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sVENskA krAftNät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med 
uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, 
som omfattar ledningar för 400 kilovolt (kV) och 
220 kV med stationer och utlandsförbindelser. 
Vi har också systemansvaret för el och natur-
gas. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och 
elmarknaden för att möta samhällets behov av 
en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörj-
ning. Därmed har vi också en viktig roll i klimat-
politiken. 

Svenska kraftnät har cirka 500 anställda, 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 2013 var omsättningen drygt 
10 miljarder kronor. 

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och fem 
intressebolag, bland andra den nordiska el-
börsen Nord Pool Spot. Mer information finns på 
vår webbplats www.svk.se.

förOrd
Svenska kraftnät planerar en 400 kV luftledning 
(Ekhyddan - Nybro) mellan station Ekhyddan i 
Oskarhamns kommun och station Nybro i Nybro 
kommun. Denna rapport utgör ett underlag för 
samråd inför koncessionsansökan för sträckan.

I samrådsunderlaget redogörs de olika miljö- 
och samhällsintressen som berörs av projektet. 
En bedömning görs av hur en utbyggnad på verkar 
miljö och människors hälsa. Inom sam råden ges 
myndigheter och berörda möjlighet att yttra sig. 
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Detta dokument är en förstudie för en planerad ny 
400 kV-ledning mellan station Ekhyddan i Oskars-
hamns kommun och station Nybro nordväst om Ny-
bro tätort. Ledningen kommer att ingå i det svenska 
stamnätet och är en viktig länk för en robust och ef-
fektiv elförsörjning.

Förstudien är ett underlag för samråd. När en ny 
kraftledning ska byggas behöver nätägaren, i detta 
fall Svenska kraftnät, söka tillstånd (koncession) 
för den. Tillståndsprocessen följer lagstiftningen i 
miljöbalken som bland annat reglerar hur proces-
sen med att ta fram en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) ska gå till och vad MKBn ska innehålla. 

En mycket viktig del av MKB-processen är sam-
rådet, där alla intressenter, bland annat mark ägare, 
myndigheter, kommuner, organisationer och all-
mänhet får tillfälle att yttra sig om verksamhetens 
omfattning, utformning, lokalisering och förvän-
tade miljöpåverkan till alla intressenter. Detta är 
det första samrådet, under processens gång kom-
mer ytterligare samråd att hållas. 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som 
har regeringens uppdrag att bland annat erbjuda sä-
ker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på 
stamnätet och verka för en robust elförsörjning. I 
detta ingår att vid behov bygga nya ledningar för att 

sammanfattning

förstärka stamnätet och att hitta den mest lämpliga 
sträckningen att bygga ledningen i. 

I detta skede av processen har Svenska kraftnät 
tagit ett beslut om att en ny förbindelse behövs mel-
lan Ekhyddan och Nybro ska byggas, däremot inte 
var den ska byggas. Ett antal alternativ för detta har 
tagits fram som presenteras i förstudien. 

Alternativen har utretts med hjälp av kartstudier 
och de planeringsunderlag som finns att tillgå från 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Vid pla-
nering av sträckning för en ny kraftledning är första 
prioritet att boendemiljöer ska påverkas så lite som 
möjligt. En kraftledning medför dock oundvikligen 
miljöpåverkan. I detta dokument beskrivs den för-
utsedda miljöpåverkan som respektive alternativ 
kan tänkas medföra. Vid ett framtida val av sträck-
ning kommer en avvägning mellan olika typer av 
påverkan att behöva göras och ett alternativ kom-
mer att förordas och sedermera sökas tillstånd för. 
Detta val sker senare i processen, i nuläget förordas 
inget alternativ. 

Fyra olika alternativ har tagits fram för del-
sträckan mellan Ekhyddan och Hammarsbo och 
fem olika alternativ har tagits fram för delsträckan 
mellan Hammarsbo och Nybro. 
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01. inledning

1.1 AllMäNt OM  
sVENskA krAftNät 
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för 
elkraft och har systemansvaret för den svenska el-
försörjningen. 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 un-
derhålla stamnätet för att öka driftsäkerheten och 
överföringskapaciteten. Därmed förbättras också 
förutsättningarna för att kunna upprätthålla ba-
lansen 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 och naturgas 
kostnadseffektivt.

 > Främja en öppen svensk, nordisk och euro-
peisk marknad för el och naturgas.

 > Verka för en robust elförsörjning.

1.2 syftE
Den planerade ledningen har som syfte att förbättra 
kraftnätets överföringsförmåga i regionen på grund 
av den stora effektvolym som kommer att trans-
porteras i nätet i samband med att utlandsförbin-
delsen NordBalt, mellan Sverige och Litauen, tas i 
drift. NordBalt ansluter till Nybrostationen i Nybro 
kommun. När NordBalt är tagen i drift kommer ef-
fekttransporten på de två 400 kV-ledningar som är 
anslutna till stationen i Nybro att öka med upp till 
700 megawatt (MW).

figur 1.1 Elens väg.
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Om någon av 400 kV-ledningarna som är an-
slutna i Nybro kopplas från, överförs den effekt som 
ledningen transporterade till andra ledningar i om-
rådet. Överbelastning kan då uppstå i det parallella 
underliggande 130 kV regionnätet, vilket i sin tur 
kan leda till en regional spänningskollaps, med om-
fattande strömavbrott som följd.

NordBalt kan inte heller vara i drift vid under-
hållsarbeten på ledningssträckorna Ekhyddan – 
Nybro eller Nybro – Hemsjö. 

En ny 400 kV-ledning från Ekhyddan till Hem-
sjö via Nybro eliminerar problemet med överlast i 
regionnätet. Ledningen kommer att passera snitt 4, 
en av de snitt som avgränsar elområdena i Sverige. 
Med en bättre överföringsförmåga över detta snitt 
minskar de regionala skillnaderna mellan elpro-
duktion och elkonsumtion. Den nya ledningen ger 
en teoretisk ökning av överföringskapaciteten med 
300 MW.

Den planerade kraftledningen medför även att 
driftsäkerheten i nätet förbättras. Svenska kraftnät 
har även planer på att fortsätta bygga 400 kV-led-
ningen till Hemsjöstationen i Blekinge (Ekhyddan-
Nybro-Hemsjö). 

Genom att bygga en ny 400 kV-ledning mellan 
stationerna Ekhyddan, Nybro och Hemsjö åstad-
koms följande mål. 

 > Svenska kraftnäts kriterier för driftsäker-
heten kan uppfyllas för stam- och regionnät

 > NordBalt kan utnyttjas som avsett
 > Avbrott kan tas på existerande parallella 
ledningar under den tid som krävs för upp-
gradering av dess linareor utan betydande 
kostnader.

Dessutom uppkommer ett antal positiva följd-
effekter. 

 > Överföringsförlusterna minskar
 > Den framtida överföringskapaciteten genom 
snitt 4 ökar med cirka 300 MW.

På grund av syfte att underlätta kommande konces-
sionsprocess har Svenska kraftnät valt att dela upp 
förbindelsen i två etapper Ekhyddan - Nybro res-
pektive Nybro - Hemsjö.

1.3 AVgräNsNiNg
Samrådsunderlaget har begränsats till att behandla 
de aspekter som projektet i första hand förvän-

tas påverka. Dessa är bebyggelse och boendemiljö, 
landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation 
och friluftsliv, naturresurser och infrastruktur. Ut-
redningskorridorerna är cirka 400 meter breda i de 
fall sträckningsförslaget går invid en befintlig led-
ningsgata. I de fall stråken förläggs utanför befint-
liga ledningsgator varierar stråkbredden. 

1.4 PlANEriNgs
förutsättNiNgAr
Vid planering av sträckning för en ny kraftledning 
är första prioritet att boendemiljöer ska påverkas så 
lite som möjligt. Som hjälpmedel för denna priorite-
ring används Svenska kraftnäts magnetfältspolicy:

”Vid planering av nya kraftledningar ska Svenska 
kraftnät se till att magnetfälten normalt inte över-
stiger 0,4 mikrotesla (µT) där människor varaktigt 
vistas. Vid förnyelse av koncessioner för befintliga 
kraftledningar ska Svenska kraftnät överväga åt-
gärder som minskar exponeringen för magnetfält. 
Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt 
exponeras för magnetfält som avviker väsentligt 
från det normala. En förutsättning är att kostna-
derna och påverkan i övrigt är rimliga.” 

Det går dock ibland inte att undvika boende-
miljöer helt eftersom ledningen av markintrångs-
skäl och kostnadsskäl behöver byggas med så rak 
sträckning som möjligt. Vinkelstolpar som krävs 
vid svängar kräver stor plats för stag och varje ex-
tra kilometer ledning medför en betydande mer-
kostnad.

Hänsyn tas även till övriga intressen såsom na-
turmiljö, kulturmiljö, planförhållanden samt re-
kreation och friluftsliv.

Sambyggnad med stamnätets befintliga luftled-
ningar är av driftsäkerhetsskäl inte tillämpligt.

Parallellförläggning (byggnation intill en befint-
lig ledning) kan vara möjligt med ledningar på lägre 
spänningsnivåer och med stamnätsledningar. Pa-
rallellgång av flera stamnätsledningar får endast 
ske då inga andra alternativ finns. Detta avdriftsä-
kerhetsskäl. Vid parallellförläggning med en 130 kV 
luftledning behöver den befintliga lednings gatan 
breddas med cirka 40 meter, om portalstolpar (se 
figur 3.1) används.

Att överföra växelström med luftledning är tek-
niskt enkelt, driftsäkert och ekonomiskt fördelak-
tigt. Det går snabbt att reparera eventuella skador i 
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figur 1.2 översiktskarta över utredda alternativ

jämförelse med exempelvis en markkabel.
Markkabel för 400 kV växelström är enbart tek-

niskt möjligt vid korta avstånd. Närheten mellan 
ledarna i en kabel medför att det uppstår extrema 
fasförskjutningar mellan ström och spänning. Det 
gör att den el som kan nyttiggöras i slutet av kabeln 
endast blir en bråkdel av det som matats in i kabelns 

andra ände. Redan efter några mil skulle det behö-
vas omfattande anordningar för att kompensera för 
spänningsförhållandena om det ska komma fram 
någon användbar el i kabeln.

Sådana anordningar kan i konstruktion, stor-
lek och underhållshänseende jämföras med stora 
transformatorer. De måste byggas som särskilda 
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inhägnade stationsanläggningar med krav på ut-
rymmen, skyddsutrustningar, kylning med mera. 
Utöver de omfattande kostnaderna och underhålls-
behoven innebär sådana anläggningar ett avsevärt 
markbehov och potentiella felkällor med risk för av-
brott på förbindelsen. 

Ett annat skäl för att inte växelströmskablar i 
mark för 400 kV över stora avstånd är realistiska är 
att de måste konstrueras med tillräcklig elektrisk 
isolation mellan ledare och ytterhölje för att klara 
den höga spänningen. Följden är att kablarna måste 
utföras med stora dimensioner och hög vikt. Där-
med blir transportmöjligheterna på allmänna vägar 
och i obanad terräng begränsade för annat än korta 
längder på varje kabeltrumma. I sin tur innebär 
det ett stort antal skarvar längs kabelsträckan som 
var och en innebär en förhöjd felrisk. Vid stora krav 
på ledningarnas överföringskapacitet är det nöd-
vändigt med flera kabelförband som läggs bredvid 
varandra vilket också ökar totalkostnaden på an-
läggningen och medför att även kabelförläggning 
kommer att innebära anläggande av en lednings-
gata, om än smalare än för en luftledning. 

Sammantaget innebär markkabelförläggning 
även på korta sträckor att risken för att fel eller stör-
ningar ska uppstå blir större samt att möjligheterna 
att snabbt åtgärda fel och störningar begränsas. Det 
innebär i förlängningen att systemet inte får den 
driftsäkra, robusta och flexibla utformning som ef-
tersträvas. 

Därmed anses inte ett alternativ att förlägga den 
planerade växelströmsledningen helt eller delvis 
som en markkabel som rimligt och detta alternativ 
utreds därmed inte vidare.

Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har 
följt följande steg: 

 > Genomgång av befintligt underlagsmaterial 
(GIS-underlag från länsstyrelsen, och övriga 
myndigheter) 

 > Översiktliga fältbesök 
 > Beskrivning av förutsättningar för de olika 
alternativen 

 > Översiktlig bedömning av den miljöpåverkan 
de olika alternativen antas medföra

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

Sträckningarna berör översiktsplanerna för Os-
karshamns, Mönsterås, Högsby och Nybro kom-
muner. I översiksplanerna för respektive kommun 
finns olika rekommendationer för kraftledningar.

oskarshamn
I översiktsplanen1 finns det angivet att: ”Oskars-
hamns kommun skall verka för att byggnader och 
anläggningar där människor eller djur kommer att 
vistas lokaliseras med hänsyn till risker med kraft-
ledningar. Skyddsavstånd för 400 kV kraftled-
ningar skall vara 200 meter.” I övrigt berörs inte in-
tentioner i översiktsplanen. 

Mönsterås
I översiktsplanen för Mönsterås kommun2 finns 
ingenting specifikt angivet för kraftledningar.

Högsby
En ny översiktsplan är under utställande i Högsby 
och antogs under hösten 2012. Planen har ett av-
snitt om magnetfält som anger att man redan i pla-
neringsskedet sträva efter att utforma och placera 
nya elanläggningar och byggnader så att magnet-
fältsexponeringen begränsas i så stor utsträckning 
som möjligt. Högsby kommun finner att försiktig-
hetsprincipen avseende elektromagnetiska fält ska 
tillämpas i den fysiska planeringen.

Nybro
I översiktsplanen för Nybro kommun3 finns angi-
vet att nybyggnation vid kraftledningar får göras 
om magnetfält från kraftledningen med marginal 
underskrider 0,4 µT (riktvärdet är 0,2 µT). Denna 
exponering nås på ett avstånd av 65 meter från 
130 kV-ledningar och på ett avstånd av 120 meter 
från 400 kV-ledningar.

Inga detaljplaner berörs av dragningarna. I 
Högsby kommun passerar alternativ 1-3 nära ett 
område av samlad bebyggelse vid Allgunnen.

1.   http://www.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=2391

2.   http://www.monsteras.se/Boende-byggande/Dokument/Byggande/OePL-Del-1-Maal-och-strategier

3.   http://www.nybro.se/templates/Page____1702.aspx
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02. tillståndsprocess 
och tidplan

2.1 kONcEssiONsANsökAN
För att bygga eller använda elektriska starkströms-
ledningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) 
ett tillstånd, koncession. En miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) biläggs ansökan om nätkonces-
sion. MKB:n ska beskriva de direkta och indirekta 
effekter och påverkan som den planerade anslut-
ningsledningen och dess anläggande kan medföra 
på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, kli-
mat, landskap och kulturmiljö, hushållningen med 
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt an-
nan hushållning med material, råvaror och energi.

Ansökan innehåller även kartor och en tek-
nisk beskrivning. Prövningsmyndigheten, Energi-
marknadsinspektionen, inhämtar yttranden från 
bland annat Försvarsmakten, berörd länsstyrelse 
och kommun, fastighetsägare och andra sakägare 
som berörs av ansökan. Efter beredning av ären-
det fattar myndigheten beslut om koncession ska 
beviljas. Vid eventuellt överklagande från någon 
sakägare, kommun eller statlig myndighet lämnar 
Energimarknadsinspektionen ärendet till mark- 
och miljö domstolen för beslut.

Koncession gäller tillsvidare såvida inte nätäga-
ren begär begränsad tid.

2.2 sAMråd Och iNfOrMAtiON
Första steget i tillståndsprocessen är att ta fram ett 
samrådsunderlag som beskriver flera utrednings-
korridorer, en förstudie. Underlaget beskriver syftet 
med projektet, redovisar föreslagen lokalisering, 

omfattning och utformning av studerade alterna-
tiv (lokalisering och teknik) samt dess förutsedda 
miljöpåverkan. Materialet används i samrådspro-
cessen, enligt miljöbalkens regler, med länsstyrel-
ser, kommuner, övriga sektorsmyndigheter, berörd 
allmänhet samt andra intressenter. Även annonse-
ring sker. Alla som vill har möjlighet att lämna syn-
punkter på förslaget.

Efter samrådstiden upprättar Svenska kraftnät 
en samrådsredogörelse som skickas till berörd läns-
styrelse. I redogörelsen redovisas de synpunkter 
som kommit in tillsammans med Svenska kraftnäts 
kommentarer. Med stöd av samrådsredogörelsen 
beslutar länsstyrelsen om den planerade ledningen 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) eller inte. Om länsstyrelsen beslutar att åt-
gärden ska antas medföra en betydande miljöpåver-
kan sker samråd med en vidare krets av allmänhet, 
statliga myndigheter och organisationer som kan 
antas bli berörda av den planerade ledningen.

Efter att den första samrådsprocessen har ge-
nomförts upprättas ett nytt samrådsunderlag som 
beskriver ett eller flera utbyggnadsförslag (det vill 
säga förslag till sträckning för ledningen). Underla-
get skickas ut till berörda fastighetsägare, berörda 
myndigheter och intresseorganisationer. Annon-
sering sker även här. Alla som vill har möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget.

Inkomna synpunkter sammanställs tillsam-
mans med Svenska kraftnäts kommentarer i en 
samrådsredogörelse som bifogas ansökan om kon-
cession (tillstånd enligt ellagen).
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figur 2.1 samrådsprocessen

2.3 föruNdErsökNiNg
I den fortsatta processen väljer Svenska kraftnät en 
kombination av de olika utredningskorridorerna. 
Detta mynnar senare ut i ett eller flera utbyggnads-
förslag (det vill säga en sträckning). För att komma 
fram till utbyggnadsförslag behöver vissa under-
sökningar göras på berörda fastigheter inom de 
valda utredningskorridorerna. Det kan vara utred-
ningar som gäller naturmiljö, kulturmiljö och för-
projektering dvs. geotekniska undersökningar.

Svenska kraftnät skickar ut en förfrågan om med-
givande om förundersökning (MFÖ) till berörda 
fastighetsägare. Dessa förundersökningar hand-
lar om mindre icke förstörande undersökningar 
som ingår i Svenska kraftnäts besluts underlag. Det 
kan exempelvis ge svar på om det över huvud taget 
är möjligt att dra en ledning på fastigheten. Att fast-
ighetsägaren lämnar sitt medgivande till förunder-

sökningen innebär inte att fastighetsägaren har 
godkänt ledningsdragningen på sin fastighet. Det 
är endast ett medgivande om att Svenska kraftnät 
får genomföra de undersökningar som anges i av-
talet. Där fastighetsägaren inte godkänt att under-
sökningarna ska få genomföras ansöker Svenska 
kraftnät om förundersökningstillstånd hos läns-
styrelsen.

2.4 lEdNiNgsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom kon-
cession och aktuella tillstånd (exempelvis tillstånd 
för vattenverksamhet) även tillträde till berörda 
fastigheter. Detta sker vanligen genom tecknande 
av markupplåtelseavtal (MUA) mellan fastighets-
ägare och nätägare.

Fastighetsägaren ersätts med ett engångs belopp 
för intrång på den mark som tas i anspråk för led-

1. Samrådsunderlag 
(med flera alternativa korridorer) tas fram.

2. Samråd, synpunkter samlas in 3. Samrådsredogörelse skickas till länsstyrelsen

4. Beslut om betydande miljöpåverkan5. Val av utredningskorridor6. Samrådsunderlag tas fram 

7. Samråd om utbyggnadsförslaget, 
synpunkter samlas in

8. MKB färdigställs 9. Ansökan till EI
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ningen. Ersättning ges även för de fall tillfälliga 
skador uppkommer i samband med anläggning el-
ler dylikt. När koncession beviljats lämnas en ansö-
kan om ledningsrätt in till Lantmäterimyndigheten 
för att säkerställa rätten till marken oavsett om be-
rörda fastigheter byter ägare eller om fastighets-
indelningen förändras. Ledningsrätten gäller på 
obegränsad tid.

2.5 tidPlAN 
Tidslinje som är relativt grov 

2021
drifttagning

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014 2-3 kvartalet
samråd om flera 
utrednings-
korridorer

2014 3-4 kvartalet
Val av utrednings-
korridor, för-
djupande 
 utredningar

2015 1 kvartalet
Medgivande om 
förundersökning/
resolution

2015 2 kvartalet
samråd om 
 utbyggnadsförslag

2015 3-4 kvartalet
Ansökan om 
 koncession 

2018 
koncessions-
beslut från 
 regeringen 

2019 
Byggstart 
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3.1 VäxElströM
Växelström är en elektrisk ström som oupphörli-
gen växlar riktning. Periodisk växelström ändrar 
riktning regelbundet. Den som levereras av elver-
ken i Europa är 50–periodig det vill säga den änd-
rar riktning 100 ggr/s (antalet positiva och negativa 
maximivärden per sekund). Strömmens frekvens 
är 50 Hz.

3.2 stAtiONEr
3.2.1 EKHyddaN
Stationen ingår i Svenska kraftnäts plan för sta-
tionsförnyelse. Station Ekhyddan är belägen på 
Simpevarpshalvön i anslutning till Oskarshamns 
kärnkraftverk på fastigheten Simpevarp 1:8. Sta-
tionen kommer att bestå av två 400 kV ställverk 
placerade bredvid varandra. Stationen uppförs till 
största delen under befintlig ledning.

3.2.2 Nybro
Stationen är belägen nordväst om Nybro tätort. Sta-
tionen har idag sammanlagt nio 400 kV och 130 kV-
ledningar i sex ledningsgator in mot stationen. Med 
denna ledning, dess fortsättning mot Hemsjö samt 
NordBalt kommer i framtiden tolv ledningar an-
sluta stationen.

3.3 luftlEdNiNg
3.3.1 sToLpTypEr
Den planerade 400 kV luftledningen avses i huvud-

03. teknik

sak att uppföras med portalstolpar i stål. Ledningen 
har tre faser samt två topplinor ovanför dessa, se fi-
gur 3.1. Faserna utförs som triplexledare, vilket 
innebär att varje fas består av tre ledare. Höjden 
på stolparna räknat från marken till stolptopp är i 
storleksordningen 30 meter. Höjden på stolparna 
kan vara både lägre och högre beroende på spann-
längd (dvs. avståndet mellan stolparna). Avståndet 
mellan stolparna är i genomsnitt cirka 330 meter, 
men kan variera beroende på markförutsättningar 
med mera.

Jordningen av stolparna sker genom att en jord-
lina grävs ned längs med hela ledningens längd. I 
undantagsfall sker punktjordning vid stolpen. I top-
pen av stolparna finns två topplinor som fungerar 
som åskledare. Den ena kommer att förses med op-
tofiber. Optofiber används bland annat för telekom-
munikation.

I skogsmark används stagade portalstolpar ef-
tersom dessa medför mindre markintrång än de 
bredare ostagade portalstolparna. De ostagade 
portalstolparna används i jordbruksmark. En vin-
kelstolpe används i punkter där ledningen byter 
riktning. 

3.3.2 FuNdaMENT
Stålstolpar grundläggs antingen på fundament-
bockar och slipers, på fundamentbockar förank-
rade i berg, på fundamentbalkar och slipers, på 
fabrikstillverkade eller platsgjutna betongfunda-
ment. 

Fundamentens träslipers är impregnerade med 



15

kreosot som är en blandning av hundratals olika 
ämnen. Det skyddar träet från att angripas av till 
exempel röta och skadedjur vilket är angeläget ef-
tersom fundamenten måste hålla i mer än ett halvt 
sekel. Kreosot är ett hälsofarligt ämne som regle-
ras i nationell och Europeisk lagstiftning. Ämnet 
har utvärderats av Kemikalieinspektionen (KemI) 
inom ramen för EU:s granskningsprogram för bio-
cider (ämnen som kan döda levande organismer). 
Med KemI:s utvärdering som underlag beslutade 
Europeiska kommissionen 2011 att kreosot får an-
vändas i ytterligare fem år från och med den 1 maj 
2013 (enligt bilaga 1, direktiv 98/8/EG). 

Kreosot är godkänt för användning vid bygg-
nation av kraftledningar. Inget alternativ i nuläget 
kan anses vara bättre ur miljösynpunkt. Statens 

Geotekniska Instituts rapport av hur kreosotför-
oreningar uppträder i olika marktyper visar på låg 
rörlighet i samtliga undersökta fall. Dessutom inne-
bär Svenska kraftnäts användning av kreosot sällan 
något problem för växtligheten då fundamenten lig-
ger så djupt placerade att de inte kommer i kontakt 
med ovanliggande ytvatten eller växtrötter. I de fall 
fundament behöver byggas i närheten av vatten-
skyddsområden eller brunnar används alltid stål- 
eller betongslipers.

3.3.3 LEdNINgsgaTa
Området intill en kraftledning kallas ledningsgata. 
Utseendet på ledningsgatan regleras i särskilda sä-
kerhetsföreskrifter, främst Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1 med 

figur 3.1 Portalstolpe 
typ A (stagad). Avstånd 
mellan ytterfaser cirka 
18 meter.

figur 3.2 Portalstolpe typ B 
(ostagad). Avstånd mellan yt-
terfaser cirka 22 meter.

figur 3.3 Vinkelstolpe.

figur 3.4 Principskiss över en ledningsgata i skogsmark.

SkogsgataSidområde Sidområde 

“Farligt träd” i
sidområdet

Ledningsgata = Skogsgata + Sidoområden
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ändringar i ELSÄK-FS 2010:1). Enligt dessa ska 
bl.a. en kraftlednings faslinor hängas på en viss läg-
sta nivå ovan mark. För att undvika risk för skador 
på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader 
finns dessutom bestämmelser om minimiavstånd 
mellan kraftledningar och byggnader.

Hur stor markyta en kraftledning tar i anspråk 
beror på vilken typ av terräng ledningen går igenom. 
I åkermark utgörs markbehovet av den yta som stol-
parna tar i anspråk cirka. Då ledningen behöver 
vinklas blir ytan större på grund av behovet av stag. 
I skogsmark krävs en skogsgata (44 meter) som är 
fri från högväxande träd- och buskvegetation. En-
ligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter 
finns regler om minsta avstånd mellan vegetation 
och ledning och detta medför att en skogsgata måste 
röjas med jämna mellanrum för att förhindra att ve-
getationen når upp till ledningen och därmed utgör 
en potentiell säkerhetsrisk. 

I skogsområden består ledningsgatan av skogs-
gata och sidoområden. Skogsgatan röjs kon-
tinuerligt. Utanför skogsgatan (det vill säga i 
sidoområdena) tas de kantträd bort som är så höga 
att de kan skada ledningen om de faller. Sidoområ-
dena har ingen fastställd bredd.

3.3.4 Elektriska och magnetiska fält allmänt
Elektriska och magnetiska fält uppkommer bl.a. 
vid generering, överföring och slutanvändning av 
el. Fälten finns nästan överallt i vår miljö, kring 
kraftledningar och transformatorer men även vid 
elapparater, som till exempel hårtorkar och mikro-
vågsugnar. 

Kring en kraftledning finns ett elektriskt och ett 
magnetiskt fält. Det är spänningsskillnaden mel-

lan de strömförande ledarna och marken som ger 
upphov till det elektriska fältet, medan strömmen 
i ledarna alstrar det magnetiska fältet. Styrkan vid 
marknivå beror bl.a. på avståndet till ledningen, le-
darnas inbördes läge och strömlasten. Både de elek-
triska och magnetiska fälten avtar med avståndet 
från ledningen.

Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fäl-
tet i marknivå är starkast där linorna hänger som 
lägst. Det elektriska fältet avtar kraftigt med av-
ståndet. Vegetation och byggnader skärmar av fäl-
tet från luftledningar, vilket innebär att endast låga 
elektriska fält uppstår inomhus även om huset står 
nära en kraftledning.

Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). 
Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar 
med strömlasten som i sin tur är beroende av vari-
ationerna i elproduktionen och elkonsumtionen. Ju 
mer ström som flödar i ledningen desto större blir 
magnetfältet. Magnetfältet avtar normalt med kva-
draten på avståndet till ledningen. Magnetfält av-
skärmas inte av väggar eller tak.

Vid beräkning av magnetfält används ett medel-
värde av strömmarna för den aktuella förbindelsen 
benämnd ”årsmedelströmlasten”. Det bör fram-
hållas att årsmedelströmlasten är ett genomsnitt-
ligt värde. De faktiska strömlasterna kan variera 
mycket över året och även under ett enskilt dygn. 
Det förekommer perioder då det inte går någon 
ström alls i ledningen Höglast kan förekomma un-
der begränsad tid av året och vanligen under kalla 

figur 3.5 Magnetfältsutbredning utifrån prognosticerad 
strömlast för en ny 400 kV-ledning i ny ledningsgata.

figur 3.6 : Magnetfältsutbredning utifrån prognosticerad 
strömlast för en ny 400 kV-ledning då den parallellför-
läggs med befintlig 400 kV-ledning.
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vinterdagar då elförbrukningen är hög. Enstaka 
timmar under ett år kan strömlasten uppgå till det 
dubbla årsmedelvärdet.

Genomsnittliga magnetfält i bostäder uppgår i 
storstäder till ungefär 0,1 μT och i mindre tätorter 
ungefär 0,05 μT.

Magnetfält och hälsoeffekter
Trots att forskning pågått under lång tid går det 
idag inte att ge ett säkert svar på om det finns några 
hälso effekter av exponering för låga nivåer av 
magnet fält. Ansvariga svenska myndigheter an-
ser att det vetenskapliga underlaget inte är tillräck-
ligt gediget för att man ska kunna sätta gränsvär-
den för magnetfält. I Sverige fördelas ansvaret för 
hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem 
myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, El-
säkerhetsverket, Social styrelsen och Strålsäker-
hetsmyndigheten. 

Myndigheterna genomför mätningar, utvärde-
rar forskning inom området, ger råd och rekom-
mendationer samt tar fram föreskrifter. Eftersom 
hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan 
uteslutas, har myndigheterna ovan valt att rekom-
mendera en viss försiktighet, både för allmänheten 
och i arbetslivet.

Myndigheterna ger följande rekommendationer 
vid samhällsplanering och byggande, om de kan ge-
nomföras till rimliga kostnader:

 > Sträva efter att utforma eller placera nya 
kraftledningar och andra elektriska an-
läggningar så att exponering för magnetfält 
begränsas.

 > Undvik att placera nya bostäder, skolor och 
förskolor nära elanläggningar som ger för-
höjda magnetfält.

 > Sträva efter att begränsa fält som starkt av-
viker från vad som kan anses normalt i hem, 
skolor, förskolor respektive aktuella arbets-
miljöer.

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Mag-
netfält och hälsorisker”, som kan hämtas på www.
stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer informa-
tion om hälsoaspekter.

svenska kraftnäts magnetfältpolicy
Svenska kraftnät följer hela tiden forskningen och 
utvecklingen när det gäller lågfrekventa magne-

tiska och elektriska fält. Myndigheternas rekom-
mendationer och miljöbalkens regler om försik-
tighet innebär att risker för människors hälsa och 
miljö ska undvikas så långt som det kan anses eko-
nomiskt rimligt.

Vår tolkning av myndigheternas rekommenda-
tioner har resulterat i att Svenska kraftnät har an-
tagit en magnetfältspolicy som vi tillämpar i alla 
koncessionsärenden: 

”Vid planering av nya kraftledningar ska Svenska 
kraftnät se till att magnetfälten normalt inte över-
stiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vis-
tas. 

Vid förnyelse av koncessioner för befintliga 
kraftledningar ska Svenska kraftnät överväga åt-
gärder som minskar exponeringen för magnetfält. 
Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt 
exponeras för magnetfält som avviker väsentligt 
från det normala. En förutsättning är att kostna-
derna och påverkanna i övrigt är rimliga.” 

Stora variationer i magnetfält förekommer även 
i miljöer som inte är i närheten av kraftledningar. 
Svenska kraftnät anser att detta bör beaktas vid 
bedömning av vad som är en väsentlig avvikelse 
från det normala. Mot denna bakgrund bedömer 
Svenska kraftnät att värdet ska uppgå till 10 gånger 
mer än vid planering av nya kraftledningar, det vill 
säga 4,0 mikrotesla, innan nivån kan anses avvika 
väsentligt från vad som är normalt. 

Vid magnetfältsnivåer över 4,0 mikrotesla, där 
människor bor eller vistas varaktigt, är Svenska 
kraftnät beredd att vidta åtgärder för att minska 
magnetfälten eller erbjuda förvärv av byggnaden.

Magnetfält för aktuell ledning
För delsträckan Ekhyddan-Hammarsbo visar mag-
netfältsberäkningar att Svenska kraftnäts policy-
värde 0,4 mikrotesla uppnås 100 meter från en 
ledning i ny ledningsgata, 90 meter då ledningen 
parallellförläggs med befintlig 130 kV-ledningar 
och 120 meter då ledningen parallellförläggs med 
befintlig 400 kV-ledning. Hus som ligger inom dessa 
zoner kan behöva förvärvas. För varje alternativ 
redo visas det antal hus som kan komma att erbju-
das förvärv. För delsträckan Hammarsbo-Nybro 
visar Magnetfältsberäkningar utifrån prognostice-
rad strömlast att Svenska kraftnäts policyvärde 0,4 
mikrotesla uppnås 100 meter på ömse sidor om en 
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ledning i ny ledningsgata, 120 meter då ledningen 
parallellförläggs med befintlig 400 kV ledning och 
104 respektive 108 meter då ledningen parallellför-
läggs med befintlig 130 kV ledning Nybro-Möns-
terås (nordost om station Nybro) samt 105 respek-
tive 110 meter då ledningen parallellförläggs med 
befintlig 130 kV ledning Nybro-Sävsjö (nordväst 
om station Nybro). 

3.3.5 Ljud
Ljudeffekter från växelströmskraftledningar al-
stras främst vid fuktigt väder, till exempel vid 
dimma och regn. Ljudet kan vara ”sprakande” till 
sin karaktär och kan sägas likna ljudet från ett brin-
nande tomtebloss. Ljudeffekter kan även uppträda i 
samband med trasiga eller onormalt nedsmutsade 
isolatorer. 

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken repre-
senterar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. 
Vid regn och fuktig väderlek kan ljudnivåerna ut-
omhus intill en 400 kV-ledning uppgå till cirka 45 
dB(A) cirka 20 meter från ledningens mitt vid tri-
plex (trelinor i varje fas) och cirka 60 meter från 
ledningens mitt vid duplex (två linor i varje fas). 
Vid nybyggnation är triplex vanligast. Avståndet 
till ledningen samt byggnader och andra föremål 
dämpar ljudet, som avtar med 3-4 dB(A) för varje 
dubblering av avståndet från kraftledningen. Ljud 
från kraftledningar understigande 40-45 dB(A) är 
svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleks-
ordning bör inte ge upphov till några påtagliga stör-
ningar.

3.3.6 drIFT ocH uNdErHÅLL
Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett 
fastställt program, och utförs av Svenska kraftnäts 
anlitade underhållsentreprenörer. Driftbesiktning 
av varje luftledning utförs från helikopter varje år. 
Underhållsbesiktning från marken sker vart åt-
tonde år. Ett 44 meter brett område vid ledningen 
(det vill säga 22 meter på vardera sidan om led-
ningen) ska hållas fritt från höga träd.

Träd och buskar som inte riskerar att nå led-
ningen tillåts.
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04. generell påverkan

4.1 BOENdEMilJö Och 
BEByggElsE 
Den huvudsakliga miljöpåverkan med avseende på 
boendemiljö kommer av magnetfält och påverkan 
på landskapsbilden.

Hur många bostäder som kommer att påverkas 
av magnetfält som överstiger Svenska kraftnäts po-
licyvärde 0,4 mikrotesla kan inte fastställas i dags-
läget eftersom den planerade ledningens exakta 
placering och utformning inte är bestämd.

Magnetfältsberäkningar utifrån prognosticerad 
strömlast visar att Svenska kraftnäts policyvärde 
0,4 mikrotesla uppnås 100 meter från en ledning i 
ny ledningsgata, 90 meter då ledningen parallell-
förläggs med befintlig 130 kV-ledningar och 120 
meter då ledningen parallellförläggs med befintlig 
400 kV-ledning. Ägare av hus som ligger inom dessa 
zoner kan komma att erbjudas förvärv..

Boendemiljön kan också påverkas genom att de 
boende kan uppleva ledningen som förfulande eller 
störande. I enlighet med resonemanget ovan dras 
ledningen så långt bort från boendemiljöer som 
möjligt och även i detta sammanhang är an talet 
bostads hus intill de olika alternativen en viktig be-
döm ningsfaktor vid beslut om vilket alternativ som 
förordas.

4.2 lANdskAPsBild
En luftledning ger en oundviklig påverkan på land-
skapsbilden, såväl genom stolparna som genom 
den avverkade delen av ledningsgatan. Hur omfat-

tande påverkan anses bli beror på hur väl luftled-
ningen följer landskapsformen, omgivande mark-
användning och närhet till bebyggelse. Generellt 
exponeras luftledningen mindre när den går ge-
nom skogsmark och följer områdets landskapsfor-
mer som dalgångar, vattendrag eller skiftesgränser. 
En luftledning som går i öppna landskap, över höj-
der och som avtecknar sig mot himlen blir däremot 
mer synlig. Även i ett skogslandskap kan påverkan 
från en ledning bli stor i som i till exempel små land-
skapsrum som sjöar, vattendrag eller mindre, upp-
odlade dalgångar.

En luftledning blir ofta mindre framträdande i 
ett storskaligt landskap jämfört med ett småbru-
tet mosaiklandskap. I landskap där det redan finns 
mycket synlig infrastruktur kan ytterligare stråk 
smälta in bland befintliga, men det finns också en 
risk att de förstärker varandras påverkan och blir 
dominerande i landskapsbilden. Med infrastruk-
tur menas i huvudsak andra kraftledningar, vägar, 
järnvägar, sjövägar samt flygplatser och flygstråk. 

4.3 NAturMilJö
Påverkan på naturmiljön bestäms främst av hur 
brett område i ledningsgatan som krävs. Hur stor 
påverkan detta medför är helt beroende av natur-
typen som genomkorsas. Ledningen kan orsaka för-
lust av värdefulla biotoper, framförallt gamla skogs-
miljöer, naturliga bryn och skogbärande hagmark. 
Ledningen kan även påverka öppna, naturliga mil-
jöer, som till exempel fågelrika strandängar, öppna 
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myrar etc. Ledningen kan här innebära störningar 
för häckande fågel. Större rovfåglar som havsörn, 
fiskgjuse och bivråk kan påverkas negativt om de 
häckar där ledningen planeras och risk finns för att 
fåglarna flyger in i ledningen. 

Röjningen i skogsgatan gynnar olika gräsarter 
och ljung, vilka tillsammans med trädarten en ut-
gör typisk vegetation i befintliga skogsgator inom 
utredningskorridoren. Enen är långsamväxande 
och sparas normalt vid röjning.

En skogsgata kan fungera som en barriär för la-
var, svampar och vissa insekter och om området 
redan är fragmenterat kan denna barriär få bety-
dande effekter för vissa arter. Artrikedomen i en 
öppen skogsgata är å andra sidan ibland högre än 
i omgivande skogsmark. För arter som gynnas av 
öppnare områden, till exempel fjärilar, kan skogsga-
tor fungera som spridningsvägar. En skogsgata ger 
också uppkomst till kantzoner vilka generellt sett 
kan hysa många olika arter. Genom rätt skötsel kan 
också kraftledningsgatorna fungera som födostråk 
åt älg och annat vilt. På tidigare hävdade marker 
återupptas en slåtterliknande skötsel genom den 
regelbundna underhållsröjningen och på så sätt 
kan hävdgynnade arter bevaras. En skogsgata gör 
att skogen i anslutning till gatan blir mer vindutsatt 
och generellt sett torrare. Detta kan medföra risk 
för nedfallna kantträd i samband med stormar. 

Myrar, sankmarker och sumpskogar kan på-
verkas negativt om stolparnas placering påverkar 
hydro login i dessa områden. Eftersom flora och 
fauna är beroende av de hydrologiska förhållan-
dena kan även dessa påverkas. Vid sumpskogar kan 
den hydrologiska balansen påverkas även om inga 
stolpar är placerade i området. Påverkan på natur-
miljön bör generellt bli mindre vid parallellförlägg-
ning med annan infrastruktur jämfört med om 
ledningen byggs genom obruten mark.

4.4 rEkrEAtiON Och 
friluftsliV 
Generellt är all naturmark i närheten av tätorter av 
intresse för friluftslivet. Rekreation och friluftsliv 
påverkas främst visuellt av en luftledning. I skogs-
mark och över öppna strövområden eller landskap 
kan känslan av orördhet påverkas. En ledningsgata i 
skogsmark med tätväxande slyvegetation kan också 
vara svår att korsa.

4.5 kulturMilJö
Påverkan med avseende på kulturmiljö bedöms 
framförallt utgöras av luftledningens eventuella 
påverkan på kulturmiljöer där landskapsbilden är 
värdefull. Där ledningen kan parallellförläggas med 
andra ledningar kan en breddad skogsgata innebära 
ytterligare avskärmningar och att tidigare sam-
band i landskapet bryts. Under byggskedet kan på-
verkan komma att ske på byggnader, lämningar och 
miljöer. Denna påverkan går att minimera och den 
är lokal och koncentrerad till byggskedet. Generellt 
kan också sägas att stolpplacering och anläggande 
av körvägar och upplagsplatser kommer att ha bety-
delse för i vilken grad kulturmiljön påverkas. För att 
minimera påverkan på fornlämningar utförs en sär-
skild arkeologisk undersökning, till stor del i fält, för 
att lokalisera och dokumentera lämningarna.

4.6 NAturrEsursEr
Nya ledningar i skog medför att skogsmark tas i an-
språk. Vid lokalisering av en ny ledning i anslut-
ning till en ledningsgata blir åtgången av skogsmark 
mindre än vid anläggning av en helt ny lednings-
gata. Även tillsynsvägar till en ny kraftledning kan 
minska arean av produktiv skogsmark. Dessa till-
synsvägar kan emellertid ha ett värde för skogsbru-
ket då åtkomst till skogsområden kan underlättas. 

Även i jordbruksmark uppstår ett intrång även 
om påverkan är mindre än i skogsmark ur ett natur-
resursperspektiv. Intrånget begränsas till ytorna 
närmast stolparna vilket innebär att jordbruks-
verksamheten kan fortgå på övriga ytor under led-
ningen.

Ev. riksintresseområden för vindkraft.

4.7 MArk Och VAttEN
Stolparnas fundament grundläggs på slipers im-
pregnerade med kreosot. Kemikalieinspektionen 
har konstaterat att såväl stål som betong ger större 
påverkan ur ett livscykelperspektiv än kreosot. 
Spridningen av kreosot i mark är mycket begränsad. 

För att undvika spridning i vatten placeras i 
första hand stolparna utanför vattenområden. I 
vattenskyddsområden används inte kreosot im-
pregnerade fundament.
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4.8 iNfrAstruktur
Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid 
anläggning av kraftledningar eftersträvas att på-
verkan på annan infrastruktur så som vägar, järn-
vägar eller andra kraftledningar minimeras.

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

4.9 ByggskEdE
Svenska kraftnät utför inte själva byggnationen 
utan lägger ut den på entreprenad. Entreprenören 
ska tillämpa Svenska kraftnäts Miljökrav i bygg- 
och anläggningsentreprenader samt underhållsen-
treprenader (TR-13). I detta dokument anges de mil-
jökrav som utöver gällande lagstiftning ska gälla för 
bygg- och anläggningsentreprenader som Svenska 
kraftnät handlar upp. Dessutom upprättas en sär-
skild miljöåtgärdsplan för projektet. Denna beskri-
ver alla de försiktighetsmått och skydds åtgärder 
som ska vidtas.

Den miljöpåverkan som kan uppstå under bygg-
tiden är främst störningar genom fysiskt intrång, 
buller, utsläpp till vatten och luftföroreningar. Till 
kategorin fysiska intrång hör körvägar i lednings-
gatan och uppställningsplatser för maskiner och 
material. Störningar i form av buller och luftför-
oreningar orsakas av den anläggningstrafik med 
tunga fordon som krävs för bygget. Ett visst hin-
der i framkomlighet längs stigar och leder kan före-
komma temporärt innan röjningsrester tas bort. En 
viss påverkan på marken utmed sträckningen kom-
mer att ske på grund av arbetsmaskinerna vilka kan 
medföra kompaktering av marken. Marken påver-
kas även av själva anläggandet av tillfartsvägarna. 
Ytterligare påverkan på marken utmed ledning-
ens sträckning uppstår vid arbete med att gräva ner 
jordlinan. Detta ingrepp är dock förhållandevis litet 
och bedöms inte ge upphov till betydande påverkan.

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

Vid anläggandet av stolparnas fundament kom-

mer schaktning och gjutning på platsen av det 
färdiga fundamentet att ske. Vid så kallade bergfun-
dament kommer även borrning i och sprängning av 
berg att behövas för att förankra fundamentet i ber-
get. Detta ger främst upphov till påverkan i form av 
buller.

Extra varsamhet behöver iakttas vid de platser 
där ledningen passerar vattendrag för att undvika 
att arbetsmaskiner eller tillfälliga vägar påver-
kar vattendraget negativt. Svenska kraftnät ställer 
miljö krav med syfte att minimera risken för detta.
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05. alternativ 

Alternativ nedan redovisas för en nordlig del-
sträcka (Ekhyddan - Hammarsbo) och en sydlig 
delsträcka (Hammarsbo - Nybro). Där den nord-
liga och sydliga delsträckan möts väster om Oskars-
hamns tätort finns endast en utredningskorridor, 
där planerad ledning kan anläggas på östra eller 
västra sidan om befintlig ledning.

Alternativen på den nordliga delsträckan har 
tidigare ingått i en studie där samtliga befintliga 
och planerade 130 kV-ledningar och 400 kV-led-
ningar som ansluter station Ekhyddan ingick. Syf-
tet med den studien var att hitta den mest hållbara 
lösningen på lång sikt för ledningar som går ut från 
station Ekhyddan. 

Ett resultat av den utredningen är att Svenska 
kraftnät nu planerar att flytta en del av den befint-
liga 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan och Nybro 
till ett nytt läge mellan Ekhyddan och Lämmedal. 
De alternativ som ingår i planeringen Ekhyddan-
Lämmedal kommer då inte vara aktuella för plane-
ring av en ny 400 kV-ledning mellan Ekhyddan och 
Nybro. 

I den första studien bedömdes tre av de fyra al-
ternativen mellan Ekhyddan och Hammarsbo 
medföra så stora konflikter att de inte ansågs fram-
komliga. 

Konflikterna kvarstår, men samtliga alterna-
tiv har tagits med i samrådsunderlaget så att de ti-
digare bedömningarna kan bekräftas eller justeras 
utifrån den information som inkommer från mark-
ägare, organisationer, myndigheter och allmänhet.

5.1 dElsträckA 1: EkhyddAN
hAMMArsBO
5.1.1 LoKaLIsErINg
Sträckningsförslag för delsträckan Ekhyddan-
Hammarsbo presenteras i figur 5.1 nedan. Detalj-
kartor över området bifogas i kartbilaga 1-10.
 

figur 5.1. översiktlig presentation av alternativ,  
delsträcka 1.

5.1.2 aLTErNaTIv 1 EKHyddaN-LäMMEdaL-
HaMMarsbo
Sträckningsförslaget innebär en parallellförlägg-
ning invid befintlig ledningsgata för 400 kV-led-
ningen Ekhyddan- Alvesta från Ekhyddan fram till 
Lämmedal. Planerad ny Nybroledning kommer att 
förläggas söder om Ekhyddan-Alvesta. Alternativet 
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passerar Viråns vattensystem två gånger. Vid Läm-
medal viker sträckningsförslaget söderut och an-
läggs i anslutning till ledningsgatan för den befint-
liga 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan och Nybro

5.1.3 aLTErNaTIv 2- EKHyddaN- 
FÅrbo-HaMMarsbo

Sträckningsförslaget innebär en parallellförlägg-
ning nordväst om befintlig 130 kV-ledning fram till 
en punkt cirka 1 kilometer norr om Figeholm. Där 
går alternativet ur befintlig ledningsgata och fort-
sätter åt västsydsväst genom naturreservatet och 
Natura 2000-området Figeholm mot Fårbo. För-
slaget viker söderut och passerar väster om Virvhult 
för att sedan åter vika av åt väster och passera väg 
E22 i höjd med Sippetorp. Här passerar ledningen 
även den inre inflygningsytan för Oskarshamns 
flygplats (cirka 1 kilometer norr om flygplatsen). 
Den föreslagna ledningen passerar norr om riks-
intresse för kulturmiljövården Stensjöby och passe-

rar Viråns vattensystem två gånger. Sträckningsför-
slaget fortsätter åt sydväst, söder om Skrike bo och 
norr om Eckerhult och Lockebo och ansluter led-
ningsgatan för befintlig Nybroledning i höjd med 
Askmossen. På en cirka 1,5 kilometer lång sträcka 
väster om ledningsgatan passerar alternativet ge-
nom ett riksintresse för vindbruk.

5.1.4 aLTErNaTIv 3- EKHyddaN-djupsHorva-
HaMMarsbo

Sträckningsförslaget går inledningsvis i samma 
sträckning som alternativ 2. Alternativ 3 fortsät-
ter dock i befintlig ledningsgata förbi Figeholm 
ner till Djupshorva, cirka 2 kilometer söder om Os-
karshamns flygplats. Förslaget berör den södra de-
len av den inre inflygningsytan för Oskarshamns 
flygplats. Viråns vattensystem passeras en gång. 
Vid Djupshorva viker föreslagen ledning av åt väs-
ter. Förslaget fortsätter västerut och ansluter till al-
ternativ 4 ovan nordost om Eckerhult och ansluter 
ledningsgatan för befintlig Nybroledning i höjd med 
Askmossen. På en cirka 1,5 kilometer lång sträcka 
väster om ledningsgatan passerar alternativet ge-
nom ett riksintresse för vindbruk.

5.1.5 aLTErNaTIv 4 a-d- EKHyddaN-daLHEM-
HaMMarsbo 
Alternativet är endast aktuellt för anläggande av ny 
Nybroledning. Alternativet är identiskt med alter-
nativ 3 ovan fram till Djupshorva. Alternativ 4 fort-
sätter dock ytterligare cirka 1 kilometer söderut i 
befintlig ledningsgata innan det viker av år sydväst 
norr om Dalhem. Mellan Klockareberget och Djupe 
Floe har två sträckningsförslag, ett norr om och ett 



24

söder om Sandvik, studerats. Från Djupe Floe fram 
till ledningsgatan för befintlig Nybroledning finns 
ett sträckningsförslag norr om Smältebo och sjön 
Smälten som ansluter befintlig ledningsgata vid till 
Stora Händlegölen och ett sträckningsförslag söder 
om Smältebo och sjön Smälten som ansluter befint-
lig ledningsgata vid Hammarsbo.

5.2 dElsträckA 2: 
 hAMMArsBONyBrO
5.2.1 LoKaLIsErINg
Sträckningsförslag för delsträckan Hammarsbo-
Nybro presenteras i figur 5.2 nedan. Detaljkartor 
över området bifogas i kartbilaga 11-33.

figur 5.2 översiktlig presentation av alternativ mel-
lan hammarsbo och Nybro. gröna sträckningar (1-5) 
är aktuella och röda sträckningar (6) är avförda.

5.2.2 aLTErNaTIv 1: HaMMarsbo-aLsTEr-
bro-sMEdjEvIK-FLygsFors-Nybro

Sträckningsförslaget följer befintlig ledningsgata 
hela vägen från Hammarsbo till Nybro. Alternati-
vet passerar en järnvägsdragning (riksintresse för 
järnväg). Väster om Försjö passeras ett riksintresse 
för naturvården; Rödgölemossen och myrmosaik 
vid Kyllensjöarna. Drygt 5 kilometer sydväst om 
detta riksintresse passeras Emåns vattensystem 
som är ett Natura 2000-område och riksintresse 
för naturvården. I samma område passeras även ett 
odlingslandskap av riksintresse för kulturvården 
samt Riksväg 34. 

Förslaget passerar Alsteråns vattensystem som 
är ett Natura 2000-område och av riksintresse för 
naturvården vid ett par tillfällen. Strax söder om 
Alsterbro passerar förslaget naturreservatet Bjäl-
lingsmåla. Sträckningen passerar söder om Bjäl-
lingsmåla även naturreservatet Smedjevik. Vid 
Smedjevik passeras också ett Natura 2000-område 
med samma namn. Strax söder om naturreservatet 
går sträckningen även igenom ett riksintresse för 
vindbruk. Sträckningen fortsätter sedan i sydväst-
lig riktning och passerar vid Skedsbäckshult ige-
nom ett riksintresse för naturvård. Därefter viker 
sträckningen av i en sydostlig riktning mot Nybro.



25

5.2.3 aLTErNaTIv 2: HaMMarsbo-
aLsTErbro - sMEdjEvIK-bLoMKuLLa -Nybro

Sträckningsförslaget följer samma sträckning som 
Alternativ 1 ned till precis norr om Smedje vikens 
naturreservat, där sträckningen istället viker av 
åt sydost i ny ledningsgata. Vid Blomkulla viker 
sträckningsalternativet åter av mot sydväst, mot 
Nybro. 

Strax söder om Blomkulla passerar sträckningen 
vid två tillfällen Ljungbyån som är ett Natura 
2000-område och riksintresse för naturvården.

5.2.4 aLTErNaTIv 3a-b: HaMMarsbo-aLsTEr-
bro - bLoMKuLLa-Nybro

Sträckningsförslaget 3a följer samma sträckning, 
i befintlig ledningsgata, som Alternativ 1 ned till 
Alsterbro där det viker av i en sydlig riktning mot 
Blomkulla. Mellan Blomkulla och Nybro följer 
sträckningsförslaget samma sträckning som alter-
nativ 2. Inga riksintressen eller naturreservat pas-
seras mellan Alsterbro och Blomkulla.

Sträckningsförslaget 3b är en variant på Alterna-
tiv 3a, men med en östligare sträckning i höjd med 
Ravelsbygd. Inga ytterligare riksintressen eller na-
turreservat passeras längs det ostliga alternativet.

5.2.5 aLTErNaTIv 4a-b: HaMMarsbo – basT-
HuLT –ravELsbygd – bLoMKuLLa - Nybro

Sträckningsförslaget följer samma sträckning i be-
fintlig ledningsgata som alternativ 1 fram till Al-
sterån. Därefter viker alternativ 4a vid Basthult av i 
en sydostlig riktning och i en ny ledningsgata.

Sträckningsförslaget passerar Alsteråns vatten-
system (Natura 2000 och riksintresse för natur-
vård) vid ytterligare två tillfällen. Stråket omfattar 
även Natura 2000-området och naturreservatet 
Ledegöl som ligger i närheten av Alsterån, men led-
ningen kan förläggas på ett sådant sätt att området 
undviks. 

Vid Blomkulla ansluter sträckningsförslaget till 
en befintlig ledningsgata och följer därefter samma 
sträckning mot Nybro som alternativ 2-3.

Skillnaden för sträckning 4b mot sträckning 4a 
är att sträckningsförslag 4b efter passage vid Kni-
vingeryd går mot Slättingebygd istället för mot Ra-
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velsbygd, vilket ger en något ostligare sträckning. 
Vid Slättingebygd går alternativet in i samma be-
fintliga ledningsgata som alternativ 4a ansluter till 
något sydligare.

5.2.6 aLTErNaTIv 5a-b: HaMMarsbo – basT-
HuLT –övErsTaHuLT – bLoMKuLLa-Nybro

Sträckningsförslaget följer samma sträckning i be-
fintlig ledningsgata som alternativ 1 fram till Al-
sterån. Därefter viker alternativet av vid Basthult i 
en sydostlig riktning och i en ny ledningsgata. 

Sträckningsförslaget passerar Alsteråns vatten-
system (Natura 2000 och riksintresse för natur-
vård) vid ytterligare två tillfällen. Stråket omfattar 
även Natura 2000-området och naturreservatet 
Ledegöl som ligger i närheten av Alsterån, men led-
ningen kan förläggas på ett sådant sätt att området 
undviks.

Vid Överstahult ansluter sträckningsförsla-
get till en befintlig ledningsgata och följer däref-
ter samma sträckning i befintlig ledningsgata förbi 
Blomkulla mot Nybro som tidigare alternativ.

Skillnaden för sträckning 5b mot sträckning 5a 
är att sträckningsförslag 5b efter passage vid Udde-
vallshyltan går öster om Svensboryd; mot Binna-
retorp. Norr om Överstahult går alternativ 5b in i 
samma sträckning som 5a mot Nybro.

5.3 AltErNAtiV sOM iNtE 
 kOMMEr Att utrEdAs VidArE
5.3.1 aLTErNaTIv 6, dELsTräcKa 2

Sträckningsförslaget 6 (se figur ovan) togs fram i 
GIS-analysen men har avförts i samband med fält-
besök på grund av mycket stor påverkan på boende-
miljö vid Rugstorp och Bäckebo. 

Sträckningarna passerar även genom riksin-
tresse för kulturmiljövården och Natura 2000-om-
råden. 
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06. miljöpåverkan och 
bedömningsgrUnder 

6.1 BOENdEMilJö  
Och BEByggElsE 
Huvudsaklig miljöpåverkan med avseende på bo-
endemiljö uppkommer av magnetiska fält. Påver-
kan av magnetiska fält och magnetiska fältutbred-
ning beskrivs under kapitel 3.3.4. Antalet bostäder 
inom 200 meter från en tänkt sträckningslinje 
inom utredningsområdet har inventerats och re-
dovisas under respektive delsträcka. Hur många av 
dessa bostäder som faktiskt kommer att påverkas 
av ett magnetfält som inte överensstämmer med 
Svenska kraftnäts magnetsfältspolicy kan inte fast-
ställas i dagsläget eftersom den planerade ledning-
ens exakta placering inom utredningsområdet och 

dess utformning inte är fastställd. Svenska kraftnät 
kommer i det fortsatta planeringsarbetet att efter-
sträva att så få boendemiljöer som möjligt får mag-
netfältsnivåer som inte överensstämmer med mag-
netfältspolicyn.

Denna hänsyn kommer att tas i samband med 
detaljprojektering och under upprättandet av den 
slutliga miljökonsekvensbeskrivningen. 

Miljöpåverkan uppkommer också i de fall led-
ningen ger ett störande synintryck från boende-
miljön. 

6.1.1 bEdöMNINgsgruNdEr

pÅvErKaN bEsKrIvNINg

Ingen/obetydlig •	Magnetfältspolicyn innehålls 
•	Byggande på ett sådant avstånd från bebyggelse att boendemiljön ej påtagligt påverkas visuellt av ledningen

Liten •	Magnetfältspolicyn innehålls 
•	Byggande nära bebyggelse som innebär att enstaka bostadshus påverkas visuellt (≤ 5 bostadshus/100 kilometer 

luftledning) 
•	Enstaka ekonomibyggnad till exempel lagerlokal måste tas bort 
•	Tillfälliga bullerstörningar på närliggande bebyggelse i byggskedet

Måttlig •	Magnetfältspolicyn innehålls inte. Enstaka bostadshus påverkas (≤ 5 bostadshus/100 kilometer luftledning)
•	Intrång i tomtmark (obebyggd/bebyggd)
•	Byggande nära bebyggelse som innebär att ett flertal bostadshus påverkas visuellt (6-15 bostadshus/100 kilo-

meter luftledning) Byggande av luftledning i anslutning till småort

Stor •	Magnetfältspolicyn innehålls inte. Ett flertal bostadshus påverkas (6-15 bostadshus/ 100 kilometer luftledning)
•	Byggande nära bebyggelse som innebär att ett stort antal bostadshus påverkas visuellt (≥16 bostadshus/ 100 kilo-

meter luftledning)
•	Byggande av luftledning i tätort

Mycket stor •	Magnetfältspolicyn innehålls inte. Ett stort antal bostadshus påverkas (≥16 bostadshus/100 kilometer luftledning)
•	Byggande av luftledning i stadsregion

tabell 6.1 kriterier för bedömning av påverkan på boendemiljö.
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6.2 lANdskAPsBild
6.2.1 bEdöMNINgsgruNdEr

värdE bEsKrIvNINg

Litet •	Ett homogent landskap som är industriellt och/eller påverkat av storskalig infrastruktur
•	Ett landskap bestående av osammanhängande bebyggelse 
•	Ett slutet skogslandskap 
•	Ej välbesökt av allmänheten

Måttligt •	Områden med värden av lokal eller kommunal betydelse (till exempel utpekade i översiktsplaner)
•	Småskaliga områden i ett homogent landskap (till exempel hag- och betesmarker i ett skogslandskap, gårds-

miljöer och sjöar)

Högt •	Områden med värden av regional betydelse 
•	Sammanhängande hävdade ängs- och betesmarker
•	Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett regionalt perspektiv (till exempel utsiktsplats)
•	Små sammanhängande jordbruksmarker, omväxlande med skog och hagmarker så kallat mosaiklandskap

Mycket högt •	Områden med värden av nationell betydelse
•	Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett nationellt perspektiv (världsarv, nationalparker, 

 naturreservat, vissa riksintressen som har utpekade landskapsbildsvärden)
•	Kust-, skärgårds- och fjällmiljöer
•	Välbesökt av allmänheten

tabell 6.2 kriterier för klassificering av landskapsbilden.

pÅvErKaN bEsKrIvNINg

Ingen/obetydlig •	Ny ledning samförläggs i befintliga stolpar
•	Ingen bestående påverkan på landskapet

Liten •	Placering i ett sammanhängande skogslandskap. Ledningen döljs helt eller delvis av skogslandskapet
•	Liten exponering, ledningen är inte dominerande i landskapet
•	Ledningen följer landskapets riktning och har ger liten konstrast i landskapet

Måttlig •	Ledningen byggs i ett öppet landskap där dess dominans och exponering har begränsats genom att ledningens 
 placering och/eller utformning har anpassats till landskapets form och element (till exempel placering intill 
 befintlig väg eller luftledning och/eller ledningen följer landskapets huvudsakliga riktning etc.)

Stor •	Ledning i öppet landskap, vilket medför att ledningen exponeras och dominerar landskapsbilden 
•	Kraftig förändring i landskapets struktur (dominans)

tabell 6.3 kriterier för klassificering av påverkan på landskapsbilden.
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figur 6.1 ledningsgata genom öppet landskap.

figur 6.2 ledningsgata genom skog.
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6.3 NAturMilJö
6.3.1 bEdöMNINgsgruNdEr

värdE bEsKrIvNINg

Litet •	Naturområde som inte är utpekat som kommunalt, regionalt eller nationellt värdefullt område 
•	Naturområde med triviala, vanligt förekommande biotoper 
•	Indstriområden 
•	Urbana miljöer utan gröna ytor 
•	Påverkade områden ur ekologisk synpunkt enligt översiktsplan (soptipp, industrimark, förorenat område) 
•	Monokulturer (jord- och skogsmark)

Måttligt •	Sumpskogsinventeringen klass 3-4 
•	Skogliga naturvärden 
•	Ängs- och betesmarksområden (tidigare hävdad mark) 
•	Våtmarksinventeringen klass 3-4 
•	Lövskogsinventeringen klass 3-4 
•	Strandskyddsområden 
•	Områden som finns i naturvårdsprogram från länsstyrelsen eller kommun (klass 3-4) alternativt anges i 

 kommunala översiktsplaner 
•	Stora opåverkade områden enligt översiktsplan (3 kap. 2 § miljöbalken)

Högt •	Sumpskogsinventeringen klass 1-2 
•	Nyckelbiotoper 
•	Skogsområden med naturvårdsavtal 
•	Ängs- och betesmarksområden (svagt hävdade och hävdade,) 
•	Våtmarksinventeringen klass 1-2 
•	Lövskogsinventeringen klass 1-2 
•	Områden i naturvårdsprogram klass 1-2 
•	Generella och specifika biotopskyddsområden 
•	Skyddsvärda träd 
•	Riksintressen 3 och 4 kap. miljöbalken 
•	Grönytor i urbana miljöer

Mycket högt •	Nationalpark 
•	Nationalstadspark 
•	Natura 2000-områden 
•	Naturreservat 
•	Naturminnen 
•	Djurskyddsområden

tabell 6.4 kriterier för klassificering av naturmiljön.

pÅvErKaN bEsKrIvNINg

Ingen/obetydlig •	Ingen avverkning krävs 
•	Inga nya stolpar krävs

Liten •	Kanten av ett naturområde påverkas, ingen värdekärna skadas. Grunden för områdets värde påverkas 
 marginellt 

•	Tillfällig skada under byggtiden, under en mindre känslig period på året, där naturen har en möjlighet till 
 återhämtning 

•	Stolpplacering kan utföras så att småbiotoper och områden med naturvärden undviks

Måttlig •	Delar av värdekärnan skadas. Grunden för områdets värde påverkas på ett uppenbart sätt 
•	Tillfällig skada under byggtiden, under en känslig period på året, där naturen har en möjlighet till åter-

hämtning när påverkan har upphört

Stor •	Större delen av områdets yta skadas varaktigt 
•	Hela värdekärnan skadas varaktigt

tabell 6.5 kriterier för klassificering av påverkan på naturmiljön.
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6.4 rEkrEAtiON Och 
friluftsliV 
En ledningsgata med tätväxande slyvegetation 
kan vara svår att korsa och fungerar som en bar-
riär som försämrar tillgängligheten. Ledningsgator 
lockar till sig vilt. De kan därför ha ett värde ur jakt-
synpunkt. På platser där friluftslivets värde till viss 
del består i utsikt över öppet landskap kan utblickar 
över kraftledningar upplevas negativt. Skogsgator 
på sluttningar och berg skapar utblickar som annars 
inte skulle uppstå p.g.a. skymmande skog. 

6.4.1 bEdöMNINgsgruNdEr

värdE bEsKrIvNINg

Litet •	Natur- och skogsområden utan utpekade värden för friluftslivet 
•	Strandnära miljöer utan utpekade värden för friluftslivet

Måttligt •	Lokala friluftsområden och närrekreationsområden utpekade i kommunala översiktsplaner (till exempel bad-
platser) 

•	Områden av värde för jakt, svamp- och bärplockning och närrekreation som har uppmärksammats vid bl.a. sam-
rådet 

•	Anläggningar för friluftslivet av kommunalt/lokalt intresse (till exempel golfbanor, båthamnar och rekreations-
anläggningar) 

•	Stora opåverkade områden enligt översiktsplan (3 kap. 2 § miljöbalken)

Högt •	Områden med dokumenterat höga värden utpekade i kommunala planer (till exempel turistmål med regionala 
 värden) 

•	Leder och spår (för till exempel vandring, cykel, kanot) 
•	Anläggningar för friluftslivet av regionalt intresse (till exempel skidanläggning, spårcentral och ridsports-

anläggning) 
•	Utpekade tysta områden enligt översiktsplan 
•	Riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken 
•	Riksintresseområde för friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken

Mycket högt •	Nationalparker 
•	Nationalstadsparker 
•	Naturreservat med friluftslivssyfte 
•	Anläggningar för friluftslivet av nationellt intresse (till exempel skidanläggning, spårcentral och ridsports-

anläggning)

tabell 6.6 kriterier för klassificering av värde på rekreation/friluftsliv.

pÅvErKaN bEsKrIvNINg

Ingen/obetydlig •	Störningarna påverkar inte nyttjandet av området för rekreation och friluftsliv 
•	Upplevelsevärdet påverkas inte

Liten •	Områden för friluftslivet berörs men inga kärnområden skadas 
•	Ledningen medför att rörligt friluftsliv försvåras i begränsade delar av området 
•	Små försämringar av upplevelsevärdet

Måttlig •	Delar (ca hälften) av frilufts-/rekreationsområdet eller delar (ca hälften) av kärnområdet skadas 
•	Rekreationsmöjligheterna kvarstår men upplevelsevärdet försämras

Stor •	Ledningen medför att rörligt friluftsliv försvåras eller hindras i huvuddelen av området 
•	Större delen av frilufts-/rekreationsområdet skadas alternativt hela kärnområdet skadas fysiskt och/eller 

upplevelse mässigt 
•	Möjligheten till friluftsaktiviteter förstörs eller försämras påtagligt. 
•	Upplevelsevärdet försämras påtagligt

tabell 6.7 kriterier för klassificering av påverkan på rekreation/friluftsliv.
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6.5 kulturMilJö
Med kulturmiljö menas de fysiska spår som män-
niskan åstadkommer, vilka vittnar om historiska 
skeenden och geografiska sammanhang. Kultur-
miljön är en viktig del av vårt kulturarv, som ut-
görs av traditioner, idéer och värden som vi medve-
tet eller omedvetet förmedlar mellan generationer. 
Landskapet utgör en plattform för samhällsutveck-
lingen och är en viktig del av kulturarvet. 

Landskapets kulturhistoriska dimension är vik-
tig som en del i planeringen i riktning mot ett håll-
bart samhälle. I samband med placering av en 

storskalig kraftledning är det viktigt att tänka på 
kulturhistoriska nyckelobjekt i landskapet såsom 
hur ett byggnadsminne, en kyrka eller en monu-
mental eller betydelsebärande fornlämning läses 
ihop med ledningskonstruktionen. 

Byggnadsverk som uppförts för att dominera i 
landskapet riskerar att förlora i status och uppfat-
tas som underordnade i förhållande till storskaliga 
infrastrukturanläggningar. 

6.5.1 bEdöMNINgsgruNdEr

värdE bEsKrIvNINg

Litet •	Enstaka bevakningsobjekt, övriga kulturhistoriska lämningar och fasta fornlämningar

Måttligt •	Kulturmiljö med lokala värden (utpekat i översiktsplan eller kulturmiljöprogram) 
•	Områden där flera fornlämningar som tillsammans utgör en helhetsmiljö och ett sammanhang men inte utpekad 

som samlad kulturmiljö

Högt •	Kulturmiljöer med regionala värden (områden utpekade av länsstyrelsen) 
•	Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken

Mycket högt •	Kulturmiljöer med ett högt bevarande värde (i ett nationellt perspektiv) och/eller med stora vetenskapliga värden, 
upplevelsevärden och/eller pedagogiska värden 

•	Kulturreservat

tabell 6.8 kriterier för klassificering av kulturmiljön.

pÅvErKaN bEsKrIvNINg

Ingen/obetydlig •	Enstaka lämningar, företrädesvis övriga kulturhistoriska lämningar, tas bort/påverkas 
•	Påverkan på kulturmiljöns upplevelsevärde i anläggningsskedet

Liten •	Enstaka lämningar, företrädelsevis fasta fornlämningar, tas bort/påverkas 
•	Kulturmiljöns helhet påverkas inte 
•	Strukturer och samband kan uppfattas även fortsättningsvis 
•	Kanten av ett kulturmiljöområde påverkas, ingen värdekärna skadas. Grunden för områdets värde påverkas 

 marginellt

Måttlig •	Delar av kulturmiljön påverkas 
•	Strukturer och samband försvagas och blir mindre tydliga. 
•	Kulturmiljön fragmenteras så att helhetsmiljön blir svårare att uppfatta

Stor •	Kulturmiljön tas helt i anspråk 
•	Strukturer och samband bryts 
•	Kulturmiljön påverkas så att helhetsbilden inte längre kan uppfattas

tabell 6.9 kriterier för klassificering av påverkan på kulturmiljön.
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6.6 NAturrEsursEr Och 
MArkANVäNdNiNg 
Nya kraftledningar i skog medför att produktiv 
skogsmark tas i anspråk. Vid lokalisering av ny led-
ning i anslutning till befintlig ledningsgata blir åt-
gången av skogsmark cirkanågot mindre än vid an-
läggning av en helt ny ledningsgata. Vid lokalisering 
av nya ledningar eftersträvas så små intrång som 
möjligt i skogsmark. Särskild hänsyn tas om möj-
ligt till små skiften som kan bli svåra att bruka efter 
en uppdelning i mindre delar. Denna hänsyn kom-
mer att tas i samband med detaljprojektering och 
under upprättandet av slutgiltig MKB. Jordbruks-
mark påverkas i liten grad av kraftledningar. In-
trånget begränsas till ytorna närmast stolparna vil-
ket innebär att jordbruksverksamheten kan fortgå 

på övriga ytor under ledningen.
Påverkan för naturresurser och markanvänd-

ning kan också uppkomma om ledningen står i 
konflikt med skyddsföreskrifter för vattenskydds-
områden, påverkar vattenförsörjningen eller på-
verkar möjligheter att bedriva täktverksamhet eller 
annan mineralbrytning. Påverkan kan även upp-
komma om ledningen påverkar våtmarker, dels för 
eventuell torvbrytning, dels för våtmarkernas re-
nande och buffrande förmåga för vattnet i ett av-
rinningsområde. Påverkan på våtmarkers ekologi 
beskrivs under kapitel naturmiljö. 

6.6.1 bEdöMNINgsgruNdEr

värdE bEsKrIvNINg

Litet •	Områden som inte har ett värde ur naturresurssynpunkt 
•	Skogsmark med låg bonitet (D och E)

Måttligt •	”Husbehovstäkter” 
•	Skogsmark med genomsnittlig bonitet (C)

Högt •	Områden utpekade i kommunala vindbruksplaner 
•	Skogsmark med hög bonitet (B) 
•	Riksintresseområden för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall enligt 3 kap. 8 § 

miljö balken 
•	Riksintresseområden för värdefulla ämnen och mineraler enligt 3 kap. 7 § miljöbalken 
•	Riksintresseområden för vindbruk enligt 3 kap. 8 § miljöbalken och/eller områden där vindkraftsetablering har 

 påbörjats 
•	Riksintresseområden för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken 
•	Vattenskyddsområden (yttre skyddszon) 
•	Kommunala vattentäkter

Mycket högt •	Vattenskyddsområden (inre skyddszon) 
•	Täkter 
•	Gruvverksamhet 
•	Undersökningskoncession och bearbetningskoncession enligt lagen om vissa torvfyndigheter 
•	Undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner enligt 2 kap. 1§ och 4 kap. 1§ minerallagen 
•	Skogsmark med mycket hög bonitet (A)

tabell 6.10 kriterier för klassificering av värde på naturresurser.

pÅvErKaN bEsKrIvNINg

Ingen/obetydlig •	Åtgärderna påverkar inte brukande av naturresursen eller dess kvalitet

Liten •	Brukandet av naturresursen och/eller dess kvalitet påverkas i mindre utsträckning 
•	Naturresursens kvalitet är redan påverkad, till exempel i befintlig ledningsgata eller invid större väg/järnväg/ 

industrimark

Måttlig •	Delar av naturresursen skadas eller tas i anspråk så att brukandet försvåras och/eller dess kvalitet förstörs eller 
försämras delvis

Stor •	Stora delar av naturresursen skadas eller tas i anspråk så att brukandet och/eller kvalitet förstörs eller försämras 
i hög grad

tabell 6.11 kriterier för klassificering av påverkan på rekreation/friluftsliv.
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6.7 iNfrAstruktur
Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid 
anläggning av kraftledningar eftersträvas att på-
verkan på annan infrastruktur, exempelvis vägar, 
järnvägar eller andra kraftledningar, minimeras. 
Vanligtvis är detta en aspekt som endast riskerar 
att ge upphov till påverkan i anläggningsskedet, till 
exempel minskad framkomlighet i samband med 
montering av ledningar.

6.7.1 bEdöMNINgsgruNdEr 
Stor påverkan uppkommer när ledningen perma-
nent påverkar annan infrastruktur på ett sätt så att 
den inte kan fortsätta fungera som tidigare. 

Måttlig påverkan uppkommer när ledningen 
permanent påverkar annan infrastruktur på ett sätt 
så att dess funktion begränsas. 

Liten påverkan uppkommer när ledningen i an-
läggningsskedet tillfälligt stör annan infrastruktur, 
exv. tillfällig avstängning av en väg eller vägbana vid 
stolpresning eller lindragning.

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

6.8.1 bEdöMNINgsgruNdEr
Stor påverkan uppkommer när ledningen står i kon-
flikt med en fastställd detaljplan eller motverkar 
syftet av ett annat planlagt intresse. 

Måttlig påverkan uppkommer när ledningen 
står i konflikt med inriktningar eller målsättningar 
i översiktlig planering på ett sådant sätt att kom-
munens planerade utveckling måste anpassas efter 
ledningsdragningen.

Liten påverkan uppkommer när ledningen står i 
konflikt med allmänna inriktningar eller målsätt-
ningar som bör uppfyllas. Ledningsdragningen på-
verkar inte kommunens planerade utveckling.
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7.1 AltErNAtiV 1 EkhyddAN
läMMEdAlhAMMArsBO
7.1.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Sammanlagt ligger två byggnader inom 100 meter 
från ledningen, ytterligare 12 byggnader ligger mel-
lan 100 och 200 meter från en trolig centrumlinje 
för planerad linje. 

påverkan
Påverkan på boendemiljön bedöms efter påverkans-
kriterier till att vara måttlig till stor då ett antal hus 

befinner sig inom det avstånd som påverkas av mag-
netfält högre än vad magnetfältpolicyn innefattar.

7.1.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativet går huvudsakligen genom skogsmark. 
Landskapsbilden i slutna skogsområden är gene-
rellt inte känslig för påverkan från en kraftledning 
eftersom den endast i liten utsträckning exponeras 
mot betraktare.

Alternativet passerar dock över sjöarna Stor-Brå 
(se figur 7.1) och Smälten.

07. förUtsedd miljöpåverkan 
ekhyddan-hammarsbo

figur 7.1 Befintlig 400 kV-ledning passerrar över sjön stor-Brå.
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påverkan
Påverkan på landskapet som sträckningen passe-
rar igenom bedöms utifrån kriterierna vara mått-
ligt då det huvudsakligen är skogsmark. Påverkan 
på landskapsbilden bedöms bli stor till följd av att 
ledningen kommer passera öppnare ytor men do-
minansen och exponeringen så långt möjligt skall 
begränsas genom placeringsval av stolpar.

7.1.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativ 1 passerar Viråns vattensystem (figur 
7.2) som är Natura 2000-område/ riksintresse för 
naturvården. Alternativet berör även objekt i våt-
marksinventeringen (VMI) Stora Flicksjön norr 
om Fårbo. Tre våtmarksinventerade objekt berörs 
också söder om Lämmedal. Om den nya ledningen 
förläggs norr om Alvestaledningen berörs tre 
nyckel biotoper och ett objekt inom ängs- och betes-
inventeringen. Om den nya ledningen förläggs öster 
om Nybroledningen söder om Lämmedal berörs ett 
område med biotopskydd.

påverkan
Utifrån de kriterier för klassning av naturmiljön 
som tidigare beskrevs bedöms värdet på naturmil-
jön för alternativ 1 som mycket högt då det inom al-

ternativkorridoren finns ett Natura 2000 – klas-
sat område. Påverkan på naturmiljön bedöms vara 
måttlig då naturen bedöms kunna återhämta sig ef-
ter byggskedet.

7.1.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar kan ha negativ påverkan på rekrea-
tionsvärden främst i skogsmark genom att den kan 
undanröja känslan av orörd skog. Ledningsgator 
har dock generellt positiva effekter för jaktintres-
sen, varför sträckan i ny ledningsgata kan ses som 
en indikator för påverkan på friluftsliv.

Alternativet går inte i ny ledningsgata. Passa-
ger sker genom Natura 2000-område, men inte på 
platser där rekreationsvärden är som högst. I öv-
rigt ligger station Ekhyddan inom riksintresse för 
friluftsliv avseende Västerviks och Oskarshamns 
skärgårdar och alternativet passerar Ostkustleden.

påverkan
Enligt kriterierna för klassificering av värde på re-
kreation och friluftsliv bedöms värdet för alterna-
tiv 1 till högt baserat på de områden som finns inom 
alternativet. Påverkan på området bedöms vara 
måttlig då kraftledningar kommer att ha en påver-
kan på upplevelsevärdet.

figur 7.2 Befintlig 400 kV-ledning passerar Natura 2000-området Viråns vattensystem.
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7.1.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar inte i direkt närhet till några 
riksintressen för kulturmiljövården. Cirka 28 
stycken fasta fornlämningar eller övriga kulturhis-
toriska lämningar finns inom utredningsområdet, 
huruvida specifika fornlämningar påverkas eller 
inte kan inte avgöras i nuläget. Genom god plane-
ring av sträckning och stolpplacering kommer ma-
joriteten att kunna undvikas.

påverkan
Enligt bedömningsgrunderna bedöms värdet på 
kulturmiljön i området som litet till måttligt. Ef-
tersom inga riksintressen påverkas och fornläm-
ningar i stor utsträckning kan undvikas bedöms på-
verkan på kulturmiljön sammantaget bli liten.
 
7.1.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativet upptar cirka 140 hektar mark i an-
slutning till befintlig ledningsgata, varav cirka 100 
hektar motsvarar sträckan Ekhyddan-Lämmedal. 
Passage av vattenskyddsområde vid Stor-Brå sker 
också i befintlig ledningsgata.

Nya ledningsgator anses generellt ha en större 
påverkan då de förutom själva skogsgatan även tar 
kantträd i anspråk, splittrar skogsbestånd, ökar 
risk för stormskador m.m.

påverkan
Enligt kriterier för klassificering av värdet på 
natur resurser bedöms värdet på naturresurser för 
alternativet från måttligt till högt då passagen i 
stor grad sker genom skog. Påverkan på naturresur-
ser bedöms vara liten då befintlig ledningsgata an-
vänds.

7.1.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativet passerar hindersfri yta för Oskars-
hamns flygplats på längre avstånd. Alternati-
vet passerar även väg E22 samt järnvägen Nässjö-
Hultsfred (stråk 80), båda av riksintresse. 

påverkan
Ingen konflikt med hinderyta finns. Avståndet 
för alternativet till flygplats på cirka 3,7 kilometer 

innebär dock att ansökan om undantag från SFS 
2009:22 § 13 om att placera starkströmsledningar 
inom 4000 meter från flygplats måste sökas. Ut-
ifrån detta bedöms påverkan på infrastruktur till 
följd av alternativet som liten till måttlig.

7.1.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Nya kraftledningar får inte enligt 8 § ellagen strida 
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmel-
ser. Om syftet med planen eller bestämmelserna 
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Alternativet berör översiktsplanen för Oskars-
hamns kommun, Översiktsplan 2000, vilken an-
togs den 10 mars 2003. I översiktsplanen finns 
angivet att ”Oskarshamns kommun skall verka för 
att byggnader och anläggningar där människor eller 
djur kommer att vistas lokaliseras med hänsyn till 
risker med kraftledningar. Skyddsavstånd för 400 
kV kraftledningar skall vara 200 meter.” I övrigt be-
rörs inte intentioner i översiktsplanen. 

Alternativet berör också detaljplan MA 72 vid 
Simpevarp. Det berörda området är detaljplane-
lagt som ”område för industripark”, ”område för in-
dustripark, tillgänglig för högspänningsledningar” 
och ”område för trafikändamål”. I övrigt berörs inga 
detaljplaner. 

Alternativet passerar även norr om samlad be-
byggelse vid Fårbo och Lämmedal.

påverkan
Alternativet står inte i konflikt med några över-
siktsplaner eller detaljplaner och ingen negativ på-
verkan bedöms därmed ske.

7.2 AltErNAtiV 2 EkhyddAN
fårBOhAMMArsBO
7.2.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Sammanlagt ligger två byggnader inom 100 meter 
från utredningsområdets centrumlinje, ytterligare 
13 byggnader ligger mellan 100 och 200 meter från 
ledning. En av dessa byggnader finns i befintlig led-
ningsgata. 

påverkan
Påverkan på boendemiljön bedöms efter påver-
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kanskriterier till att vara måttlig till stor då ett an-
tal hus befinner sig inom det avstånd som påverkas 
av magnetfält högre än 0,44 µT.

7.2.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativet går huvudsakligen genom skogsmark. 
Landskapsbilden i slutna skogsområden är gene-
rellt inte känslig för påverkan från en kraftledning 
eftersom den endast i liten utsträckning exponeras 
mot betraktare.

Alternativ 2 passerar dock även genom N2000-
område/ naturreservat Figeholm i ny sträckning. 
Passage sker även nära Fårbo och nära område med 
regional bevarandeplan för odlingslandskapet vid 
Skrikebo samt att alternativet passerar över sjön 
Smälten.

påverkan
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
igenom bedöms utifrån kriterierna vara mycket 
högt då det finns ett antal områden av nationell 
betydelse genom Natura 2000. Påverkan på land-
skapsbilden bedöms bli hög till följd av att led-
ningen kommer passera öppna ytor. Dominansen 
och exponeringen skall så långt möjligt begränsas 
genom effektiv stolpplacering.

7.2.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativ 4 passerar Viråns vattensystem som är 
Natura 2000-område/ riksintresse för naturvår-
den samt genom Natura 2000-området Figeholm 
(figur 7.3) som även är ett naturreservat. 

Alternativ 2 passerar även genom ett objekt inom 
ängs- och betesinventeringen samt 2-3 nyckelbio-
toper.

påverkan
Utifrån de kriterier för klassning av naturmiljön 
som tidigare beskrevs bedöms värdet på natur-
miljön för alternativ 2 som mycket högt då det inom 
alternativkorridoren finns såväl naturreservat som 
Natura 2000 – klassat område. Påverkan på natur-
miljön bedöms vara måttlig då naturen bedöms 
kunna återhämta sig efter byggskedet.

7.2.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar kan ha negativ påverkan på rekrea-
tionsvärden främst i skogsmark genom att den kan 
undanröja känslan av orörd skog. Ledningsgator 
har dock generellt positiva effekter för jaktintres-
sen, varför sträckan i ny ledningsgata kan ses som 
en indikator för påverkan på friluftsliv.

Alternativet går 23 kilometer i ny ledningsgata. 
Passager sker genom Natura 2000-områden och 
naturreservat där rekreationsvärden är höga. I öv-
rigt ligger Station Ekhyddan inom riksintresse för 
friluftsliv avseende Västerviks och Oskarshamns 
skärgårdar och alternativet passerar Ostkustleden 
flera gånger.

påverkan
Enligt kriterierna för klassificering av värde på re-
kreation och friluftsliv bedöms värdet för alterna-
tiv 2 till mycket högt baserat på de områden som 
finns inom alternativet. Påverkan på området be-
döms vara måttlig då kraftledningar kommer att 
ha en påverkan på upplevelsevärdet.

figur 7.3 Befintlig 130 kV-ledning passerar Natura 
2000-område vid figeholm.
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7.2.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar inte i direkt närhet till några 
riksintressen för kulturmiljövården. Den plane-
rade ledningssträckningen berör cirka 40 stycken 
fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar finns inom utredningsområdet. Huru-
vida specifika fornlämningar påverkas eller inte 
kan inte avgöras i nuläget. Genom god planering av 
sträckning och stolpplacering kommer majoriteten 
att kunna undvikas.

påverkan
Enligt bedömningsgrunderna bedöms värdet på 
kulturmiljön i området som litet till måttligt. Ef-
tersom inga riksintressen påverkas och fornläm-
ningar i stor utsträckning kan undvikas bedöms på-
verkan på kulturmiljön sammantaget bli liten. 

7.2.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativ 2 upptar cirka 140 hektar mark, varav 
cirka 100 hektar i ny ledningsgata. Alternativet pas-
serar också riksintresse för vindbruk vid Lockebo.

Nya ledningsgator anses generellt ha en större 
påverkan då de förutom själva skogsgatan även tar 
kantträd i anspråk, splittrar skogsbestånd, ökar 
risk för stormskador m.m.

påverkan
Enligt kriterier för klassificering av värdet på natur-
resurser bedöms värdet på naturresurser för alter-
nativet från måttligt till högt då passagen i stor 
grad sker genom skog. Påverkan på naturresurser 
bedöms vara måttlig då en del av sträckningen går 
genom ny ledningsgata.

7.2.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativet passerar hindersfri yta för Oskars-
hamns flygplats och berör den inre inflygnings-
zonen. Beroende på utformning kan ledningen 
utgöra ett hinder eller säkerhetsrisk för flygplats-
verksamheten. Det kan vara möjligt att utforma 
ledningen så att påverkan på hinderytor undviks, 
men detta begränsar annan anpassning och kan ge 
större påverkan för intresseområden naturmiljö, 

kulturmiljö och boendemiljö. Alternativet passe-
rar även väg E22 samt järnvägen Nässjö-Hultsfred 
(stråk 80), båda av riksintresse. 

påverkan
Alternativet utgör en trolig konflikt med hinder-
fri yta och berör inre inflygningszon. Ledning upp-
förs som närmast 1 kilometer från flygplatsen i ny 
ledningsgata och ansökan om undantag från SFS 
2009:22 § 13 om att placera starkströmsledningar 
inom 4000 meter från flygplats måste därmed sö-
kas. Utifrån detta bedöms påverkan på infrastruk-
turen som måttlig till stor.

7.2.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Nya kraftledningar får inte enligt 8 § ellagen strida 
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmel-
ser. Om syftet med planen eller bestämmelserna 
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Alternativet berör översiktsplanen för Oskars-
hamns kommun, Översiktsplan 2000, vilken an-
togs den 10 mars 2003. I översiktsplanen finns 
angivet att ”Oskarshamns kommun skall verka för 
att byggnader och anläggningar där människor eller 
djur kommer att vistas lokaliseras med hänsyn till 
risker med kraftledningar. Skyddsavstånd för 400 
kV kraftledningar skall vara 200 meter.” I övrigt be-
rörs inte intentioner i översiktsplanen. 

Alternativet berör också detaljplan MA 72 vid 
Simpevarp. Det berörda området är detaljplane-
lagt som ”område för industripark”, ”område för in-
dustripark, tillgänglig för högspänningsledningar” 
och ”område för trafikändamål”. I övrigt berörs inga 
detaljplaner. 

Alternativet passerar även söder om samlad be-
byggelse vid Skrikebo, norr om samlad bebyggelse 
vid Eckerhult och tangerar samlad bebyggelse vid 
Lockebo.

påverkan
Alternativet står inte i konflikt med några över-
siktsplaner eller detaljplaner och ingen negativ på-
verkan bedöms därmed ske på dessa. Den samlade 
bebyggelsen kan i viss mån påverkas men detta be-
rör ej planförhållanden som sådana.
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7.3 AltErNAtiV 3 EkhyddAN
dJuPshOrVAhAMMArsBO
7.3.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Sammanlagt ligger tre byggnader inom 100 meter 
från utredningsområdets centrumlinje, ytterligare 
11 byggnader ligger mellan 100 och 200 meter från 
ledning. Två av byggnaderna inom 100 meter finns i 
befintlig ledningsgata.

påverkan
Påverkan på boendemiljön bedöms efter påver-
kanskriterier till att vara måttlig till stor då ett an-
tal hus befinner sig inom det avstånd som påverkas 
av magnetfält högre än magnetfältpolicyn.

7.3.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativet går huvudsakligen genom skogsmark. 
Landskapsbilden i slutna skogsområden är gene-
rellt inte känslig för påverkan från en kraftledning 
eftersom den endast i liten utsträckning exponeras 
mot betraktare.

Alternativ 2 passerar dock genom N2000-om-
råde/ naturreservat Figeholm i befintlig 130 kV led-
ningsgata. Passage sker även nära Figeholm samt 
över sjön Smälten.

påverkan
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
genom bedöms utifrån kriterierna vara mycket 
högt då det finns ett antal områden av nationell 
betydelse genom Natura 2000. Påverkan på land-
skapsbilden bedöms bli hög till följd av att ledningen 
kommer passera öppnare ytor. Dominansen och ex-
poneringen skall så långt möjligt begränsas genom 
placeringsval av stolpar.

7.3.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativ 3 passerar Viråns vattensystem som 
är Natura 2000-område/ riksintresse för natur-
vården samt genom Natura 2000-området Fige-
holm som även är ett naturreservat. 

Alternativet 3 passerar även genom ett objekt 
inom ängs- och betesinventeringen samt 2-3 nyck-
elbiotoper.

påverkan
Utifrån de kriterier för klassning av naturmiljön 
som tidigare beskrevs bedöms värdet på natur-
miljön för alternativ 3 som mycket högt då det inom 
alternativkorridoren finns Natura 2000 – klassade 
områden. Påverkan på naturmiljön bedöms vara 
måttlig då naturen bedöms kunna återhämta sig 
efter byggskedet.

7.3.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar kan ha negativ påverkan på rekrea-
tionsvärden främst i skogsmark genom att den kan 
undanröja känslan av orörd skog. Ledningsgator 
har dock generellt positiva effekter för jaktintres-
sen, varför sträckan i ny ledningsgata kan ses som 
en indikator för påverkan på friluftsliv.

Alternativet går 17 kilometer i ny ledningsgata. 
Passager sker genom Natura 2000-områden och 
naturreservat där rekreationsvärden är höga. I öv-
rigt ligger Station Ekhyddan inom riksintresse för 
friluftsliv avseende Västerviks och Oskarshamns 
skärgårdar och alternativet passerar Ostkustleden.

påverkan
Enligt kriterierna för klassificering av värde på re-
kreation och friluftsliv bedöms värdet för alterna-
tiv 3 till mycket högt baserat på de områden som 
finns inom alternativet. Påverkan på området be-
döms vara måttlig då kraftledningar kommer att 
ha en påverkan på upplevelsevärdet.

7.3.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar inte i direkt närhet till några 
riksintressen för kulturmiljövården. Den planerade 
ledningssträckningen berör cirka Cirka40 stycken 
fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar finns inom utredningsområdet. Huru-
vida specifika fornlämningar påverkas eller inte 
kan inte avgöras i nuläget. Genom god planering av 
sträckning och stolpplacering kommer majoriteten 
att kunna undvikas.

påverkan
Eftersom inga riksintressen påverkas och fornläm-
ningar i stor utsträckning kan undvikas bedöms 
påverkan på kulturmiljön sammantaget bli liten. 
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Enligt bedömningsgrunderna bedöms värdet på 
kulturmiljön i området som litet till måttligt.

7.3.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativ 3 upptar cirka 140 hektar mark, varav 
cirka 75 hektar i ny ledningsgata. Alternativet pas-
serar också riksintresse för vindbruk vid Lockebo.

Nya ledningsgator anses generellt ha en större 
påverkan då de förutom själva skogsgatan även tar 
kantträd i anspråk, splittrar skogsbestånd, ökar 
risk för stormskador m.m.

påverkan
Enligt kriterier för klassificering av värdet på natur-
resurser bedöms värdet på naturresurser för alter-
nativet från måttligt till högt då passagen i stor 
grad sker genom skog. Påverkan på naturresurser 
bedöms vara måttlig då en del av sträckningen går 
genom ny ledningsgata.

7.3.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativet passerar hindersfri yta för Oskars-
hamns flygplats och berör den inre inflygnings-
zonen. Beroende på utformning kan ledningen 
utgöra ett hinder eller säkerhetsrisk för flygplats-
verksamheten. Det kan vara möjligt att utforma 
ledningen så att påverkan på hinderytor undviks, 
men detta begränsar annan anpassning och kan ge 
större påverkan för intresseområden naturmiljö, 
kulturmiljö och boendemiljö. Alternativet passe-
rar även väg E22 samt järnvägen Nässjö-Hultsfred 
(stråk 80), båda av riksintresse. 

påverkan
Alternativet utgör en trolig konflikt med hinder-
fri yta och berör inre inflygningszon. Ledning upp-
förs som närmast 1 kilometer från flygplatsen i ny 
ledningsgata och ansökan om undantag från SFS 
2009:22 § 13 om att placera starkströmsledningar 
inom 4000 meter från flygplats måste därmed sö-
kas. Utifrån detta bedöms påverkan på infrastruk-
turen som måttlig till stor.

7.3.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Nya kraftledningar får inte enligt 8 § ellagen strida 
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmel-

ser. Om syftet med planen eller bestämmelserna 
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Alternativet berör översiktsplanen för Oskars-
hamns kommun, Översiktsplan 2000, vilken an-
togs den 10 mars 2003. I översiktsplanen finns 
angivet att ”Oskarshamns kommun skall verka för 
att byggnader och anläggningar där människor eller 
djur kommer att vistas lokaliseras med hänsyn till 
risker med kraftledningar. Skyddsavstånd för 400 
kV kraftledningar skall vara 200 meter.” I övrigt be-
rörs inte intentioner i översiktsplanen. 

Alternativet berör också detaljplan MA 72 vid 
Simpevarp. Det berörda området är detaljplane-
lagt som ”område för industripark”, ”område för in-
dustripark, tillgänglig för högspänningsledningar” 
och ”område för trafikändamål”. I övrigt berörs inga 
detaljplaner. 

Alternativet passerar även norr om samlad be-
byggelse vid Eckerhult och tangerar samlad bebyg-
gelse vid Lockebo.

påverkan
Alternativet står inte i konflikt med några över-
siktsplaner eller detaljplaner och ingen negativ på-
verkan bedöms därmed ske.

7.4 AltErNAtiV 4 Ad EkhyddAN 
dAlhEMhAMMArsBO 
7.4.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
För den delen av alternativet som går i befintlig 
ledningsgata finns två byggnader inom 100 meter 
och  byggnader mellan 100 och 200 meter. Utöver 
det finns 1 byggnad inom 100 meter för det alter-
nativ som går söder om Sandvik. I övrigt finns 11-
13 byggnader inom 100 till 200 meter från utred-
ningsområdets centrumlinje.

påverkan
Påverkan på boendemiljön bedöms efter påver-
kanskriterierna till att vara måttlig till stor då ett 
antal hus är belägna sig inom det avstånd som påver-
kas av magnetfält högre än 0,44 µT.

7.4.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativen går huvudsakligen genom skogsmark. 
Landskapsbilden i slutna skogsområden är gene-
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rellt inte känslig för påverkan från en kraftledning 
eftersom den endast i liten utsträckning exponeras 
mot betraktare.

Alternativen passerar dock genom N2000-om-
råde/naturreservat Figeholm samt över sjöarna 
Eckern och i två varianter Smälten.

påverkan
Värdet på landskapet som sträckningarna passe-
rar genom bedöms utifrån kriterierna vara mycket 
högt då det finns ett antal områden av nationell be-
tydelse genom Natura 2000. Påverkan på land-
skapsbilden bedöms bli hög till följd av att ledningen 
kommer passera öppnare ytor. Dominansen och ex-
poneringen skall så långt möjligt begränsas genom 
placeringsval av stolpar.

7.4.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativ 4 passerar Viråns vattensystem som är 
Natura 2000-område/riksintresse för naturvår-
den samt genom Natura 2000-området Figeholm 
som även är ett naturreservat. 

Alternativen kan även komma att passera genom 
3 nyckelbiotoper.

påverkan
Utifrån de kriterier för klassning av naturmiljön 
som tidigare beskrevs bedöms värdet på naturmil-
jön för alternativ 4 som mycket högt då det inom 
alternativkorridoren finns såväl naturreservat som 
Natura 2000 – klassade områden. Påverkan på na-
turmiljön bedöms vara måttlig då naturen bedöms 
kunna återhämta sig efter byggskedet.

7.4.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar kan ha negativ påverkan på rekrea-
tionsvärden främst i skogsmark genom att den kan 
undanröja känslan av orörd skog. Ledningsgator 
har dock generellt positiva effekter för jaktintres-
sen.

Alternativet går 16-17 kilometer i ny lednings-
gata. Passager sker genom Natura 2000-områden 
och naturreservat där rekreationsvärden är höga. I 
övrigt ligger station Ekhyddan inom riksintresse för 
friluftsliv avseende Västerviks och Oskarshamns 
skärgårdar och alternativet passerar Ostkustleden.

påverkan
Enligt kriterierna för klassificering av värde på re-
kreation och friluftsliv bedöms värdet för alternativ 
6 till mycket högt baserat på de områden som finns 
inom alternativet. Påverkan på upplevelsevärdet 
bedöms vara måttlig.

7.4.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativen passerar inte i direkt närhet till några 
riksintressen för kulturmiljövården. Den plane-
rade ledningssträckningen berör cirka 35 stycken 
fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar finns inom utredningsområdet. Huru-
vida specifika fornlämningar påverkas eller inte 
kan inte avgöras i nuläget. Genom god planering av 
sträckning och stolpplacering kommer majoriteten 
att kunna undvikas.

påverkan
Eftersom inga riksintressen påverkas och fornläm-
ningar i stor utsträckning kan undvikas bedöms 
påverkan på kulturmiljön sammantaget bli liten. 
Enligt bedömningsgrunderna bedöms värdet på 
kulturmiljön i området som litet till måttligt.

7.4.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
De olika sträckningsförslagen i alternativ 4 upptar 
cirka 135-140 hektar mark, varav cirka 70-75 hektar 
i ny ledningsgata. Passage sker även av ett vatten-
skyddsområde vid Eckern.

Nya ledningsgator anses generellt ha en större 
påverkan då de förutom själva skogsgatan även tar 
kantträd i anspråk, splittrar skogsbestånd, ökar 
risk för stormskador m.m.

påverkan
Enligt kriterier för klassificering av värdet på na-
turresurser bedöms värdet på naturresurser för al-
ternativet från måttligt till högt då passagen i stor 
grad sker genom skog. Påverkan på naturresurser 
bedöms vara måttlig då en del av sträckningen går 
genom ny ledningsgata.

7.4.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativen passerar hindersfri yta för Oskars-
hamns flygplats och berör den inre inflygnings-
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zonen. Beroende på utformning kan ledningen 
utgöra ett hinder eller säkerhetsrisk för flygplats-
verksamheten. Det kan vara möjligt att utforma 
ledningen så att påverkan på hinderytor undviks, 
men detta begränsar annan anpassning och kan ge 
större påverkan för intresseområden naturmiljö, 
kulturmiljö och boendemiljö. Alternativen passe-
rar även väg E22 samt järnvägen Nässjö-Hultsfred 
(stråk 80), båda av riksintresse. 

påverkan
Alternativen utgör en trolig konflikt med hinder-
fri yta och berör inre inflygningszon. Ledning upp-
förs som närmast 1 kilometer från flygplatsen i ny 
ledningsgata och ansökan om undantag från SFS 
2009:22 § 13 om att placera starkströmsledningar 
inom 4000 meter från flygplats måste därmed sö-
kas. Utifrån detta bedöms påverkan på infrastruk-
turen som måttlig till stor.

7.4.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Nya kraftledningar får inte enligt 8 § ellagen strida 
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmel-
ser. Om syftet med planen eller bestämmelserna 
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Alternativen berör översiktsplanen för Oskars-
hamns kommun, Översiktsplan 2000, vilken an-
togs den 10 mars 2003. I översiktsplanen finns 
angivet att ”Oskarshamns kommun skall verka för 
att byggnader och anläggningar där människor eller 
djur kommer att vistas lokaliseras med hänsyn till 
risker med kraftledningar. Skyddsavstånd för 400 
kV kraftledningar skall vara 200 meter.” I övrigt be-
rörs inte intentioner i översiktsplanen. 

Alternativen berör också detaljplan MA 72 vid 
Simpevarp. Det berörda området är detaljplane-
lagt som ”område för industripark”, ”område för in-
dustripark, tillgänglig för högspänningsledningar” 
och ”område för trafikändamål”. I övrigt berörs inga 
detaljplaner.

Alternativen passerar även norr om samlad be-
byggelse vid Århult. 

påverkan
Alternativet står inte i konflikt med några över-
siktsplaner eller detaljplaner och ingen negativ på-
verkan bedöms därmed ske.
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8.1 AltErNAtiV 1: hAMMArsBO
AlstErBrOsMEdJEVik 
flygsfOrsNyBrO
8.1.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Alternativ 1 passerar 19 byggnader inom 100 meter 
från centrumlinjen av utredningsområdet och 69 
bostäder inom 200 meter från centrumlinjen. Tro-
ligt antal bostäder där magnetfältsnivån överstiger 
0,44 µT bedöms vara 22 stycken.

påverkan
För utredningsområdet som helhet om centrum-
linjen tas som referens är troligt antal bostäder som 
kommer att erbjudas förvärv av Svenska kraftnät 22 
stycken. Detta innebär att påverkan på boendemil-

jön enligt bedömningskriterierna listade i kapitel 7 
blir mycket stor för detta alternativ, baserat på an-
tal påverkade hus. 

8.1.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativ 1 går huvudsakligen genom skogsmark. 
Landskapsbilden i slutna skogsområden är inte 
känslig för påverkan från en kraftledning eftersom 
den endast i liten utsträckning exponeras mot be-
traktare. Alternativet passerar dock över sjöarna 
Lilla Sinnern och Allgunnen och passerar Emåns 
(N2000) och Alsteråns (N2000) vattensystem 
samt naturreservatet/N2000-området Smedje-
vik. Alternativ 1 går även över öppna marker i Ske-
debäckshult och V Resebo. 

08. förUtsedd miljöpåverkan 
hammarsbo-nybro

figur 8.1 Befintlig 400 kV-ledning passerar genom Natura 2000-område och naturreservat vid smedjevik.
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påverkan
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
genom bedöms utifrån kriterierna vara mycket 
högt då det finns ett antal områden av nationell be-
tydelse och naturreservat. Påverkan på landskaps-
bilden bedöms bli stor till följd av att ledningen 
kommer passera öppnare ytor. Dominansen och ex-
poneringen skall så långt möjligt begränsas genom-
effektiv stolpplacering.

8.1.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar två naturreservat; Bjällings-
måla och Smedjevik (figur 8.1) och ett flertal områ-
den från ängs- och betesinventeringen, 7 våtmarks-
inventerade områden samt två nyckelbiotoper och 
ett antal naturvärdesobjekt. Alternativet passerar 
även Natura 2000-området Alsteråns vattensys-
tem vid ett flertal tillfällen.

påverkan
Värdet på naturmiljön som berörs av korrido-
ren för alternativ 1 bedöms enligt bedömnings-
grunderna som mycket högt då det inom korrido-
ren förekommer såväl naturreservat som Natura 
2000-områden. Påverkan på naturmiljön bedöms 
vara måttlig till liten om stolpplacering kan utfö-
ras så att områden med naturvärden och småbio-
toper undviks samt att bygge kan ske vid lämplig 
tid på året.

8.1.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar har generellt negativ påverkan på 
rekreationsvärden i skogsmark även om positiva ef-
fekter kan uppkomma för jaktintressen. Alternati-
vet passerar rid- och cykellederna Vilseleden och 
Ridled i Glasriket samt vandringslederna Dacke-
leden och Glasbruksleden. Alternativet går dock 
ej i ny ledningsgata. Flera passager genom Natura 
2000-områden och naturreservat sker där rekrea-
tionsvärden är höga, bl.a. vid Stensjön. 

påverkan
Värdet för rekreation/friluftsliv för det område som 
berörs av utredningskorridoren för alternativ 1 be-
döms enligt kriterierna vara mycket högt till följd 
av de naturreservat och Natura 2000-områden som 
finns inom korridoren. Påverkan på rekreation och 
friluftsliv bedöms vara litet då vissa försämringar 
kan antas ske av upplevelsevärdet till följd av kraft-
ledningsgatan, men att detta sker inom ett begrän-
sat område. 

8.1.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar ett riksintresse för kultur-
miljövården (odlingslandskap) vid Ruda (figur 
8.2). I övrigt passerar alternativet cirka 38 stycken 
fasta fornlämningar inom utredningskorridoren.

figur 8.2 Befintlig 400 kV-ledning passerar genom riksintressen för kulturmiljö vid ruda.
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påverkan
Värdet på kulturmiljöerna för området som berörs 
av utredningskorridoren för alternativ 1 bedöms en-
ligt kriterierna att vara högt till följd av riksintres-
set för kulturmiljövården vid Ruda. Påverkan på 
kulturmiljön bedöms som liten då kulturmiljöns 
helhet längs sträckan inte påverkas.

8.1.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativ 1 upptar cirka drygt 240 hektar mark, 
var av ingen del är ny ledningsgata. Nya lednings-
gator anses generellt medföra större påverkan än 
parallellförläggning, då de förutom själva skogs-
gatan även tar kantträd i anspråk, splittrar skogs-
bestånd, ökar risk för stormskador m.m.

Alternativet passerar riksintresse för vindbruk 
nära Smedjevikens naturreservat och skyddsom-
råde för vattentäkt vid Ruda i befintlig ledningsgata.

påverkan
Värdet på naturresurser i området som berörs av ut-
redningskorridoren bedöms enligt kriterierna vara 
högt till mycket högt på grund av den höga boni-
teten i området. Påverkan på naturresurser bedöms 
som liten då naturresursen som påverkas redan är 
påverkad då alternativet enbart går i befintlig led-
ningssträcka.

8.1.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativet passerar riksväg 34, som är av riksin-
tresse, vid Ruda, samt järnvägen Stångådalsbanan 
två gånger, även den av riksintresse. Passagerna 
sker i befintlig ledningsgata.

påverkan
Enligt de bedömningsgrunder som används be-
döms påverkan på infrastrukturen vara liten då 
störningen enbart sker i anläggningsskedet och lo-
kalt vid väg- och järnvägspassagerna.

8.1.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Inga översiktsplaner för aktuella kommuner är mot-
stridiga mot sträckningen av utredningskorridoren 
för alternativ 1. Inga detaljplaner berörs av alternati-
vet. I Högsby kommun passerar alternativ 1 nära ett 
område av samlad bebyggelse vid Allgunnen.

påverkan
Ingen påverkan på planförhållanden bedöms upp-
stå av alternativ 1.

8.2 AltErNAtiV 2: hAMMArsBO
AlstErBrO sMEdJEVik 
BlOMkullA NyBrO
8.2.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Alternativ 2 passerar 16 byggnader inom 100 me-
ter från centrumlinjen av utredningsområdet och 
33 bostäder inom 200 meter från den antagna cen-
trumlinjen. Troligt antal bostäder som kommer att 
erbjudas förvärv av Svenska kraftnät bedöms vara 
24 stycken.

påverkan
Utifrån beskrivningen ovan blir påverkan på boen-
demiljön enligt bedömningskriterierna listade i ka-
pitel 7 mycket stor för detta alternativ, baserat på 
antal påverkade hus som är fler än 16 stycken.

8.2.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativ 2 går huvudsakligen genom skogs-
mark. Landskapsbilden i slutna skogsområden är 
inte känslig för påverkan från en kraftledning ef-
tersom den endast i liten utsträckning exponeras 
mot betraktare. Alternativet passerar dock över 
sjöarna Lilla Sinnern och Allgunnen samt Ljung-
byån (N2000) och Emåns (N2000) och Alsteråns 
(N2000) vattensystem. Alternativet passerar även 
nära Ruda gård där exponeringen är hög, och går 
över öppna marker vid Markustorp, Ö Bondetorp 
och Ö Resebo. 

påverkan
Värdet på landskapsbilden utifrån bedömningskri-
terierna som sträckningen passerar igenom bedöms 
utifrån kriterierna vara mycket högt då det finns 
ett antal områden av nationell betydelse och natur-
reservat. Påverkan på landskapsbilden bedöms bli 
stor till följd av att ledningen kommer att passera 
öppna ytor.

8.2.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar naturreservatet Bjällings-
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måla samt ett flertal områden från ängs- och betes-
inventeringen, fem våtmarksinventerade områden 
samt två nyckelbiotoper, ett biotopskyddat område 
(äldre naturskogsartade skogar) och ett antal na-
turvärdesobjekt. Alternativ 2 passerar också Na-
tura 2000-området Alsteråns vattensystem vid 
ett flertal tillfällen, samt Natura 2000-området 
Emåns vattensystem.

påverkan
Värdet på naturmiljön som berörs av korridoren för 
alternativ 2 bedöms enligt bedömningsgrunderna 
som mycket högt då det inom korridoren förekom-
mer såväl naturreservat som Natura 2000-områ-
den. Påverkan på naturmiljön bedöms vara liten 
till måttlig om stolpplacering kan utföras så att 
områden med naturvärden och småbiotoper und-
viks samt att bygge kan ske vid lämplig tid på året.

8.2.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar har generellt negativ påverkan på 
rekreationsvärden i skogsmark även om positiva 
effekter kan uppkomma för jaktintressen. Alter-
nativet passerar rid- och cykellederna Vilseleden 
och Ridled i Glasriket samt vandringsleden Dacke-
leden. Alternativ 2 passerar även genom Natura 
2000-områden och naturreservat. Av alternativet 
sker 11 kilometer i ny ledningsgata. 

påverkan
Värdet för rekreation/friluftsliv för det område som 
berörs av utredningskorridoren för alternativ 2 be-
döms enligt kriterierna vara mycket högt till följd 
av de naturreservat och Natura 2000-områden som 
finns inom korridoren. Påverkan på rekreation och 
friluftsliv bedöms vara liten då vissa försämringar 
kan antas ske av upplevelsevärdet till följd av kraft-
ledningsgatan, men att detta sker inom ett begrän-
sat område. 

8.2.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar ett riksintresse för kultur-
miljövården (odlingslandskap) vid Ruda. I övrigt 
passerar alternativet cirka 37 stycken fasta forn-
lämningar inom utredningskorridoren.

påverkan
Värdet för kulturmiljön för området som berörs av 
utredningskorridoren för alternativ 2 bedöms en-
ligt kriterierna att vara högt till följd av riksintres-
set för kulturmiljövården vid Ruda. Påverkan på 
kulturmiljön bedöms som liten då kulturmiljöns 
helhet längs sträckan inte påverkas.

8.2.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativ 2 upptar cirka 220 hektar mark, varav 
cirka 50 hektar i ny ledningsgata. Nya ledningsga-
tor anses generellt medföra större påverkan än pa-
rallellförläggning, då de förutom själva skogsgatan 
även tar kantträd i anspråk, splittrar skogsbestånd, 
ökar risk för stormskador m.m.

Alternativet passerar riksintresse för vindbruk 
nära Smedjevikens naturreservat och skyddsom-
råde för vattentäkt vid Ruda i befintlig ledningsgata

påverkan
Värdet på naturresurser i området som berörs av 
utredningskorridoren bedöms enligt kriterierna 
att vara högt till mycket högt på grund av den höga 
boniteten i området. Påverkan på naturresurser be-
döms som liten då naturresursen som påverkas re-
dan är påverkad då alternativet enbart går i befint-
lig ledningssträcka.

8.2.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativet passerar riksväg 34, som är av riksin-
tresse, vid Ruda, samt järnvägen Stångådalsbanan 
två gånger, även den av riksintresse. Passagerna 
sker i befintlig ledningsgata.

påverkan
Enligt de bedömningsgrunder som används be-
döms påverkan på infrastrukturen vara liten då 
störningen enbart sker i anläggningsskedet och lo-
kalt vid väg- och järnvägspassagerna.

8.2.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Inga översiktsplaner för aktuella kommuner är mot-
stridiga mot sträckningen av utredningskorridoren 
för alternativ 2. Inga detaljplaner berörs av alterna-
tivet. I Högsby kommun passerar alternativ 2 nära 
ett område av samlad bebyggelse vid Allgunnen.
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påverkan
Ingen påverkan eller påverkan på planförhållanden 
bedöms uppstå av alternativ 2.

8.3 AltErNAtiV 3AB: 
hAMMArsBO AlstErBrO 
BlOMkullANyBrO BOENdE
MilJö Och BEByggElsE
8.3.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Alternativ 3a passerar 16 byggnader inom 100 me-
ter från centrumlinjen av utredningsområdet och 
36 bostäder inom 200 meter från centrumlinjen. 
Troligt antal bostäder bedöms vara 13 stycken.

Alternativ 3b passerar 20 byggnader inom 100 
m från centrumlinjen av utredningsområdet och 
41 bostäder inom 200 m från centrumlinjen. Tro-
ligt antal inlösta bostäder bedöms vara 17 stycken.

påverkan
För utredningsområdet som helhet om centrumlin-
jen tas som referens är troligt antal inlösta bostä-
der för alternativ 3a 13 stycken och för alternativ 3b 
17 stycken. Detta innebär att påverkan på boende-
miljön enligt bedömningskriterierna listade i kapi-
tel 6 blir stor för alternativ 3a (antal påverkade hus 
mellan 6-15 stycken) och mycket stor för alterna-
tiv 3b, baserat på antal påverkade hus som är fler än 
16 stycken.

8.3.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativ 3a-b går huvudsakligen genom skogs-
mark. Landskapsbilden i slutna skogsområden är 
inte känslig för påverkan från en kraftledning efter-
som den endast i liten utsträckning exponeras mot 
betraktare. Alternativen passerar dock över sjöarna 
Lilla Sinnern och Allgunnen. Alternativ 3a-b passe-
rar också Emåns (N2000) och Alsteråns (N2000) 
vattensystem samt Ljungbyån (N2000). Alternati-
ven passerar även nära Ruda gård där exponeringen 
är hög, och går över öppna marker vid Markustorp 
(figur 8.3), Ö Bondetorp och Ö Resebo.

påverkan
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
igenom bedöms utifrån kriterierna vara mycket 
högt då det finns ett antal områden av nationell be-
tydelse och naturreservat. Påverkan på landskaps-
bilden bedöms bli stor till följd av att ledningen 
kommer passera öppnare ytor.

8.3.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativ 3a har två kortare passager av Ljungbyån 
vid Blomkulla. Alternativet passerar även ett fler-
tal områden från ängs- och betesinventeringen, 5 
våtmarksinventerade områden samt två nyckelbi-
otoper och ett antal naturvärdesobjekt. Alternativ 
3b har två kortare passager av Ljungbyån vid Blom-

figur 8.3 Passage över öppna marker vid Markustorp.
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kulla och passerar även ett flertal områden från 
ängs- och betesinventeringen, 6 våtmarksinven-
terade områden samt två nyckelbiotoper, två om-
råden med biotopskydd (äldre naturskogsartade 
skogar och örtrika sumpskogar) och ett antal natur-
värdesobjekt.

Alternativ 3a-b passerar också Natura 
2000-området Alsteråns vattensystem vid ett fler-
tal tillfällen, samt Natura 2000-området Emåns 
vattensystem.

påverkan
Värdet på naturmiljön som berörs av korridorerna 
för alternativ 3a-b bedöms enligt bedömningsgrun-
derna som mycket högt då det inom korridorerna 
förekommer Natura 2000-områden. Påverkan på 
naturmiljön bedöms vara liten då stolpplacering 
kan utföras så att områden med naturvärden och 
småbiotoper undviks samt att bygge kan ske vid 
lämplig tid på året.

8.3.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar har generellt negativ påverkan på 
rekreationsvärden i skogsmark även om positiva 
effekter kan uppkomma för jaktintressen. Alter-
nativen passerar rid- och cykellederna Vilseleden 
och Ridled i Glasriket samt vandringsleden Dacke-
leden. Alternativ 3a-b passerar även genom Natura 
2000-områden. Av alternativ 3a sker 16 kilometer i 
ny ledningsgata. För alternativ 3b är sträckan 14 ki-
lometer i ny ledningsgata.

påverkan
Värdet för rekreation/friluftsliv för det område som 
berörs av utredningskorridorerna för alternativ 
3a-b bedöms enligt kriterierna vara mycket högt 
till följd av de Natura 2000-områden som finns 
inom korridorerna. Påverkan på rekreation och fri-
luftsliv bedöms vara liten då vissa försämringar 
kan antas ske av upplevelsevärdet till följd av kraft-
ledningsgatan, men att detta sker inom ett begrän-
sat område. 

8.3.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativen passerar ett riksintresse för kultur-
miljövården (odlingslandskap) vid Ruda. I övrigt 
passerar alternativ 3a cirka 35 och alternativ 3b 

cirka33 stycken fasta fornlämningar inom utred-
ningskorridorerna.

påverkan
Värdet av kulturmiljön för området som berörs av 
utredningskorridoren för alternativ 3 a-b bedöms 
enligt kriterierna vara högt till följd av riksintres-
set för kulturmiljövården vid Ruda. Påverkan på 
kulturmiljön bedöms som liten då kulturmiljöns 
helhet längs sträckan inte påverkas.

8.3.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativ 3a upptar cirka 240 hektar mark, va-
rav cirka 70 hektar i ny ledningsgata. Alternativ 3b 
upptar cirka 240 hektar mark, varav cirka 60hek-
tar i ny ledningsgata. Både alternativ 3a och 3b pas-
serar riksintresse för vindbruk vid Hjortamossen 
och skyddsområde för vattentäkt vid Ruda (i befint-
lig ledningsgata) samt vid Sandslätt (i ny lednings-
gata). 

Nya ledningsgator anses generellt medföra 
större påverkan än parallellförläggning, då de för-
utom själva skogsgatan även tar kantträd i anspråk, 
splittrar skogsbestånd, ökar risk för stormskador 
med mera.

påverkan
Värdet på naturresurser i området som berörs av 
utredningskorridoren bedöms enligt kriterierna 
att vara högt till mycket högt på grund av den höga 
boniteten i området. Påverkan på naturresurser be-
döms som liten då naturresursen som påverkas re-
dan är påverkad då alternativet enbart går i befint-
lig ledningssträcka.

8.3.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativen passerar riksväg 34, som är av riksin-
tresse, vid Ruda, samt järnvägen Stångådalsbanan 
två gånger, även den av riksintresse. Passagerna 
sker i befintlig ledningsgata.

påverkan
Enligt de bedömningsgrunder som används be-
döms påverkan på infrastrukturen vara liten då 
störningen enbart sker i anläggningsskedet och lo-
kalt vid väg- och järnvägspassagerna.
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8.3.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Sträckningen för alternativ 3 a-b står inte i strid 
med översiktsplaner i de aktuella kommunerna. 
Inga detaljplaner berörs av alternativen. I Högsby 
kommun passerar alternativ 3 a-b nära ett område 
av samlad bebyggelse vid Allgunnen.

påverkan
Ingen påverkan på planförhållanden bedöms upp-
stå av alternativ 3 a-b.

8.4 AltErNAtiV 4AB: hAMMArs
BO  – BAsthult – rAVEls Bygd – 
BlOMkullA  NyBrO 
8.4.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Alternativ 4a passerar 14 byggnader inom 100 me-
ter från centrumlinjen av utredningsområdet och 
28 bostäder inom 200 meter från centrumlinjen. 
Troligt antal bostäder bedöms vara 10 stycken.

Alternativ 4b passerar 18 byggnader inom 100 
merter från centrumlinjen av utredningsområdet 
och 33 bostäder inom 200 meter från centrumlin-
jen. Troligt antal bostäder bedöms vara 14 stycken.

påverkan
För utredningsområdet som helhet om centrum-
linjen tas som referens är troligt antal bostäder 
för alternativ 4a 10 stycken och för alternativ 4b 
14 stycken. Detta innebär att påverkan på boende-
miljön enligt bedömningskriterierna listade i ka-
pitel 7 blir stor för båda alternativ (antal påverkade 
hus mellan 6-15 stycken). 

8.4.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativ 4a-b går huvudsakligen genom skogs-
mark. Landskapsbilden i slutna skogsområden är 
inte känslig för påverkan från en kraftledning ef-
tersom den endast i liten utsträckning expone-
ras mot betraktare. Alternativ 4a-b passerar dock 
även över sjön Älmten. Alternativen passerar också 
Emåns (N2000) och Alsteråns (N2000) vattensys-
tem samt Ljungbyån (N2000) och Ledegöl (N2000, 
Naturreservat). Passage sker också eventuellt över 
öppen mark vid Nyckleven och Kolingsmåla. Alter-
nativen passerar även nära Ruda gård där expone-

ringen är hög, och går över öppna marker vid Mar-
kustorp, Ö Bondetorp och Ö Resebo.

påverkan
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
igenom bedöms utifrån kriterierna vara mycket 
högt då det finns ett antal områden av nationell be-
tydelse och naturreservat. Påverkan på landskaps-
bilden bedöms bli stor till följd av att ledningen 
kommer att passera öppna ytor.

8.4.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativ 4a har två korta passager av Ljungbyån 
vid Blomkulla. Alternativet passerar även naturre-
servatet Ledegöl och ett flertal områden från ängs- 
och betesinventeringen, sju våtmarksinventerade 
områden samt sex nyckelbiotoper. 

Alternativ 4b har två korta passager av Ljung-
byån vid Blomkulla. Alternativet passerar även na-
turreservatet Ledegöl och ett flertal områden från 
ängs- och betesinventeringen, åtta våtmarksinven-
terade områden, sex nyckelbiotoper samt två om-
råden med biotopskydd (äldre naturskogsartade 
skogar och örtrika sumpskogar).

Alternativ 4a-b passerar också Natura 
2000-området Alsteråns vattensystem vid ett fler-
tal tillfällen, samt Natura 2000-området Emåns 
vattensystem.

påverkan
Värdet på naturmiljön som berörs av korridorerna 
för alternativ 4a-b bedöms enligt bedömnings-
grunderna som mycket högt då det inom korrido-
rerna förekommer såväl naturreservat som Natura 
2000-områden. Påverkan på naturmiljön bedöms 
vara liten till måttlig om stolpplacering kan ut-
föras så att områden med naturvärden och småbio-
toper undviks samt att bygge kan ske vid lämplig tid 
på året.

8.4.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar har generellt negativ påverkan på 
rekreationsvärden i skogsmark även om positiva 
effekter kan uppkomma för jaktintressen. Alter-
nativen passerar rid- och cykellederna Vilseleden 
och Ridled i Glasriket samt vandringsleden Dacke-
leden. Alternativ 4a-b passerar även genom natur-
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reservat och Natura 2000-områden. Av alternativ 
4a sker 32 kilometer i ny ledningsgata. För alterna-
tiv 4b är sträckan 29 kilometer i ny ledningsgata.

påverkan
Värdet av rekreation/friluftsliv för det område som 
berörs av utredningskorridorerna för alternativ 
4a-b bedöms enligt kriterierna vara mycket högt 
till följd av de naturreservat och Natura 2000-om-
råden som finns inom korridorerna. Påverkan på re-
kreation och friluftsliv bedöms vara liten då vissa 
försämringar kan antas ske av upplevelsevärdet till 
följd av kraftledningsgatan, men att detta sker inom 
ett begränsat område. 

8.4.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar ett riksintresse för kulturmil-
jövården (odlingslandskap) vid Ruda. I övrigt pas-
serar alternativ 4a och 4b drygt 30 stycken fasta 
fornlämningar inom utredningskorridorerna.

påverkan
Värdet för kulturmiljön för området som berörs av 
utredningskorridoren för alternativ 4 a-b bedöms 
enligt kriterierna vara högt till följd av riksintres-
set för kulturmiljövården vid Ruda. Påverkan på 
kulturmiljön bedöms som liten då kulturmiljöns 
helhet längs sträckan inte påverkas.

8.4.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativ 4a upptar cirka 250 hektar mark, varav 
cirka 140 hektar i ny ledningsgata. Alternativ 4b 
upptar cirka 250 hektar mark, varav ca 130 hektar 
i ny ledningsgata. Både alternativ 4a och 4b passe-
rar riksintresse för vindbruk vid Hjortamossen och 
skyddsområde för vattentäkt vid Ruda i befintlig 
ledningsgata.

Nya ledningsgator anses generellt medföra större 
påverkan än parallellförläggning, då de förutom 
själva skogsgatan även tar kantträd i anspråk, splitt-
rar skogsbestånd, ökar risk för stormskador m.m.

påverkan
Värdet på naturresurser i området som berörs av ut-
redningskorridoren bedöms enligt kriterierna vara 
högt till mycket högt på grund avpå grund av den 
höga boniteten i området. Påverkan på naturresur-

ser bedöms som liten då naturresursen som påver-
kas redan är påverkad då alternativet enbart går i 
befintlig ledningssträcka.

8.4.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativen passerar riksväg 34, som är av riks-
intresse, vid Ruda, samt järnvägen Stångådals-
banan två gånger, även den av riksintresse. Passa-
gerna sker i befintlig ledningsgata.

påverkan
Enligt de bedömningsgrunder som används be-
döms påverkan på infrastrukturen vara liten och 
påverkan små då störningen enbart sker i anlägg-
ningsskedet och lokalt vid väg- och järnvägspassa-
gerna.

8.4.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Sträckningen för alternativ 4 a-b står inte i strid 
med översiktsplaner i de aktuella kommunerna. 
Inga detaljplaner berörs av alternativen.

påverkan
Inga påverkan på planförhållanden bedöms uppstå 
av alternativ 4 a-b.

8.5 AltErNAtiV 5AB: hAMMArs
BO  – BAsthult – öVErstAhult – 
BlOMkullANyBrO 
8.5.1 boENdEMILjö ocH bEbyggELsE
Förutsättningar
Alternativ 5a passerar 18 byggnader inom 100 me-
ter från centrumlinjen av utredningsområdet och 
36 bostäder inom 200 meter från centrumlinjen. 
Troligt antal bostäder bedöms vara 14 stycken.

Alternativ 5b passerar 18 byggnader inom 100 
meter från centrumlinjen av utredningsområdet 
och 40 bostäder inom 200 meter från centrumlin-
jen. Troligt antal bostäder bedöms vara 14 stycken.

påverkan
För utredningsområdet som helhet, om centrum-
linjen tas som referens, är troligt antal bostäder 
för alternativ 5a 14 stycken och för alternativ 5b 14 
stycken. Detta innebär att påverkan på boendemil-
jön enligt bedömningskriterierna listade i kapitel 
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7 blir stor för båda alternativ (antal påverkade hus 
mellan 6-15 stycken).

8.5.2 LaNdsKapsbILd
Förutsättningar
Alternativ 5a-b går huvudsakligen genom skogs-
mark. Landskapsbilden i slutna skogsområden är 
inte känslig för påverkan från en kraftledning efter-
som den endast i liten utsträckning exponeras mot 
betraktare. Alternativ 5a-b passerar dock också 
över sjöarna Älmten, och 5a även över Sjömålasjön. 
Alternativen passerar även Emåns (N2000) och 
Alsteråns (N2000) vattensystem samt Ljungbyån 
(N2000) och Ledegöl (N2000, Naturreservat). Pas-
sage sker även över öppna marker vid Svensboryd.

påverkan
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
genom bedöms utifrån kriterierna vara mycket 
högt då det finns ett antal områden av nationell be-
tydelse och naturreservat. Påverkan på landskaps-
bilden bedöms bli stor till följd av att ledningen 
kommer att passera öppna ytor.

8.5.3 NaTurMILjö
Förutsättningar
Alternativ 5a har två korta passager av Ljungbyån 
vid Blomkulla. Alternativet passerar även natur-
reservatet Ledegöl och ett flertal områden från 
ängs- och betesinventeringen, åtta våtmarksinven-
terade områden samt sex nyckelbiotoper.

Alternativ 5b har två korta passager av Ljung-
byån vid Blomkulla. Alternativet passerar även 
natur reservatet Ledegöl och ett flertal områden 
från ängs- och betesinventeringen, 14 våtmarks-
inventerade områden, 13 nyckelbiotoper samt två 
stycken naturvärdesobjekt.

Alternativ 5a-b passerar också Natura 
2000-området Alsteråns vattensystem vid ett fler-
tal tillfällen, samt Natura 2000-området Emåns 
vattensystem.

påverkan
Värdet på naturmiljön som berörs av korridoren 
för alternativ 5a-b bedöms enligt bedömnings-
grunderna som mycket högt då det inom korrido-
rerna förekommer såväl naturreservat som Natura 
2000-områden. Påverkan på naturmiljön bedöms 

vara liten till måttlig om stolpplacering kan ut-
föras så att områden med naturvärden och småbio-
toper undviks samt att bygge kan ske vid lämplig tid 
på året.

8.5.4 rEKrEaTIoN ocH FrILuFTsLIv
Förutsättningar
Kraftledningar har generellt negativ påverkan på 
rekreationsvärden i skogsmark även om positiva 
effekter kan uppkomma för jaktintressen. Alter-
nativen passerar rid- och cykellederna Vilseleden 
och Ridled i Glasriket samt vandringsleden Dacke-
leden. Alternativ 5a-b passerar även genom natur-
reservat och Natura 2000-områden. Av alternativ 
5a sker 26 kilometer i ny ledningsgata. För alterna-
tiv 5b är sträckan 26 kilometer i ny ledningsgata.

påverkan
Värdet för rekreation/friluftsliv för det område som 
berörs av utredningskorridorerna för alternativ 
5a-b bedöms enligt kriterierna vara mycket högt 
till följd av de naturreservat och Natura 2000-om-
råden som finns inom korridorerna. Påverkan på re-
kreation och friluftsliv bedöms vara liten då vissa 
försämringar kan antas ske av upplevelsevärdet till 
följd av kraftledningsgatan, men att detta sker inom 
ett begränsat område. 

8.5.5 KuLTurMILjö
Förutsättningar
Alternativet passerar ett riksintresse för kultur-
miljövården (odlingslandskap) vid Ruda. I öv-
rigt passerar alternativ 5a cirka 27 och 5b cirka 16 
stycken fasta fornlämningar inom utredningskorri-
doren. Alternativ 5b passerar även ett riksintresse 
för kulturmiljövården (järnframställningsområde) 
vid Svensboryd.

påverkan
Värdet av kulturmiljön för området som berörs av 
utredningskorridoren för alternativ 5a bedöms 
enligt kriterierna att vara högt till följd av riksin-
tresset för kulturmiljövården vid Ruda. Alternativ 
5b anses ha ett mycket högt värde på grund avpå 
grund av det nationella riksintresse som passeras. 
Påverkan på kulturmiljön bedöms som liten då kul-
turmiljöns helhet längs sträckan inte påverkas.
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8.5.6 NaTurrEsursEr
Förutsättningar
Alternativ 5a upptar cirka 244 hektar mark, var av 
114 hektar i ny ledningsgata. Alternativ 5b upptar 
cirka240 hektar mark, varav cirka 115 hektar i ny 
ledningsgata. Både alternativ 5a och 5b passerar 
skyddsområde för vattentäkt vid Ruda i befintlig 
ledningsgata.

Nya ledningsgator anses generellt medföra större 
påverkan än parallellförläggning, då de förutom 
själva skogsgatan även tar kantträd i anspråk, splitt-
rar skogsbestånd, ökar risk för stormskador m.m.

påverkan
Värdet på naturresurser i området som berörs av ut-
redningskorridoren bedöms enligt kriterierna vara 
högt till mycket högt på grund av den höga boni-
teten i området. Påverkan på naturresurser bedöms 
som liten då naturresursen som påverkas redan är 
påverkad då alternativet enbart går i befintlig led-
ningssträcka.

8.5.7 INFrasTruKTur
Förutsättningar
Alternativen passerar riksväg 34, som är av riks-
intresse, vid Ruda, samt järnvägen Stångådals-
banan två gånger, även den av riksintresse. Passa-
gerna sker i befintlig ledningsgata.

påverkan
Enligt de bedömningsgrunder som används be-
döms påverkan på infrastrukturen vara liten då 
störningen enbart sker i anläggningsskedet och lo-
kalt vid väg- och järnvägspassagerna.

8.5.8 pLaNFörHÅLLaNdEN
Förutsättningar
Inga översiktsplaner för aktuella kommuner är 
motstridiga mot sträckningen av utredningskorri-
doren för alternativ 5 a-b. Inga detaljplaner berörs 
av alternativen.

påverkan
Ingen påverkan på planförhållanden bedöms upp-
stå av alternativ 5 a-b.

8.6 ByggskEdE
Under byggtiden är det ofrånkomligt att omgiv-
ningen påverkas av arbetet i form av maskinbuller, 
begränsad tillgänglighet till vissa områden och ökad 
trängsel på allmän väg till följd av transporter m.m.

Byggandet av ledningarna medför att skog måste 
avverkas för ledningens skogsgata, anläggande av 
körvägar i ledningsgatan, uppställningsplatser för 
maskiner samt eventuella transport- och tillfarts-
vägar. Påverkan av röjningen är jämförbar med på-
verkan under normalt skogsbruk. En viss påverkan 
på marken utmed sträckningen kommer att ske från 
arbetsmaskinerna, vilka kan medföra kompakte-
ring av marken. Marken påverkas även av själva an-
läggandet av tillfartsvägarna. Ytterligare påverkan 
på marken utmed ledningens sträckning uppstår 
vid arbete med att markförlägga jordlinan. Detta 
ingrepp är dock förhållandevis litet och bedöms 
inte ge upphov till betydande konsekvenser. Tillfäl-
liga skador kan även uppkomma på diken, stängsel, 
vägar etc. i samband med anläggningsarbetet.

Vid anläggandet av stolparnas fundament kom-
mer schaktning och gjutning på platsen av det 
färdiga fundamentet att ske. Vid så kallade berg-
fundament 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 från maskiner.

Extra varsamhet behöver iakttas vid de platser 
där ledningen passerar vattendrag för att undvika 
att arbetsmaskiner eller tillfälliga vägar påverkar 
vattendraget negativt. De miljökrav Svenska kraft-
nät ställer vid upphandling i byggskedet minimerar 
risken för detta. Efter genomförda arbeten kommer 
mark som har påverkats av bygget av de nya led-
ningarna och stationerna att återställas i möjligaste 
mån. Om skador på befintliga vägar har uppkommit 
återställs vägarna till samma skick som innan arbe-
tena påbörjades.

Rivna stålstolpar och ledningar återanvänds 
som skrot genom certifierade återvinningsföre-
tag. Befintliga stolpar är målade med blymönja. Vid 
rivning av stolparna krävs åtgärder för uppsamling 
av färgflagor. Isolatorer av glas eller porslin kan ej 
återvinnas utan skrotas på deponi.
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I detta kapitel redovisas en samlad bedömning där 
varje delsträcka och sträckningsalternativ redovi-
sas var för sig i tabeller nedan med en bedömning för 
respektive intresseområde. Under kommentars-
spalten lämnas en kort motivering till bedöm-
ningen.

Dessa bedömningar är med utgångspunkt från 
det material som finns i den här fasen. Med ökad 
kunskap som erhålls i samrådet kan detta komma 
att förändras i den fortsatta processen.

9.1 sAMlAd BEdöMNiNg 
EkhyddAN hAMMArsBO

sTor pÅvErKaN

MÅTTLIg pÅvErKaN

LITEN pÅvErKaN

INgEN pÅvErKaN

LITEN posITIv pÅvErKaN

MÅTTLIg posITIv pÅvErKaN

09. samlad bedömning 
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KoMMENTar

Alternativ 1 Ekhyddan - Lämmedal - 
 Hammarsbo

Alternativ 2 Ekhyddan-Fårbo- Hammarbo

Alternativ 3 Ekhyddan-Djupshorva- 
Hammarsbo

Alternativ 4 a-d Ekhyddan-Dalhem- 
Hammarsbo
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MycKET sTor pÅvErKaN

sTor pÅvErKaN

MÅTTLIg pÅvErKaN

LITEN pÅvErKaN

INgEN pÅvErKaN

LITEN posITIv pÅvErKaN

MÅTTLIg posITIv pÅvErKaN
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KoMMENTar

Alternativ 1 Hammarsbo-Alsterbo- Smedjevik-
Flygsfors-Nybro

Alternativ 2 Hammarsbo-Alsterbo- Smedjevik-
Blomkulla-Nybro

Alternativ 3 a Hammarsbo-Alsterbo- 
Blomkulla-Nybro

Alternativ 3 b Hammarsbo-Alsterbo- 
Blomkulla-Nybro

Alternativ 4 a-b Hammarbo-Basthult- 
Ravelsbygd-Blomkulla-Nybro

Alternativ 5 a-b Hammarsbo-Basthult- 
Överstahult-Blomkulla-Nybro

9.2 sAMlAd BEdöMNiNg 
hAMMArsBO NyBrO
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10. ord- och 
begreppsförklaring

betydande miljöpåverkan
För projekt (verksamheter och åtgärder) används 
betydande miljöpåverkan i Sverige för att avgöra 
vilka process- och innehållskrav som ska ställas, det 
vill säga skilja på vad man slarvigt kan kalla ”stor” 
respektive ”liten” MKB. ”Stor” MKB innebär bland 
annat krav på mer omfattande samråd.

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

Energimarknadsinspektionen (EI)
Myndighet som beslutar om koncession

Fasledare
Fasledare kallas inom elektroteknik en spännings-
drivande ledare. Ett vanligt vägguttag är kopplat till 
en av fasledarna och neutralledaren.

Faslina
Kraftledningslina som är strömförande.

Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investe-
ringar och som används dagligen av samhället. Till 
infrastruktur brukar man vanligtvis räkna system 
som omfattar vägar, järnvägar, energisystem, inter-
net, vatten- och avloppsnät.

Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström till ex-
empel glas. Isolatorer används i kraftledningar för 
att stolparna inte ska vara strömförande.

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

Ledningsgata
Avser det område längs en kraftledning inom vil-
ket vissa krav måste uppfyllas enligt starkströms-
föreskrifterna. I skogsmark utgörs ledningsgatan av 
skogsgata och sidoområden.

Ledningsrätt
Ledningsrättslagen ger kraftbolag, kommuner, 
tele kommunikationsbolag med flera möjlighet att 
dra fram och använda ledningar, transformatorer, 
pumpstationer och andra behövliga anordningar på 
någon annans fastighet. Rättigheten är obegränsad 
i tid det vill säga gäller for all framtid.

Markupplåtelseavtal (Mua)
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som 
fastighetsägaren respektive Svenska kraftnät har. 
Genom att underteckna markupplåtelseavtalet 
godkänner fastighetsägaren att ledningen får byg-
gas med en bestämd sträckning på fastigheten.
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Medgivande till förundersökning (MFö)
När det finns ett förslag till ledningssträckning 
under söker vi markförhållandena mer ingående. 
För att kunna göra det behöver vi få tillträde till 
berörda fastigheter och kontaktar alla fastighets-
ägare för att få skriftliga medgivanden till en för-
undersökning. Förundersökningen innebär att vi 
bland annat inventerar markförhållanden och art-
bestånd, utför mätningsarbeten, stakar ut var led-
ningen ska gå och samlar in värderingsunderlag.

Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande 
till förundersökningen innebär inte att fastighets-
ägaren har godkänt ledningsdragningen på sin fast-
ig het. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKb)
I en MKB beskrivs det valda sträckningsförslaget 
mer detaljerat och vilken påverkan och vilka påver-
kan den nya ledningen kan få för exempelvis boen-
demiljön, landskapsbilden och friluftslivet. Den be-
skriver också vilka åtgärder som kan göras för att 
minska påverkanna för omgivningen.

portalstolpe
Vanlig stolptyp där ledningen hänger vid luftled-
ning.

resolution
Ansökan om förundersökningstillstånd hos läns-
styrelsen.

robust elförsörjning
Hög driftsäkerhet.

sliper
En balk som omfördelar last.

stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast i längsled.

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

utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalter-
nativ. Bredden på dessa är ca 400 meter, att jämföra 
med den slutiga 

vattenverksamhet
Arbete som bedrivs i eller i nära anslutning till vat-
ten eller som på annat sätt kan påverka yt- eller 
grundvatten.



58

bilagor
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Karta 1

 Datum: 2014-05-14

Riksintressen (RI)
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Befintliga ledningar
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10-60 kV luftledning
130 kV luftledning
220 kV luftledning
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E E E E RI Vindbruk

RI Järnväg

RI Väg

RI Natur

RI Kultur

RI Friluftsliv
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_̂ Naturminnen

#
Efterbehandlingsområden, 
misstänkt förorenad mark

Vattenskyddsområde

RI Slutförvaring av kärnbränsle

RI Energiproduktion

1

Regional bevarandeplan odlingslandskapet
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