen upp till ca 220 m väster om befintlig ledning. Befint-
lig ledningssträcka är ca 2,4 km. 

4.2.2 Vald teknik - luftledning för växelström
Svenska kraftnät avser att anlägga den nya ledningssträckan 
som en luftledning. De främsta skälen till att anlägga en luft-
ledning istället för en markkabel är att det är jämförelsevis 
tekniskt enkelt, driftsäkert, enklare att reparera skador mer 
ekonomiskt fördelaktigt och det i detta fall ger ett mindre 
markintrång. 

Svenska kraftnät har systemansvaret för el enligt 8 kap. 1§ 
ellagen. Som systemansvarig har Svenska kraftnät det över-
gripande ansvaret för att elektriska anläggningar samverkar 
driftsäkert. I Svenska kraftnäts uppdrag ingår även att bygga 
och underhålla ett stamnät som uppfyller kravet på driftsä-
kerhet.  Svenska kraftnät förordar regelmässigt luftledningar 
i växelströmsnätet då markkablar inte på samma sätt som 
luftledningar uppfyller kraven på driftsäkerhet, kostnadsef-
fektivitet och miljöanpassad överföring av el. Därmed kan 
Svenska kraftnät endast acceptera markkabel  när det av 
framkomlighetsskäl inte finns några andra alternativ. 

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

Luftledningar överför dessutom ström effektivare än 
markkablar utan att fasförskjutning uppstår. Det finns där-
med ett mindre behov av kompenseringsstationer och termi-
nalplatser. En luftledning tar till följd av detta mindre mark i 
anspråk och kräver mindre underhåll än en markkabel, läs 
mer i avsnitt 4.3.2.

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

4.3 Avförda alternativ
4.3.1 Lokalisering
Utredningskorridor 1 enligt samrådsunderlag 1 har avförts 
främst för att det medför ett betydligt större markintrång (ca 
4 ggr större) än huvudalternativet. se figur 4. Detta ger upp-
hov till större förändringar i närområdet och för berörda fast-
ighetsägare, och medför därmed även högre kostnader. 
Vidare riskerar ledningen att komma i konflikt med Skånes 
veteranflygförenings verksamhet om ledningen placeras för 
nära deras anläggning. Utredningskorridor 1 medför även 
högre risk för inducerad spänning då ledningen i denna korri-
dor skulle placeras betydligt närmre Swedgas driftsatta 
naturgasledning.

Figur 5. Förslagen ledningssträcka, berört planområde samt omgivande vägar och järn-
väg



SAMRÅDSUNDERLAG   15

SAMRÅDSUNDERLAG – SVENSKA KRAFTNÄT 

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

Markkablar för denna korta sträcka medför ett större 
markintrång än luftledningar, både genom själva kablarna 
och övriga tillkommande anläggningar. För att markkablar 
ska nå samma överföringskapacitet som motsvarande luft-
ledningar tillverkas markkablar med stora dimensioner och 
hög vikt. Därmed blir transportmöjligheterna på allmänna 
vägar och i obanad terräng begränsade för annat än korta 
längder på varje kabeltrumma (normalt ca 700 m kabel/
kabeltrumma). För en 400 kV-ledning krävs det tre stycken 
parallella kabelförband (dvs 9 st kablar). Arbetsområdet för 
en sådan kabelsträcka under anläggningsfasen uppskattas 
till ca 15–20 m och själva kabelschaktens botten är ca 2,5 m 
bred. 

Vidare behövs en terminalstation i respektive ände för att 
sedan koppla ihop befintlig luftledning med markkablarna, se 
figur 6. Dessa utgörs av 2 inhägnade områden ca 40 x 55 m 
stora, vilket innebär att det översiktligt behövs ca 4 400 m2 
enbart för terminalstationerna vid en markförläggning. Detta 
medför ett betydligt större markintrång jämfört med en luft-
ledning som kräver några stolpfundament (ca 25 m2 /funda-
ment) längs aktuell ledningssträcka, läs mer i avsnitt 5.1.4. 
En markkabel kräver dessutom anläggning av en accessväg 
för kommande underhåll och reparationer, vilket medför 
ytterligare markintrång.

En markkabel medför dessutom att ett antal skarvar krävs 
längs aktuell kabelsträcka som var och en innebär en förhöjd 
risk för fel. Då det finns stora krav på ledningarnas överfö-
ringskapacitet för aktuell kraftledning, är det nödvändigt 
med flera kabelförband som läggs parallellt, vilket ökar total-
kostnaden på anläggningen.

Sammantaget innebär en markkabelförläggning även på 
korta sträckor en större risk för att fel eller störningar ska 
uppstå samt att möjligheterna att snabbt åtgärda fel och 
störningar begränsas. Det innebär i förlängningen att syste-
met inte får den driftsäkra, robusta och flexibla utformning 
som eftersträvas. I detta fall försörjer ledningen Malmöregio-
nen med energi och dessutom ansluter Sverige till kontinen-
ten, varvid en markkabel längs en del av ledningssträckan 
sänker driftsäkerheten och kan få stora konsekvenser för 
prisbilden för elektrisk energi i södra Sverige. En flytt av aktu-
ell ledning kan därför endast bli aktuell om ledningen behålls 
i sitt nuvarande utförande som luftledning. 

Figur 6. Terminalstation
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5. VERKSAMHETSBESKRIVNING

5.1 Teknik allmänt
5.1.1 Stamnätet
Grundstommen i det nordiska elsystemet är de enskilda län-
dernas växelströmsnät. Växelström är en förutsättning för 
att elnäten i de olika länderna ska kunna hållas samman-
kopplade synkront4, 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 både på land och till 
havs tillkommer och effekthöjningar görs i kärnkraftverken. 
Växelströmsnäten måste göras starkare både för att medge 
anslutning och överföring av de stora nya produktionsvoly-
merna och för att klara anslutning av eventuella likströmsför-
bindelser med hög kapacitet inom växelströmsnäten och till 
grannländerna. Det svenska stamnätet med utlandsförbin-
delser och stamnätet i de nordiska grannländerna och Balti-
kum visas i figur 7.

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
Den planerade 400 kV luftledningen avses i huvudsak att 

uppföras med portalstolpar i stål, se figur 8 och 9. Ledningen 
har två faser, utförda som duplexledare, vilket innebär att 
varje fas består av två ledare. Stolparna kommer förberedas 
till en framtida uppgradering till triplexledare. Höjden på stol-
parna för aktuell ledningssträcka räknat från marken till 

stolptopp bedöms variera  mellan 20–45 m. Höjden på stol-
parna kan dock bli både lägre och högre beroende på spann-
längd (d.v.s. avståndet mellan stolparna). Avståndet mellan 
stolparna för ledningssträckan ligger på ca 300–370 m, men 
kan variera beroende på markförutsättningar m.m. Enligt 
genomförd förprojektering för aktuell kraftledning behöver 
man anlägga några nya stolpar varav ett fåtal blir vinkelstol-
par. 

Figur 7. De nordisk-baltiska stamnäten.

4 Synkront innebär att systemen har samma frekvens.
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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, varav den ena förses 
med optofiber som bl.a. används för telekommunikation.

Det finns två typer av standardstolpar, stagade A-stolpar 
och ostagade B-stolpar, se figur 8 och 9. I jordbruksmark bru-
kar ostagade portalstolpar användas såsom i aktuellt projekt. 
I punkter där ledningen svänger eller byter riktning används 
så kallade vinkelstolpar, se figur 10. 

5.1.4 Fundament
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av funda-
ment: jordfundament, bergfundament och pålfundament. Val 
av fundamentstyp beror på de geotekniska och hydrologiska 
förutsättningarna vid respektive stolpplats. Varje stolpe och 
varje stag uppförs med separata fundament. 

Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfunda-
ment. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller 
stolparna på plats, för en principskiss se figur 11. 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. Inom aktuellt område finns skyddsvärda grundvattenfö-
rekomster, varför Svenska kraftnät inte har för avsikt att 
använda kreosotimpregnerade träslipers vid planerad led-
ningsflytt. Enligt förprojekteringen föreslås användning av 
betongfundament.

Figur 8. Illustration av standardstolpar, till vänster stagad A-stolpe och till höger 
ostagad B-stolpe.

Figur 9. Exempel på stolpar. A-stolpe, avstånd mellan ytterfaser ca 18 m. B-stolpe, 
avstånd mellan ytterfaser ca 22 m.

Figur 10. Illustration av standard vinkelstolpe som används när ledningen byter riktning.

Figur 11. Principskiss jordfundament med slipersbädd, avsedd för A-stolpe, bergfunda-
ment och pålfundament.
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5.2 Ledningsgata
Området intill en kraftledning kallas ledningsgata. Utseendet 
på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, 
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 undvika risk 
för skador på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader 
finns dessutom bestämmelser i starkströmsförskrifterna 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 (ca 25 
m2). Då ledningen behöver vinklas blir ytan större på grund 
av behovet av stag. Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsfö-
reskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation 
och ledning, detta medför att ytan som stolparna tar i 
anspråk måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra 
att vegetationen blir för hög och därmed utgör en potentiell 
säkerhetsrisk.

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

Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår 
miljö, både kring kraftledningar och elapparater som vi 
använder dagligen i hemmet. En hårtork, till exempel, ger ett 
magnetfält på omkring 30 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 mark-
nivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elektriska 
fältet avtar kraftigt med avståndet till ledningen. Vegetation 
och byggnader skärmar av fältet från luftledningar, vilket 
innebär att endast låga elektriska fält uppstår inomhus även 
om huset står nära en kraftledning.

5.3.2 Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i µT (mikrotesla). 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 12. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller 
tak. 

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en 
nivå ca 1–1,5 m ovanför markytan. När magnetfältet anges, 
används ett värde som beräknas ur de årsmedelvärden av 
strömmen som finns tillgängliga för den aktuella förbindel-
sen. Det värde som används överskrids endast av 5 % av alla 
beräknade årsmedelvärden (95 %-percentilen5). 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 
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. 

Magnetfält för aktuell ledning redovisas i kap 6.1.1.

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 
och hälsoproblem (Europeiska kommissionen 2017).  

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 

Figur 12. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet.

5 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.
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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.

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 växel-
strömsledning uppgå till ca 45 dB(A) ca 20 m från ledning-
ens mitt vid triplex (trelinor i varje fas) och ca 60 m från 
ledningens mitt vid duplex (två linor i varje fas). I detta pro-
jekt avses duplex att användas. Avståndet till ledningen och 
byggnader och andra föremål dämpar ljudet som avtar med 
3-4 dB(A) för varje dubblering av avståndet från kraftled-
ningen. Ljud från kraftledningar understigande 40-45 dB(A) 
är svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleksordning 
bör inte ge upphov till några påtagliga störningar, se figur 13. 

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. Ett ca 44 m brett område vid ledningen 
(det vill säga ca 22 m på vardera sidan om ledningens mitt) 
ska hållas fritt från höga träd. Träd och buskar som inte riske-
rar att nå ledningen tillåts stå kvar. Före avverkning eller röj-
ning informeras berörda fastighetsägare om de kommande 
arbetena.

Figur 13. Illustration av ljudnivåer.
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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 
med kreosotimpregnerade fundament som är nedgrävda ca 
1,5-2 m 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 brukbart 
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 möj-
ligt och i första hand används befintliga vägar eller arbetsvä-
gar som anlagts för byggandet av den nya ledningen.
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6. NULÄGESBESKRIVNING OCH FÖRVÄNTADE 
KONSEKVENSER 

6.1 Läshänvisning och 
bedömningsgrunder
Kapitel 6 redovisar översiktligt nuläget samt förväntade kon-
sekvenser av ledningsflytten. Under förutsättningar beskrivs 
nuvarande förhållanden längs med aktuell ledningssträcka 
för respektive miljöfaktor. Förutsättningarna och förväntade 
konsekvenser baseras på en genomgång av befintliga utred-
ningar, planeringsunderlag, genomförd GIS-analys (geogra-
fiska informationssystem) samt fältbesök i berört område. 
Inför samråd 2 har dessutom en naturvärdesinventering och 
en kulturlandskapsanalys motsvarande en arkeologisk utred-
ning steg 1 genomförts inom aktuell ledningssträcka för att 
kunna ge en mer detaljerad bedömning än i det första samrå-
det. 

Efter genomförd samrådsprocess kommer en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) att upprättas som en bilaga till 
koncessionsansökan. I denna kommer detta kapitel utvecklas 
och fördjupas utifrån såväl inkomna yttranden i samrådet om 
föreslagen ledningssträcka som ytterligare utredningar som 
eventuellt utförs inom ramen för projektet. I den process där 
miljökonsekvenserna av en verksamhet utreds och beskrivs 
är det viktigt att utvärderingen utförs på ett så objektivt sätt 
som möjligt. Det är också lämpligt att konsekvenserna sätts i 
perspektiv, i förhållande och i proportion till hur värdefulla 
olika intressen är. Bedömningsgrunderna ger också fördelen 
att det skapas en jämförbarhet mellan olika projekts miljö-
konsekvenser. Miljökonsekvenserna bedöms i en skala från 
obetydliga konsekvenser till mycket stora konsekvenser. 
Svenska kraftnäts bedömningsgrunder återfinns i bilaga 1.

6.1.1 Boendemiljö och bebyggelse
Förutsättningar
Både befintlig kraftledning och ny föreslagen ledningssträcka 
för ledningsflytten är lokaliserad i Staffanstorps kommun, 
mellan tätorterna Lomma (Lomma kommun), Hjärup (Staf-
fanstorps kommun) och Åkarp (Bjurlövs kommun) i Skånes 
län, se figur 14. Befintlig ledning är väl synlig i landskapet vil-
ket påverkar utsikten för närliggande bostäder, vilken även är 
tydligt påverkad av annan infrastruktur som järnvägen, vägar 
och bebyggelse. 

Den föreslagna ledningssträckan går främst över jord-
bruksmark men korsar några vägar samt järnvägen Södra 
stambanan. Längs med föreslagen ledningssträcka finns det i 
dagsläget endast enstaka spridda bostäder. Inom 200 m från 
föreslagen ledningssträcka finns endast tre befintliga bygg-
nader. Totalt berörs åtta fastigheter av föreslagen lednings-
flytt, varav en är Södra stambanan och en utgör en 
samfällighet i form av en väg. 

Figur 14. Översiktskarta över område för aktuell ledningsflytt
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I dagsläget beräknas magnetfältet för befintlig 400 kV-
ledning vara 0,4 µT på ett avstånd om ca 70 m från ledning-
ens centrum, se figur 15. Därmed påverkas i dagsläget inga 
befintliga bostäder längs den ledningssträcka som kommer 
att beröras av aktuell ledningsflytt. 

Förväntade konsekvenser
Med föreslagen ledningssträcka förläggs kraftledningen 
något närmre fyra befintliga bostäder, utan att magnetfältet 
överstiger 0,4 µT kring dessa, vilket för aktuell ledning mot-
svarar ett avstånd på 70 m.  Därmed kommer Svenska kraft-
näts magnetfältspolicy  fortsatt kunna upprätthållas. 
Samtidigt kommer avståndet till befintliga fastigheter i Hjä-
rups tätort att öka med föreslagen ledningssträcka. Inte hel-
ler  för planerade bostäder inom området Hjärup Västerstad 
kommer magnetfältet överstiga 0,4 µT och  Svenska kraft-
näts magnetfältspolicy kommer kunna efterlevas. 

Inför det första samrådet utfördes två magnetfältsberäk-
ningar för föreslagna utredningskorridorer, där en beräkning 
tog hänsyn till en utbyggnad av SydVästlänken, och en beräk-
ning gjordes utan SydVästlänken. SydVästlänken är en elför-

Figur 15. Bostäder och magnetfält i utredningskorridoren.

bindelse mellan Närke och Skåne med både växelströms- och 
likströmsledningar som är utbyggd men inte till fullo tagit i 
drift ännu (Svenska kraftnät, 2017). När SydVästlänken tagits 
i drift medför detta generellt lägre strömmar i berörd 400 
kV-ledning. 

Dessa magnetfältsberäkningar visade på att inga befint-
liga bostäder kommer att påverkas av magnetfält högre än 
Svenska kraftnäts magnetfältpolicyvärde på 0,4 µT vid led-
ningsflytten. Vidare konstaterades det att magnetfältet från 
400 kV-ledningen beräknas vara 0,4 µT på ett avstånd om 
ca 70 m från ledningens centrum så länge Sydvästlänken inte 
är driftsatt, men att magnetfältet bedöms minska något och 
vara 0,4 µT redan på 50 m avstånd efter att Sydvästlänken 
driftsatts, se figur 15.

Vid en ledningsflytt kommer även utsikten över landska-
pet förändras något från närliggande bostäder, järnväg och 
vägar, men då området redan idag är tydligt påverkad av 
såväl befintlig kraftledning som annan infrastruktur, bedöms 
den förändrade utsikten endast medföra marginell påverkan 
på boendemiljön.

Sammantaget bedöms ledningsflytten få obetydliga kon-
sekvenser för boendemiljön.

6.1.2 Landskapsbild
Förutsättningar
Det omgivande landskapet längs med föreslagen lednings-
sträcka utgörs av ett öppet odlingslandskap beläget mellan 
tätorterna Hjärup och Åkarp. Landskapet är flackt, i princip 
trädfritt och saknar utmärkande höjder, vilket medger fri sikt 
över vidsträckta vyer. Området utgör även en del av ett vär-
defullt odlingslandskap enligt länets naturvårdsprogram 
(Länsstyrelsen 1997), som anses vara ett representativt 
avsnitt av den extremt flacka Lundaslätten samt en värdefull 
terrängform. Samtidigt är odlingslandskapet tydligt påverkat 
av befintlig storskalig infrastruktur såsom Södra stambanan, 

Figur 16. Aktuell kraftledning i landskapet.
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stora trafikleder och ett flertal mindre vägar. Även befintlig 
kraftledning är redan i dagsläget framträdande i landskapet, 
och i synnerhet de stolpar som ledningen är uppförd på, se 
figur 16. De enskilda hus och byggnader som är belägna 
utanför tätorterna omges av trädgårdar och trädridåer, och 
Coyetvägen i sydost kantas av en allé. 

Förväntade konsekvenser
Vid en ledningsflytt kommer kraftledningen flyttas upp till 
220 m väster om befintlig ledning. Förändringen jämfört med 
nuvarande förhållanden bedöms som begränsad då endast 
en relativt kort ledningssträcka flyttas, och terrängen i den 
nya ledningssträckan är relativt likartad terrängen längs 
befintlig ledningssträcka.

Vid ledningsflytten kommer kraftledningen med sina ca 
25 till 40 m höga stolpar fortsatt vara ett dominerande inslag 
i det öppna och flacka landskapet på samma sätt som befint-
lig kraftledning är idag. Därmed bedöms ledningsflytten 
endast medföra små konsekvenser för landskapsbilden. 

6.1.3 Områden av riksintresse
Förutsättningar
Föreslagen ledningssträcka berör ett riksintresse för kommu-
nikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksintresset består 
av två områden, befintlig järnväg (Södra stambanan) och 
framtida järnväg (Europabanan). Södra stambanan är en av 
Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser och trafikeras av 
godståg, pendeltåg och snabbtåg, vilket går mellan Malmö 
och Stockholm (Trafikverket 2017). Projektet Europabanan 
drivs av föreningen Europakorridoren där flera berörda kom-
muner ingår. Europabanan är tänkt att bli en höghastighets-
järnväg mellan Stockholm och Malmö. I dagsläget finns inga 
detaljerade planer på järnvägens lokalisering.

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

Förväntade konsekvenser
Enligt 3 kap 8 § miljöbalken ska områden av riksintresse för 
kommunikationer skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra utnyttjandet av anläggningen. Vid en ledningsflytt 
kommer aktuell kraftledning passera Södra stambanan lite 
längre söderut än befintlig kraftledning men detta bedöms 
inte försvåra utnyttjandet av befintlig och framtida järnväg. 
Detta då Svenska kraftnät kommer att vidta åtgärder såsom 
att anpassa stolphöjd och stolpplacering för att minimera 
eventuell påverkan. Konsekvenserna på riksintresset bedöms 
bli obetydliga. 

6.1.4 Naturmiljö
Förutsättningar 
Aktuellt område utgörs huvudsakligen av åkermark som 
genomkorsas av vägar, diken, en kraftledning, enstaka hus 
och en järnväg. Åkermarken består av stora, rationellt 
avgränsade och intensivt brukade skiften som endas bryts 
upp av ett fåtal diken och mindre vägar. Inslaget av natur-
mark i aktuellt område är mycket begränsat. 

Aktuellt område utgör en del av ett utpekat odlingsland-
skap norr om Hjärup som utgör en del av en värdefull ter-
rängform enligt länets naturvårdsprogram (Länsstyrelsen 
1997). Odlingslandskapet beskrivs som ett representativt 
avsnitt av den extremt flacka Lundaslätten, som närmast 
Åkarp övergår i en svagt böljande terräng. Vyerna över det 
öppna odlingslandskapet är unika för den av bebyggelse och 
kommunikationsleder annars hårt utnyttjade storstadsregio-
nen. Vidare har området inventerats i samband med att Tra-
fikverket genomfört en lokaliseringsstudie gällande 
anläggning av ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund 
(Ekologigruppen 2016). I denna identifierades några natur-
värdesobjekt enligt klass 3-4 inom aktuellt område i form av 
två diken och en allé, se figur 17.

Enligt genomförd naturvärdesinventering längs aktuell 
ledningssträcka (Norconsult AB 2017) har tre naturvärdes-
objekt enligt klass 3 och 4 (påtagligt respektive visst natur-
värde) identifierats. Dessa utgör tre biotopskyddade 
småbiotoper i form av två diken (ett mindre i områdets södra 
del samt det större Alnarpsdiket som även kallas Alnarpsån) 
och en allé längs med Coyetvägen, se figur 18. Alnarpsdiket 
bedöms ha ett påtagligt naturvärde medan de två andra  
objekten har ett visst naturvärde. Dikena har ett lugnflytande 
flöde och mjuka ackumulationsbottnar som delvis är bevuxna 
med bladvass. I dikesslänterna växer ett trivialt, starkt 
näringspåverkat fältskikt av bl.a. brännässla, kirskål, älggräs 
och blåhallon samt enstaka lövträd. Alnarpsdiket utgör en å 
som rätats och kulverterats och som utgör en egen vattenfö-
rekomst. Enligt uppgift hyser diket både öring och den rödlis-
tade arten ål Anguilla anguilla (hotkategori CR – akut hotad). 

Figur 17. Foto över där befintlig kraftledning korsar allén längs Coyetvägen.
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Allén längs Coyetvägen består främst av medelgrov – grov 
ask, men har även ett visst inslag av skogslönn och äldre 
hamlade pilar. Längs med järnvägen och områdets vägar 
finns även mindre ruderatmarksytor bevuxna med ett trivialt 
fältskikt.

Vidare har en genomgång gjorts av uppgifter i artrappor-
teringssystemet Artportalen (2017). Enligt Artportalen finns 
uppgifter om ett stort antal kärlväxter men endast en rödlis-
tad art, Ask Fraxinus excelsior (hotkategori NT – nära hotad) 
inom aktuellt område och dess direkta närhet. Då området 
utgörs av öppet odlingslandskap kan man förvänta sig att 
fågelarter som sånglärka (upptagen i artskyddsförordningen) 
kan häcka i och kring aktuellt område, medan arter som t.ex. 
blå kärrhök Circus cyaneus (hotkategori NT – nära hotad) 
passerar området under flyttiden. 

Även i samband lokaliseringsstudien för ett snabbcykel-
stråk gjordes en sökning i Artportalen (Ekologigruppen 
2016). Då noterades uppgifter om att spjutsporre Kickxia 
elatine (hotkategori EN – starkt hotad) i anslutning till järnvä-
gen strax söder om aktuellt område. 

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

Inte heller de utpekade naturvårdsobjekten (två diken och 
en allé) bedöms beröras av ledningsflytten då placeringen av 
nya stolpar kommer ske med hänsyn till dessa. Möjligen kan 
något eller några av träden i allén längs med Coyetvägen 
behöva avverkas till följd av att den trädfria zonen kring 
kraftledningen kommer flyttas något åt väster. Detta kan 
därmed även innebära att någon eller några rödlistade askar 
kommer påverkas. Då allén är biotopskyddad kräver en 
avverkning att Svenska kraftnät söker en dispens hos läns-
styrelsen i samband med kommande koncessionsansökan.  

Sammanlagt bedöms konsekvenserna för naturmiljön 
som små.

6.1.5 Kulturmiljö
Förutsättningar 
Aktuellt område hyser höga värden för kulturmiljön och med 
anledning av Länsstyrelsens yttrande i samråd 1 (Svenska 
kraftnät 2016) har Svenska kraftnät lämnat in en ansökan om 
samråd enligt Kulturmiljölagen (1988:950). Vidare har en 
arkeologisk utredning gjorts av Wallin Kulturlandskap och 
Arkeologi (Wallin 2017).

Enligt den arkeologiska utredningen präglas aktuellt 
område av ett öppet jordbrukslandskap med starka inslag av 
modernt tätortslanskap samt ett påtagligt kommunikations-
landskap. Odlingslandskapet domineras av spåren av 
enskifte som trots sammanslagning av odlingsenheter under 
ca 200 år fortfarande är tydlig. Det är just öppna odlings-
landskapet med starka drag av enskiftet som värnas i läns-
styrelsens kulturmiljöprogram, se nedan. Gårdarnas 
belägenhet på odlingsmarken och vägnätet med raka vägar 
och i förekommande fall, alléer. 

Den södra delen av utredningskorridoren berör det regio-
nala intresseområdet Bomhög-Hjärup-Uppåkra, som utgör 
en särskilt värdefull kulturmiljö enligt länsstyrelsens kultur-
miljöprogram (Länsstyrelsen 2017b). Vidare utpekas ett kul-
turmiljöstråk längs med Södra stambanan, vars kulturvärde 
ligger i själva järnvägen och den bebyggelse järnvägen gett 
upphov till. Kulturmiljöstråket är ca 250 meter brett på ömse 
sida om järnvägen genom aktuellt område. Södra stambanan 
anses vara av stor betydelse för den svenska infrastrukturen 
och utgör ett viktigt och levande dokument över järnvägs-
byggande (Länsstyrelsen 2017b).

Vidare finns ytterligare ett utpekat kulturmiljöstråk strax 
sydost om aktuellt område i form av landsvägen och första 
motorvägen mellan Malmö-Lund, men detta berörs inte av 
ledningsflytten, se figur 19. 

Figur 18. Sammanställning av naturvärden från fältinventeringar, rapporter och Artpor-
talen.
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Inom utredningskorridoren finns även ett fåtal kända forn-
lämningar. Den föreslagna ledningssträckan berör framförallt 
en boplats från sten-, brons-, eller järnålder (RAÄ-nr Uppå-
kra 45). Enligt den arkeologiska utredningen finns det två 
områden längs ledningssträckan där förekomster av fornläm-
ningar möjligen finns. Ett område ligger i ledningssträckans 
norra del, intill vägen mot fastigheten Hjärup 6:2 och det 
andra ligger i utredningskorridorens sydligaste del, se figur 19 
(Wallin 2017). 

Förväntade konsekvenser
Ledningsflytten bedöms inte medföra några negativa konse-
kvenser för det synliga kulturlandskapet enligt genomförd 
arkeologisk utredning (Wallin 2017). Detta beror på att kraft-
ledningen redan finns som ett befintligt element i landskapet 
som man kan följa med blicken längs en lång sträcka och där-
med understryker den landskapets öppenhet. Ledningsflyt-
ten bedöms inte heller påverka vare sig den särskilt 
värdefulla kulturmiljön Bomhög-Hjärup-Uppåkra eller kultur-
miljöstråket Södra stambanan nämnvärt då ledningen endast 
flyttas en kort sträcka. 

Det finns dock en viss möjlighet att vissa stolpplatser kan 
komma i konflikt med fornlämningar. Sannolikheten för detta 
bedöms enligt genomförd arkeologisk utredning som måttlig 
och gäller främst för korridorens sydligaste del samt i viss 
mån för delområdet intill tillfartsvägen till gården Hjärup 6:2. 
Om dessa delområden av korridoren kommer att utnyttjas 
för stolpplatser rekommenderas att en arkeologisk utredning 
steg 2 utförs (Wallin, 2017). Även länsstyrelsen rekommen-
derar en sådan utredning i sitt yttrande gällande samråd 
enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (Länsstyrelsen 2017c).

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

6.1.6 Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Den föreslagna ledningssträckan är främst belägen på öppen 
jordbruksmark med enstaka hus och byggnader, vilken 
genomkorsas av en järnväg och ett antal vägar. Området 
ansluter även till tätorterna Hjärup och Åkarp. Aktuellt 
område har begränsade förutsättningar för rekreation men 
sannolikt utnyttjas områdets mindre vägar för närrekreation i 
form av promenader, hundrastning, cykling etc. Aktuell led-
ningsträcka korsar dock en cykelled som löper längs med väg 
896 och sträcker sig mellan Hjärup och Lomma, vilken har 
ett visst rekreationsvärde. Samtidigt har det öppna storska-
liga odlingslandskapet ett visst värde för de som passerar 
längs med anslutande vägar och järnväg genom de vid-
sträckta utblickar som finns i landskapet trots att det är 
påverkat av storskalig infrastruktur som järnväg, vägar och 
kraftledningar.

Förväntade konsekvenser
Ledningsflytten bedöms inte påverka förutsättningarna eller 
möjligheterna för rekreation i någon större utsträckning utan 
aktuellt området kommer fortsatt endast utnyttjas för viss 
närrekreation. Inte heller de vidsträckta utblickarna över 
odlingslandskapets bedöms förändras nämnvärt av lednings-
flytten eftersom dessa redan är påverkade av bl.a. befintlig 
kraftledning. I samband med planerad bostadsutbyggnad 
och planerat snabbcykelstråk i anslutning till aktuellt område 
kan dock området på sikt komma att utnyttjas mer för närre-
kreation och passeras av ett större antal cyklister. Konse-
kvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms bli obetydliga.

Figur 19. Sammanställning av kulturvärden från fältinventeringar, rapporter och 
Fornsök.
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6.1.7 Naturresurshushållning 
Förutsättningar
Föreslagen ledningssträcka är belägen på aktivt odlad jord-
bruksmark med mycket högt brukningsvärde. Den ligger 
inom en del av Sveriges absolut bästa åkermarker, vilka har 
förts till jordklass 10 i den nationella klassningen av landets 
åkermarker. Klassningen upprättades av Lantbruksstyrelsen 
år 1971 och hade till syfte att utgöra ett underlag för sam-
hällsplanering rörande markanvändningsfrågor (Länsstyrel-
sen 2017a). 

Aktuellt område ligger även inom grundvattenförekom-
sterna Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar vilka 
utgör skyddade områden. Alnarpsströmmen omfattar en av 
Sveriges största grundvattenförekomster. Dessa grund-
vattenförekomster bedömdes 2015 ha god ekologisk och 
kemisk status. Det finns även grundvattentillgångar i jord-
lagren, se figur 20. Alnarpsdiket (även kallat Alnarpsån) som 
passerar genom aktuellt område, utgör en klassad ytvatten-
förekomst som 2015 hade dålig ekologisk status med mål att 
uppnå god ekologisk status 2017. Den kemiska statusen har 
däremot inte klassats (Vattenmyndigheten 2017).

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

Förväntade konsekvenser
Den aktuella ledningsflytten medför ett visst markintrång i 
den högproduktiva jordbruksmark som finns inom aktuellt 
område genom att nya stolpar kommer placeras ut längs den 
nya ledningssträckan. Brukandet av jordbruksmarken försvå-
ras något kring stolparna och deras fundament då dessa tar 
viss markyta i anspråk (ca 25 m2/stolpe), men i övriga ytor 
under ledningen kan jordbruksverksamheten fortgå som tidi-
gare. Markintrånget medför dock att vissa mindre markytor 
inte kan odlas och att vissa åkerskiften blir något mer svår-
skötta då man måste väja undan med maskiner vid jord-
bruksdriften. För att minimera markintrånget i åkermarken 
kommer placering av stolpar ske i dialog med berörda markä-
gare i området. Därmed bedöms konsekvenserna av led-
ningsflytten för jordbruket i aktuellt område som små. 

Den planerade ledningsflytten bedöms inte påverka de 
grundvattenförekomster och den ytvattenförekomst som 
finns i aktuellt område. Alnarpsströmmen är en viktig grund-
vattenförekomst men då denna överlagras av ett skikt av 
svårgenomtränglig moränlera bedöms den vara relativt skyd-
dad mot föroreningar uppifrån. För att undvika påverkan på 
dessa grundvattenförekomster har Svenska kraftnät för 
avsikt att inte använda kreosotimpregnerade träslipers i de 
stolpfundament som anläggs inom aktuellt område. Därmed 
finns ingen risk för spridning av föroreningar till mark och 
vatten till vid anläggningen av den nya ledningssträckan. 

Vid rivningen av den befintliga ledningen finns en viss risk. 
Risken för att mark och vatten ska påverkas av kreosot från 
stolpfundament i aktuellt område bedöms dock som mycket 
liten. Enligt genomförda generella studier på spridning av för-
oreningar från kreosotbehandlade slipers och stolpar ovan 
mark visar att föroreningarna har låg rörlighet, dvs. stannar i 
närheten av stolpar och slipers. Ingen spridning till yt-och 
grundvatten kunde heller påvisas (Jernlås 2012,2013, Golder 
Associates 2014). 

Malmö Airport bedöms utifrån befintligt kunskapsunder-
lag inte påverkas nämnvärt av den planerade ledningsflytten. 
En flyghinderanalys kommer att beställas av Luftfartsverket. 
Där kontrolleras flygvägar, luftrum och all tänkbar radiout-
rustning för luftfarten och en bedömning om eventuell påver-
kan på dessa görs

Sammantaget bedöms konsekvenserna på befintliga 
naturresurser som små.

Figur 20:. Vattenförekomster i aktuellt område.
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Figur 21: Kartan som visar Staffanstorp kommuns planerade markanvändning för aktu-
ellt område. Notera att kartan inte redogör för all markanvändning, utan enbart den 
markanvändning som påverkas av ledningsflytten. För mer information om kommun-
ens långsiktiga planering, se kommunens hemsida. 

6.1.8 Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar
Den föreslagna ledningssträckan korsar en allmän väg, väg 
896 (Lommavägen), tre enskilda vägar och järnvägen Södra 
stambanan. Aktuellt område kommer i framtiden påverkas 
av planerad utbyggnad av Södra stambanan mellan Lund och 
Arlöv, då spåren ska sänkas ca 4-6 m i vissa avsnitt för att 
minska bullernivåerna. Vidare kommer aktuellt område berö-
ras av planerat snabbcykelstråk mellan Malmö, Burlöv, Staf-
fanstorp och Lund. Två sträckor är framtagna och är för 
närvarande ute på samråd (Trafikverket 2016).   

Befintlig ledning löper genom i dagsläget genom området 
Hjärup Västerstad, där kommunens detaljplanearbete pågår 
för en utbyggnad av bostäder och verksamheter. Skälet till 
den planerade ledningsflytten är för att möjliggöra dessa 
utbyggnadsplaner (Staffanstorps kommun 2016). Föreslagen 
ledningsträcka löper genom ett område som i kommunens 
översiktsplan  utpekas som ett framtida utbyggnadsområde 
för bostäder (Staffanstorps kommun 2011), se figur 21. I 

övrigt berörs aktuellt område inte av några detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. 

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

Den planerade ledningsflytten bedöms inte stå i konflikt 
med gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser. 
Däremot står föreslagen ledningsträcka i konflikt med kom-
munens översiktsplan då den korsar ett område som kom-
munen utpekat som ett lämpligt utbyggnadsområde för 
bostäder. Detta genom att den nya kraftledningen kan med-
föra begränsningar för en framtida bostadsutbyggnad i detta 
område. 

Samtidigt har föreslagen ledningssträcka anpassats för 
att undvika  konflikter  mellan de planerade bostäderna inom 
planområdet Hjärup Västerstad och en ny kraftledningen 
väster om detta. Avståndet mellan  planområdet och kraft-
ledningen har anpassats för att säkerställa att Svenska kraft-
näts magnetfältspolicy kan upprätthållas vid en framtida 
bostadsutbyggnad. Genom den planerade ledningsflytten 
kan därmed mark frigöras för bostäder inom ett planområde 
som utpekas som lämpligt för bostadsutbyggnad i kommu-
nens översiktsplan. Konsekvenserna av  ledningsflytten för 
områdets planförhållanden bedöms som små.

6.2 Tidsbegränsad påverkan under 
byggskede
Svenska kraftnät utför inte själva byggnationen utan lägger 
ut den på entreprenad. Entreprenören ska tillämpa de krav 
som Svenska kraftnät ställer i sina tekniska riktlinjer, som 
bland annat innefattar miljökrav.. I detta dokument anges de 
miljökrav som utöver gällande lagstiftning ska gälla för bygg- 
och anläggningsentreprenader som Svenska kraftnät upp-
handlar. 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. 
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En viss påverkan på marken utmed ledningssträckan kom-
mer 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 bedömning av planerad 
ledningsflytt i föreslagen ledningssträcka. Under kommen-
tarspalten lämnas en kort motivering till bedömningen.

OBETYDLIGA SMÅ SMÅ-MÅTTLIGA MÅTTLIGA STORA MYCKET STORA

Tabell 1. Samlad bedömning av konsekvenser för respektive utredningskorridor

MILJÖFAKTOR FÖRSLAG KOMMENTAR TILL BEDÖMNING

BOENDEMILJÖ OCH 
BEBYGGELSE

Inga befintliga eller planerade bostäder beräknas få högre magnetfält än Svenska kraftnäts magnetfältspolicy vid led-
ningsflytten. Ledningsflytten bedöms ha obetydliga konsekvenser för boendemiljön.

LANDSKAPSBILD
Områdets odlingslandskap har höga värden med vidsträckta vyer men är redan idag påverkat av befintlig ledning och an-
nan infrastruktur. Konsekvenserna av ledningsflytten bedöms vara små.

RIKSINTRESSEN
Ett riksintresse för kommunikationer, Södra stambanan, berörs av ledningsflytten men då stolpplaceringen anpassas till 
järnvägen bedöms konsekvenserna vara obetydliga.

NATURMILJÖ
Ledningsflytten sker inom ett odlings-landskap med ett fåtal naturvärdesobjekt. Området är tydligt påverkat av storska-
lig infrastruktur och då stolpplacering anpassas till naturvärdes-objekten bedöms ledningsflytten endast ge små kon-
sekvenser för naturmiljön.

KULTURMILJÖ
Området hyser flera värdefulla kultur-miljöer kopplade till landskapet och järn-vägen samt en fornlämning. Lednings-flyt-
ten bedöms inte påverka landskapet nämnvärt, men en risk finns för påverkan på fornlämningar inom två delområden vid 
stolpplaceringen. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som små.

REKREATION OCH FRI-
LUFTSLIV

Ledningsflytten påverkar inga höga rekreationsvärden och begränsar inte rekreationsmöjligheterna nämnvärt. Kon-
sekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms som obetydliga.

NATURRESURSHUS-
HÅLLNING

Ledningsflytten medför ett visst markintrång i brukningsvärd jordbruks-mark men i övrigt berörs inte mark- och vatten-
förhållandena. Konsekvenserna bedöms bli små.

INFRASTRUKTUR OCH 
PLANFÖRHÅLLANDEN

Den planerad ledningen korsar infrastruktur som vägar och järnväg men bedöms inte försvåra användningen av dessa. 
Ledningen flyttas för att möjliggöra en planerad bostadsutbyggnad så att bostäderna inte ska påverkas av magnetfält. De-
lar av ledningssträckan står dock i konflikt med andra föreslagna utbyggnadsområden i kommunens översiktsplan. Kon-
sekvenserna bedöms bli små.
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

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 upp-
rättas av kommunen för att reglerara markanvändning och 
bebyggelse.

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

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.

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

Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsk-
lig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, 
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar 
skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det 
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn-
lämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen.

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

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

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

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

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

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

Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd 
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och 
prövningen av ansökan sker hos Energimarknadsinspektio-
nen. Regeringen är överklagandeinstans.

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

Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.
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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.

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

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

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 friluftsliv 
med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv. 
Riksintressena skyddas i 3 kap 6 § miljöbalken.

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

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

Sidoområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs en 
ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. Sido-
områdena sträcker sig så långt åt sidorna som det kan finnas 
träd som utgör en fara för ledningens säkerhet.

Skadereglering
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av tillfälliga 
och bestående skador.

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

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

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

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

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

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

Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 januari 
1999.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den föreslagna ledningssträckan 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.
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Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken led-
ningsägaren 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 läng-
sled.

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

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

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

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grund-
dragen i mark- och vattenanvändningen 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.
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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.


