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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 kV och 220 kV 
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har 
också systemansvaret för el, vilket innebär att vi 
övervakar och ansvar för att det är balans mellan 
tillförd och uttagen el i det svenska elsystemet 
och att elsystemets anläggningar samverkar på 
ett driftsäkert sätt. Svenska kraftnät utvecklar 
stamnätet och elmarknaden för att möta sam-
hällets behov av en säker, miljövänlig och ekono-
misk elförsörjning. Därmed har vi också en vik-
tig roll i klimatpolitiken.

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 elbör-
sen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår 
webbplats www.svk.se.

förOrD
Just nu byggs en ny elförbindelse, kallad Nord-
Balt, mellan Nybro i Sverige och Kalipeda i Li-
tauen. Denna kommer att binda samman de bal-
tiska staternas elnät med det nordiska. När den 
nya kabeln tas i drift kommer den överförda 
mängden el öka kraftigt i regionen kring Nybro. 
För att förbättra överföringskapaciteten i regi-
onen och öka driftsäkerheten i stam- och re-
gionnätet planerar Svenska kraftnät att bygga 
en 400 kV luftledning (Ekhyddan-Nybro) mel-
lan station Ekhyddan i Oskarhamns kommun 
och station Nybro i Nybro kommun. Utbyggna-
den eliminerar risken för omfattande fel i det 
underliggande 130 kV-nätet vid eventuella fel på 
stamnätsanläggningar, vilket i sin tur minimerar 
risken för omfattande strömavbrott i området. 

Denna rapport utgör det andra underlaget för 
samråd inför koncessionsansökan för sträckan. 
Enligt 6 kap. miljöbalken ska samråd ske med 
berörda parter för verksamheter eller åtgär-
der som kräver tillstånd. I samrådsunderlaget 
redo görs de olika miljö- och samhällsintressen 
som berörs av projektet. En bedömning görs av 
hur en utbyggnad påverkar miljö och människors 
hälsa. Inom samråden ges myndigheter och be-
rörda möjlighet att yttra sig. 
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sammanfattning

rådet, där alla intressenter, bland annat markä-
gare, myndigheter, kommuner, organisationer och 
allmänhet får tillfälle att yttra sig om verksamhe-
tens omfattning, utformning, lokalisering och för-
väntade miljöpåverkan till alla intressenter. Ett 
första samråd hölls mellan juni och september 
2014. Det samrådet omfattade flera olika utred-
ningskorridorer mellan Ekhyddan och Nybro. 

Efter det första samrådet har en utredningskor-
ridor valts, som presenteras i detta andra samråds-
underlag, som utgör underlag för ett andra samråd. 

Vid planering av sträckning för en ny kraftled-
ning är första prioritet att boendemiljöer ska på-
verkas så lite som möjligt. En kraftledning medför 
dock oundvikligen miljöpåverkan. I detta doku-
ment beskrivs den förutsedda miljöpåverkan samt 
påverkan på boendemiljöer som de förordade al-
ternativen kan tänkas medföra. 

Preliminär sträckning inom utredningskorri-
doren och bortvalda alternativ redovisas i figur 1.

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

Detta dokument är ett samrådsunderlag för en 
planerad ny 400 kV-ledning mellan station Ekhyd-
dan i Oskarshamns kommun och station Nybro 
nordväst om Nybro tätort. Ledningen kommer att 
ingå i det svenska stamnätet och är en viktig länk 
för en robust och effektiv elförsörjning.

När en ny kraftledning ska byggas behöver nät-
ägaren, i detta fall Svenska kraftnät, söka tillstånd 
(koncession) för den. Tillståndsprocessen föl-
jer lagstiftningen i miljöbalken som bland annat 
reglerar hur processen med att ta fram en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) ska gå till och vad 
MKB ska innehålla. 

En mycket viktig del av MKB-processen är sam-
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Utredningskorridor

Bortvalt alternativ

! ! Bef. ledning 400 kV

! ! Bef. ledning 130 kV

! ! Bef. ledning 50 kV

Hammarsbo

Delsträcka 1

Delsträcka 2

Figur 1. Översiktskarta
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01. inledning

1.1 PlanEraD lEDning
Den planerade ledningen mellan station Ekhyddan 
och station Nybro beräknas bli ca 9,7 mil lång och 
den kommer att beröra Kalmar län. Inom dessa län 
berörs Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Ny-
bro kommuner. Mellan dessa stationer finns idag 
en 400 kV-ledning, se figur 1.2.

1.2 allmänt Om sVEnska 
kraftnät Och öVriga PrOJEkt 
i syDöstra sVErigE
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät 
för elkraft och har systemansvaret för den svenska 
elförsörjningen. Kortsiktigt innebär detta ansvar 
att upprätthålla balansen i elsystemet mellan den 
el som produceras och den el som konsumeras samt 
att se till att elsystemets anläggningar samverkar 
driftsäkert. På lång sikt innebär detta ansvar att 
Svenska kraftnät arbetar för att förstärka och 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.

Pågående och planerade projekt är;

Nordbalt
En likströmsförbindelse med effekten 700 MW 
byggs just nu mellan Sverige och Baltikum. Den 
nya förbindelsen mellan Sverige och Litauen kom-
mer att stärka kopplingen mellan det baltiska och 
nordiska elnätet. NordBalt tas i drift vid årsskif-
tet 2015/2016.

sydvästlänken
En 43 mil lång stamnätsförbindelse byggs just nu 
mellan Hallsberg i Närke och Hurva i Skåne. Syf-
tet är att förstärka växelströmsnätet, öka driftsä-
kerheten i det svenska stamnätet och begränsa de 
skillnader i elpris som kan uppstå mellan elpris-
områden. SydVästlänkens norra del blir en väx-
elströmsledning för 400 kV mellan stamnätssta-
tionerna Hallsberg och Barkeryd, utanför Nässjö. 
Den södra delen blir en likströmsförbindelse mel-
lan stamnätsstationerna Barkeryd och Hurva, för 
att begränsa elprisskillnader i Sverige. Den är fär-
digställd i början av år 2016.

Ekhyddan-barkeryd 
En kraftledning för 400 kV växelström planeras 
från stamnätsstationen Ekhyddan till stamnätsta-
tionen Barkeryd, norr om Nässjö. Förstärkningen 
behövs för att ta hand om ökad elproduktion i Os-
karshamns kärnkraftverk och för att gällande krav 
på störningstålighet och driftsäkerhet ska klaras. 
Planerad drifttagning i slutet av år 2019.

Ekhyddan-Lämmedal 
Svenska kraftnät planerar att flytta en del av en 
befintlig kraftledning för 400 kV växelström som 
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figur 1.1 Elens väg.

anslutna i Nybro i dag kopplas bort, överförs auto-
matiskt den ström som ledningen transporterar 
till andra ledningar i området. Överbelastning kan 
då uppstå i det parallella, underliggande 130 kV-
regionnätet, vilket i sin tur kan leda till en regional 
spänningskollaps med omfattande strömavbrott 
som följd.

NordBalt kan heller inte vara i drift vid under-
hållsarbeten på ledningssträckorna Ekhyddan-
Nybro eller Nybro-Hemsjö utan att överbelasta 
det regionala nätet. 

En ny 400 kV-ledning från Ekhyddan till Hem-
sjö via Nybro eliminerar problemet med överlas-
ter i regionnätet efter ett fel i stamnätet, eftersom 
en parallell ledning automatiskt är reserv om den 
andra ledningen skulle kopplas från. Den nya led-
ningen kommer att passera snitt 4, den sektion i 
nätet som bildar gräns mellan elområdena SE3 och 
SE4 i Sverige. Med en bättre överföringsförmåga 
över dessa snitt minskar de regionala skillnaderna 
mellan elproduktion och elkonsumtion, vilket ut-
jämnar elpriset. 

Genom att bygga en ny 400 kV-ledning mellan 

förbinder station Ekhyddan i Oskarshamns kom-
mun med station Nybro i Nybro kommun. Led-
ningsflytten gäller sträckan mellan Stora Bast-
hult och Lämmedal i Oskarshamns kommun och 
beräknas vara klar under år 2019. 

gotlandsförbindelsen 
Svenska kraftnät planerar en likströmsförbin-
delse mellan Gotland och fastlandet. Syftet är att 
möjliggöra en storskalig utbyggnad av vindkraft på 
Gotland. Planerad drifttagning under år 2018.

1.3 syftE 
Den planerade ledningen har som syfte att för-
bättra stamnätets överföringsförmåga i normal- 
och reservdrift genom regionen efter det att ut-
landsförbindelsen NordBalt mellan Sverige och 
Litauen har tagits i drift. NordBalt ska ansluta 
till 400 kV-stationen i Nybro och kommer att öka 
effekttransporten genom regionen med upp till 
700 MW. 

Om någon av de två 400 kV-ledningarna som är 

ELBÖRSEN NORD POOL
ELPRODUCENTER

STAMNÄT

REGIONNÄTLOKALNÄT

ELHANDELSFÖRETAG

ELKONSUMENTER
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figur 1.2 översiktskarta över utredningsområde.

stationerna Ekhyddan, Nybro och Hemsjö nås föl-
jande mål. 

 > Svenska kraftnäts kriterier för driftsä-
kerheten, att ett fel i stamnätet ska kunna 
hanteras utan konsekvens för slutkund, kan 
uppfyllas för stam- och regionnät.

 > NordBalt kan utnyttjas som avsett dvs. för 
att exportera eller importera en effekt om 
700 MW.

 > Avbrott kan utan betydande kostnader tas på 
existerande parallella ledningar under den 
tid som krävs för framtida uppgradering av 
deras kapacitet.
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neras för magnetfält som avviker väsentligt från det 
normala. En förutsättning är att kostnaderna och 
påverkan i övrigt är rimliga.” 

Det går dock ibland inte att undvika boendemiljöer 
helt eftersom ledningen av markintrångsskäl och 
kostnadsskäl behöver byggas med så rak sträckning 
som möjligt. Vinkelstolpar som krävs vid svängar 
kräver stor plats för stag och varje extra kilometer 
ledning medför en betydande merkostnad.

Förutom boendemiljöer undviks i största möj-
liga mån skyddade områden t.ex. natur- eller kul-
turreservat. Hänsyn tas även till övriga intressen 
såsom naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild, 
planförhållanden samt rekreation och friluftsliv.

Sambyggnad innebär att flera ledningar hängs 
i samma stolpar. Av nationella säkerhetsskäl får 
stamnätsledningar normalt inte sambyggas. En 
stamnätsledning kan sambyggas med en region-
nätsledning om konsekvensen av ett samtidigt 
bortfall endast medför lokala eller regionala kon-
sekvenser. Sambyggnad innebär per definition att 
en svaghet byggs in i systemet. Förhållanden kan 
ändras över tid. Det är i praktiken omöjligt att i ef-
terhand bevaka förändringar i beroende och där-
med bedöma framtida förändrad driftsäkerhet vid 
sambyggnad.

Parallellbyggnad innebär att ledningar byggs 
intill varandra men med ett avstånd så att inte 
driftsäkerheten försämras, sannolikheten för att 
ledningarna samtidigt ska falla mot varandra ska 
vara mycket låg. Parallellbyggnad ska undvikas 
men Svenska kraftnät avgör från fall till fall om det 
kan tillåtas av driftsäkerhetsskäl. En stamledning 
får parallellbyggas med en regionledning om det 
endast medför lokala eller regionala konsekvenser 
ifall båda ledningarna faller bort samtidigt. Paral-
lellgång av flera stamnätsledningar får endast ske 
då inga andra alternativ finns. Detta av driftsäker-
hetsskäl. Vid parallellförläggning med en 130 kV 
luftledning behöver den befintliga ledningsgatan 
breddas något mindre än för ny ledningsgata.

 Alla stora elsystem i Europa är baserade på väx-
elström. Växelström dominerar inom elförsörj-
ningens alla led. Alla generatorer kan samverka 
och fördela ström mellan systemets olika delar. 
De enskilda ledningarna fungerar som automa-
tiska reserver för varandra. Stamnätet är ett väx-
elströmsnät och det är därför naturligt att bygga en 

Dessutom uppkommer ett antal positiva följd-
effekter. 

 > Överföringsförlusterna i nätet minskar.
 > Den framtida överföringskapaciteten genom 
snitt 4 ökar med ca 300 MW vilket reduce-
rar förekomsten av prisskillnaden mellan 
elområdena i Sverige.

 > Ledningen fungerar som automatisk reserv 
för övriga ledningar mellan elområde SE3 
och SE4.

Svenska kraftnät har valt att dela upp förbindelsen 
i två etapper, nämligen Ekhyddan-Nybro resp. Ny-
bro-Hemsjö för att underlätta kommande konces-
sionsprocess och samråd, ge bättre grund för val 
av huvudalternativ samt ge större möjlighet att, 
efter koncession, påbörja byggandet av förbindel-
sen etappvis.

1.4 aVgränsning
Samrådsunderlaget har begränsats till att be-
handla de aspekter som projektet i första hand 
förväntas påverka. Dessa är bebyggelse och boen-
demiljö, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, 
rekreation och friluftsliv, naturresurser och in-
frastruktur. Utredningskorridorerna är ca 400 m 
breda (vid vissa passager kan de vara smalare och 
vid andra bredare). Samrådsunderlaget betonar 
kraftledningens övergripande konsekvenser och 
går inte in på detaljer eller konsekvenser för till ex-
empel enskilda människor, djurarter, växtsamhäl-
len eller fornlämningar. I det kommande MKB-ar-
betet kommer konsekvensanalysen fördjupas.

1.5 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 översti-
ger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. 
Vid förnyelse av koncessioner för befintliga kraft-
ledningar ska Svenska kraftnät överväga åtgärder 
som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgär-
der ska genomföras där människor varaktigt expo-
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luftburen växelströmsledning mellan ställverken 
Ekhyddan, Nybro och Hemsjö. Markkabel för 400 
kV växelström är enbart tekniskt möjligt vid korta 
avstånd. Närheten mellan ledarna i en kabel med-
för att det uppstår extrema fasförskjutningar mel-
lan ström och spänning. Det gör att den el som kan 
nyttiggöras i slutet av kabeln endast blir en bråk-
del av det som matats in i kabelns andra ände. Re-
dan efter några mil skulle det behövas omfattande 
anordningar för att kompensera för spännings-
förhållandena om det ska komma fram någon an-
vändbar el i kabeln.

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 ka-
beln endast blir en bråkdel av det som matats in i 
kabelns andra ände. Redan efter några mil skulle 
det behövas omfattande anordningar för att kom-
pensera 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 
inhägnade stationsanläggningar med krav på 
utrymmen, skyddsutrustningar, kylning mm. 
Utöver de omfattande kostnaderna och under-
hållsbehoven innebär sådana anläggningar ett av-
sevärt markbehov och potentiella felkällor med 
risk för avbrott 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 iso-
lation mellan ledare och ytterhölje för att klara den 
höga spänningen. Följden är att kablarna måste ut-
föras med stora dimensioner och hög vikt. Därmed 
blir transportmöjligheterna på allmänna vägar 
och i obanad terräng begränsade för annat än korta 
längder på varje kabeltrumma. 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 
störningar ska uppstå blir större samt att möjlig-
heterna att snabbt åtgärda fel och störningar be-
gränsas. Det innebär i förlängningen att systemet 
inte får den driftsäkra, robusta och flexibla ut-
formning som eftersträvas. 

Därmed anses inte ett alternativ att förlägga 
den planerade växelströmsledningen helt eller del-
vis som en markkabel som rimligt och detta alter-
nativ utreds därmed inte vidare. 

Utöver positioner för byggnader, vilket till-
handahålls från lantmäteriet, har kartstudierna 
baserats på digital information (GIS-lager) från 
Naturvårdsverket, de berörda Länsstyrelserna, 
Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Bover-
ket och de stora skogsbolagen. Även andra, tryckta 
källor har använts i analyserna. I de fall geogra-
fiska områden som nämns i dessa källor berörs av 
ledningen har dessa digitaliserats för hand för att 
kunna visas i kartorbilagorna.

Nedan listas de GIS-lager och annan informa-
tion som använts under utredningen.

Natur ocH frILuftsLIv
 > Biotopskydd
 > Convention of Wetlands (ramsar)
 > Djur- och växtskyddsområden
 > HELCOM BSPA-områden
 > Important Bird Areas (IBA-områden)
 > Myrskyddsplanen
 > Nationalparker
 > Natura 2000
 > Naturminne
 > Naturreservat
 > Naturvårdsavtal
 > Naturvärde
 > Nyckelbiotop
 > Planerat naturskydd
 > Rikkärr
 > Riksintresse för Friluftsliv, befintliga
 > Riksintresse för Friluftsliv, nya under revi-
dering (tryckt material)

 > Riksintresse för Naturvård
 > Riksintresse för Turismen och det rörliga 
friluftslivet

 > Våtmarksinventeringen (VMI)
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 > Ängs- och betesmarksinventeringen
 > Nationellt värdefulla vatten

 > Vandringsleder (tryckt information)

KuLtur
 > Fornminnen
 > Kulturreservat
 > Nationalstadspark
 > Riksintresse för Kultur
 > Skog och historia
 > Världsarv
 > Riksantikvariets bebyggelseregister

 > Nationellt värdefulla vatten

INfrastruKtur, NaturrEsursEr mm
 > Planområden och stoppområden för vind-
kraft

 > Riksintresse för Energiproduktion
 > Riksintresse för Flyg
 > Riksintresse för Hamn
 > Riksintresse för Järnväg
 > Riksintresse för Sjöfart
 > Riksintresse för Slutförvaring
 > Riksintresse för Totalförsvaret
 > Riksintresse för Vattendrag
 > Riksintresse för Vindbruk
 > Riksintresse för Väg
 > Riksintresse för Värdefulla ämnen
 > Riksintresse för Yrkesfiske
 > Vattenskyddsområden
 > Förorenade områden (delvis tryckt informa-
tion)

Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har 
följt följande steg: 

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

 > Översiktliga fältbesök 

 > Översiktlig bedömning av den miljöpåverkan 
och preliminära miljökonsekvenser de olika 
alternativen antas medföra

 > Utvärdering av samråd 1 och beslut om föror-
dade alternativ

 > Upprättande av samrådsunderlag 2

 > Genomförande av samråd med enskilt be-
rörda, kommuner, myndigheter, allmänhet 
och organisationer

1.6 PlanförhållanDEn
Nya kraftledningar får inte enligt 8 § Ellagen 
strida mot gällande detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. Om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas, får dock mindre avvikel-
ser göras.

Sträckningarna berör översiktsplanerna för 
Oskarshamns, Mönsterås, Högsby och Nybro 
kommuner. I översiktsplanerna för respektive 
kommun finns olika rekommendationer för kraft-
ledningar.

1.6.1 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 
kraftledningar. Skyddsavstånd för 400 kV kraft-
ledningar skall vara 200 m.” I övrigt berörs inte 
intentioner i översiktsplanen. 

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

1.6.3 Högsby
En ny översiktsplan i Högsby antogs under hösten 
20123. Planen har ett avsnitt om magnetfält som 
anger att man redan i planeringsskedet sträva ef-
ter att utforma och placera nya elanläggningar och 
byggnader så att magnetfältsexponeringen be-
gränsas i så stor utsträckning som möjligt. Högsby 

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.hogsby.se/Invaanare/Miljoe-Boende/Bygga-och-planera/Oeversiktsplanen
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kommun finner att försiktighetsprincipen avse-
ende elektromagnetiska fält ska tillämpas i den fy-
siska planeringen.

1.6.4 Nybro
I översiktsplanen för Nybro kommun4 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 m från 130 kV-
ledningar och på ett avstånd av 120 m från 400 kV-
ledningar.

Utredningskorridoren berör detaljplan MA 72 
vid Simpevarp. Det berörda området är detaljpla-
nelagt som ”område för industripark”, ”område 
för industripark, tillgänglig för högspänningsled-
ningar” och ”område för trafikändamål”. I övrigt 
berörs inga detaljplaner. 

Utredningskorridoren passerar i närheten av 
områden med samlad bebyggelse vid Fårbo, Läm-
medal och Allgunnen, men berör inga områdesbe-
stämmelser där. 

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

2.1 kOncEssiOnsansökan
Anläggning av en ny överföringsförbindelse för 
starkström berör flera olika lagar och förord-
ningar och flera olika tillstånd krävs. Den huvud-
sakliga prövningen av projektet sker genom en an-
sökan om nätkoncession för linje. 

2.1.1 KoNcEssIoN
För att bygga eller använda elektriska stark-
strömsledningar i Sverige så krävs enligt ellagen 
(1997:857) ett tillstånd, koncession. En miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) biläggs ansökan om 
nätkoncession. MKB ska beskriva de direkta och 
indirekta effekter och konsekvenser som den pla-
nerade anslutningsledningen och dess anläggande 
kan medföra på människor, djur, växter, mark, vat-
ten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, hus-
hållningen med mark, vatten och den fysiska mil-
jön i övrigt samt annan hushållning med material, 
råvaror och energi.

Ansökan innehåller även kartor och en teknisk 
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 miljödomstolen för beslut.

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

2.1.2 övrIga tILLstÅNd
Utöver koncession kan även andra tillstånd och 
dispenser behöva sökas för ledningen. Exempel 
på tillstånd som kan bli aktuella är tillstånd som 
rör påverkan på kulturminnen eller skyddad natur, 
utövande av miljöfarlig verksamhet (t.ex. vid upp-
läggning av massor), vattenverksamhet, dispens 
från strandskydd eller tillstånd att avverka skog. 

2.2 samråD Och infOrmatiOn
Samrådsprocessen sammanfattas i figur 2.1 nedan. 

Första steget i tillståndsprocessen är att ta fram 
ett samrådsunderlag som beskriver flera utred-
ningskorridorer, en förstudie. Denna togs fram un-
der våren 2014. Underlaget beskriver syftet med 
projektet, redovisar föreslagen lokalisering, om-
fattning och utformning av studerade alternativ 
(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 annon-
sering sker. Alla som vill har möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Detta samråd skedde från 
den 22 maj till den 5 september 2014. 

Efter samrådstiden upprättar Svenska kraft-
nät en samrådsredogörelse som skickas till berörd 
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figur 2.1 samrådsprocessen.

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

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

2.3 förunDErsökning
En kombination av de olika utredningskorrido-
rerna har valts inför detta samrådsunderlag 2 och 
blivit en utredningskorridor (dvs. en sträckning). 
För att komma fram till en utredningskorridor be-
höver vissa undersökningar göras på berörda fast-
igheter inom de valda utredningskorridorerna. 
Det kan vara utredningar som gäller naturmiljö, 
kulturmiljö och förprojektering dvs. geotekniska 
undersökningar.

Svenska kraftnät skickar ut en förfrågan om 
medgivande om förundersökning (MFÖ) till be-
rörda fastighetsägare. Dessa förundersökningar 

länsstyrelse. I redogörelsen redovisas de syn-
punkter som kommit in tillsammans med Svenska 
kraftnäts kommentarer. Med stöd av samråds-
redogörelsen beslutar länsstyrelsen om den pla-
nerade ledningen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan (BMP) eller inte. Om länsstyrel-
sen beslutar att åtgärden ska antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan sker samråd med en vidare 
krets av allmänhet, statliga myndigheter och orga-
nisationer som kan antas bli berörda av den plane-
rade ledningen. 

Efter att den första samrådsprocessen har ge-
nomförts upprättas ett nytt samrådsunderlag, 
samrådsunderlag 2, som beskriver en eller flera ut-
redningskorridorer (dvs. förslag till sträckning för 
ledningen). Underlaget skickas ut till berörda fast-
ighetsägare, berörda myndigheter och intresseor-
ganisationer. Annonsering sker även här. Alla som 
vill har möjlighet att lämna synpunkter på försla-
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handlar om mindre icke förstörande undersök-
ningar som ingår i Svenska kraftnäts beslutsun-
derlag. Det kan exempelvis ge svar på om det över 
huvud taget är möjligt att dra en ledning på fast-
igheten. Om fastighetsägaren lämnar sitt medgi-
vande till förundersökningen innebär det inte att 
fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen 
på sin fastighet. Det är endast ett medgivande om 
att Svenska kraftnät får genomföra de undersök-
ningar som anges i avtalet. Där fastighetsägaren 
inte godkänt att undersökningarna ska få genom-
föras ansöker Svenska kraftnät om resolution (till-
stånd) hos länsstyrelsen.

2.4 lEDningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom 
koncession och övriga tillstånd (exempelvis till-
stånd för vattenverksamhet) även tillträde till be-

2021
Drifttagning

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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

figur 2.2 Preliminär tidslinje.

rörda fastigheter. Detta sker vanligen genom teck-
nande av markupplåtelseavtal (MUA) mellan 
fastighetsägare och nätägare. I vissa fall förvärvar 
Svenska kraftnät marken. 

Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbe-
lopp för intrång på den mark som tas i anspråk för 
ledningen. Ersättning ges även för de fall tillfälliga 
skador uppkommer i samband med anläggning el-
ler dylikt. 

När koncession beviljats lämnas en ansökan om 
ledningsrätt in till Lantmäterimyndigheten för att 
säkerställa rätten till marken oavsett om berörda 
fastigheter byter ägare eller om fastighetsindel-
ningen förändras. Ledningsrätten gäller på obe-
gränsad tid.

2.5 tiDPlan
En preliminär tidslinje ses nedan i figur 2.2.
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03. teknik

I detta avsnitt beskrivs de tekniska förutsättning-
arna översiktligt. 

3.1 tEknik allmänt
3.1.1 stamNätEt
Ryggraden i det nordiska elsystemet är de enskilda 
ländernas växelströmsnät. Växelström är en för-
utsättning för att elnäten i de nordiska länderna 
ska kunna hållas sammankopplade synkront, vil-
ket möjliggör en gemensam nordisk balans- och 
reservhållning. Denna är i sin tur en förutsättning 
för en gemensam elmarknad (se figur 1.3). Växel-
strömsnäten kan kompletteras med, men inte er-
sättas av, likströmsförbindelser.

Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska 
mål ställer krav på omfattande förstärkningar 
av det svenska stamnätet för att ny småskalig el-
produktion ska kunna anslutas. Stora mängder 
förnybar elproduktion både på land och till havs 
tillkommer och effekthöjningar har genomförts 
i kärnkraftverken. Växelströmsnäten måste gö-
ras starkare både för att medge anslutning och 
överföring av nya produktionsvolymer och för 
att klara anslutning av ev. likströmsförbindelser 
med hög kapacitet inom växelströmsnäten och 
till grannländerna. Det svenska stamnätet med 
utlandsförbindelser och stamnätet i de nordiska 
grannländerna och Baltikum visas i figur 3.1.

3.1.2 Ett starKt stamNät
Alla produktionsanläggningar som ansluts till 
stamnätet måste uppfylla grundläggande tekniska 
krav, så att de är skyddade i händelse av störningar 
i stamnätet. Det är även viktigt att stamnätet är 
konstruerat på ett sätt som försäkrar att elförsörj-
ningen fungerar även när fel uppstår i någon av an-
läggningarna eller deras anslutningar. 

Störningar i stamnätet som t.ex. ett åsknedslag 
kan leda till skador i produktionsanläggningarna 
om felet inte kopplas bort tillräckligt snabbt eller 
om skyddsutrustningarna inte är korrekt anpas-
sade. Ett fel kopplas ofta bort genom att en ledning 
frånkopplas, vilket försvagar överföringssyste-
met. Samtidigt är säkerhetssystemen i produk-
tionsanläggningarna i viss utsträckning beroende 
av att stamnätet kan förse dem med reservkraft.

Styrkan i nätet är, förenklat uttryckt, beroende 
av hur många ledningar som ansluter produktions-
anläggningarna till stamnätet. Nätet blir alltså 
starkare genom att man ökar antalet ledningar 
som en produktionsanläggning ansluts med. På 
motsvarande sätt blir nätet svagare om en ledning 
behöver kopplas bort p.g.a. fel eller när underhålls-
arbeten behöver genomföras.

3.1.3 stamNätEts sKyddsmEKaNIsmEr
Förutsättningen för att svåra felsituationer ska 
kunna hanteras utan allvarliga konsekvenser för 
elsystemet eller skador i anläggningarnas elek-
triska och mekaniska delar är att anläggningar-
nas kapacitet, nätets dimensionering och felbort-
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Figur 3.1. Ryggraden i det nordiska elsystemet är de enskilda ländernas växelströmsnät. Växelströmsnäten kan komplet-

teras med, men inte ersättas av, likströmsförbindelser.
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kopplingsförmåga är anpassade till varandra. De 
planerade och pågående effekthöjningarna i olika 
produktionsanläggningar i kombination med nya 
utlandsförbindelser innebär att stamnätets di-
mensionering är på väg att bli otillräcklig, vilket 
utgör en risk för stabiliteten i elsystemet. 

För att möta denna utveckling har Svenska 
kraftnät genomfört ett antal åtgärder i de 
stamnätsstationer som är berörda av effekthöj-
ningar eller nya anslutningar. Åtgärderna syftar 
till att göra felbortkopplingar så snabbt som det är 
tekniskt möjligt. Ny skyddsutrustning har instal-
lerats och kraftledningarnas effektbrytare har 
bytts till de snabbaste som finns att tillgå.

Men det räcker inte med dessa skyddsåtgärder. 
För att garantera driftsäkerheten i det svenska 
stamnätet krävs det också nya kraftledningar mel-
lan stationerna i stamnätet. För anslutning av den 
nya likströmsförbindelsen NordBalt till Nybro har 
analyser, som har sammanställts i Svenska kraft-
näts bakomliggande nätutredning, visat på behovet 
av att bygga nya växelströmsledningar från Nybro 
till Ekhyddan och Hemsjö. Vid ett fel i stamnätet 
kommer så mycket effekt att överföras till det regi-
onala nätet att dess kapacitet kan överskridas. Det 
kan leda till att delar av regionnätet kopplas bort 
med omfattande strömavbrott som följd.

3.1.4 växELström
Växelström är en elektrisk ström som oupphörli-
gen växlar riktning. Alla stora elsystem i Europa 
är baserade på att växelströmmen är 50–periodig 
dvs. den ändrar riktning 100 ggr/s (antalet positiva 
och negativa maximivärden per sekund). Det inne-
bär också att strömmens frekvens är 50 Hz. 

Växelströmsteknik är idag den helt dominerande 
tekniken inom elförsörjningens alla led. I stort sett 
all el produceras och konsumeras som växelström. 

I ett överföringssystem bestående av växel-
strömsförbindelser fungerar de enskilda ledning-
arna som automatisk reserv för varandra. Om en 
ledning kopplas bort överförs den ström som pas-
serade den felbehäftade ledningen automatiskt 
och momentant till de andra ledningarna på ett 
förutsägbart sätt. Luftledning för växelström är 
alltid huvudalternativet när Svenska kraftnät 
väljer teknik. Att överföra växelström med luft-
ledning är tekniskt enkelt, driftsäkert och ekono-
miskt fördelaktigt.

3.1.5 LIKström
Den grundläggande förutsättningen för att an-
vända likströmsteknik för överföring med hög 
kapacitet över stora avstånd är att likströmsled-
ningen kan anslutas till ett starkt växelströmsnät 
som kan leverera elen som produceras i synkron-
generatorer till likströmslänken och i andra ändan 
av länken fördela motsvarande el. Användnings-
områdena för likströmsöverföring är främst:
1. Elutbyten mellan olika energimarknader
2. Anslutning av förbrukning/produktion till havs
3. Utbyggnad av likströmssystem för att över-

föra höga effekter genom områden med över-
föringsbegränsning utan att påverka underlig-
gande växelströmssystem.

Svenska kraftnät använder idag likströmsteknik 
för anslutning av det svenska kraftsystemet till 
andra synkronområden såsom Jylland, Tyskland 
och Polen. Detta görs av två anledningar. Dels åt-
skiljs kraftsystemen av vatten på så stort avstånd 
att annan teknik inte fungerar, dels innebär frek-
vensskillnaden mellan kraftsystemen att elutby-
tena måste styras i stället för att kunna flyta fritt.

I närtid kommer Svenska kraftnät att ta ytterli-
gare en likströmsförbindelse i drift. Det är länken 
NordBalt mellan Nybro och Klaipeda i Litauen. 

I slutet av 2015 tas också SydVästlänken mel-
lan Hallsberg och Hurva i drift. Den förbindelsen 
bygger delvis på likströmsteknik. SydVästlän-
ken innebär ett nytt steg i användandningen av 
likströmsteknik, eftersom det är den första DC-
länken som överlagras på det befintliga växel-
strömsystemet. Här kommer den stora fördelen 
med likström till sin rätt, nämligen att det blir möj-
ligt att styra effektflödet mellan två starka växel-
strömspunkter i stamnätet. 

Den stora fördelen med likströmsteknik är alltså 
att effektflödet genom en förbindelse kan styras. 

Det innebär bl.a. att el kan skickas förbi svaga 
sektioner i växelströmssystemet, utan att dessa 
sektioner påverkas av ett ökat flöde genom hela 
nätet. 

Nackdelen är att överföringen i varje likströms-
länk måste styras. Faller en ledning i stamnätet 
bort reagerar inte en likströmslänk automatiskt, 
utan förändrar sitt effektflöde först efter ingrepp 
i kontrollsystemet. Detta är ett avsevärt problem 
vid fel, eftersom förändringar då måste ske inom 
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Vid stora krav på ledningarnas överföringskapa-
citet är det nödvändigt med flera kabelförband som 
läggs bredvid varandra, vilket också ökar total-
kostnaden för anläggningen. Även kabelförlägg-
ning innebär anläggande av en ledningsgata och en 
accessväg, om än smalare än för en luftledning.

Sammantaget innebär markkabelförläggning 
även på korta sträckor att risken för att fel eller 
störningar ska uppstå blir större samt att möjlig-
heterna att snabbt åtgärda fel och störningar be-
gränsas. Det innebär i förlängningen att systemet 
inte får den driftsäkra, robusta och flexibla ut-
formning som eftersträvas. 

Att förlägga den planerade växelströmsled-
ningen som en markkabel för växelström är inte 
tillräckligt driftsäkert och detta alternativ utreds 
därmed inte vidare.

3.1.7 sambyggNad, paraLLELLbyggNad, 
paraLLELLäggNINg ocH KorsNINg
Vårt moderna samhälle ställer höga krav på en 
trygg och pålitlig elförsörjning. Allt fler saker i 
vårt samhälle behöver el för att fungera och därför 
är ett robust och driftsäkert stamnät viktigt. Ett 
fel på en ledning eller i en transformatorstation i 
stamnätet kan i värsta fall innebära att stora delar 
av Sverige blir strömlöst. 

I ett driftsäkert stamnät kommer elen fram 
dit den ska och eventuella avbrott kan åtgärdas 
snabbt. Nätet dimensioneras därför så att syste-
met ska klara en händelse där en komponent (led-
ning/transformator/produktionsanläggning) 
faller bort utan att det får någon konsekvens för 
slutkunderna. En händelse där två komponenter 
faller bort samtidigt får bara leda till lokala eller 
regionala konsekvenser.

sambyggnad av luftledningar
Sambyggnad innebär att flera ledningar hängs i 
samma stolpar. Av nationella driftsäkerhetsskäl 
får stamnätsledningar normalt inte sambyggas. 
Om det föreligger synnerliga skäl kan avsteg göras 
från denna regel. En stamnätsledning kan däre-
mot sambyggas med en regionnätsledning om kon-
sekvensen av ett samtidigt bortfall endast medför 
lokala eller regionala konsekvenser.

Sambyggnad innebär per definition att en svag-
het byggs in i systemet. En enstaka händelse, som 
t.ex. ett stolphaveri, kan då medföra bortfall av 

bråkdelar av en sekund. Det är då inte själva tiden 
det tar att reglera effekten på en likströmslänk 
som är problemet, utan att säkerställa en korrekt 
styrsignal till länken. Om en likströmslänk faller 
bort är det upp till växelströmsnätet att automa-
tiskt ta över den el som överfördes av länken.

Likströmsanläggningar är avsevärt mer kompli-
cerade än växelströms luftledningar eftersom det 
kräver styrsystem samt strömriktarutrustningar i 
varje ände av förbindelsen. Dessa anordningar har 
behov av avställningar för årliga översyner och har 
relativt långa reparationstider vid fel.

3.1.6 marKKabEL
Att överföra växelström med luftledning är tek-
niskt enkelt, driftsäkert och ekonomiskt fördelak-
tigt. Det går snabbt att reparera ev. skador i jämfö-
relse med en markkabel.

Markkabel för 400 kV växelström är möjlig på 
korta avstånd. Närheten mellan ledaren och noll-
punkten i en kabel medför att det uppstår extrema 
fasförskjutningar mellan ström och spänning, vil-
ket genererar s.k. reaktiv effekt. På längre sträckor 
innebär det att den el som kan nyttiggöras i slutet 
av kabeln endast blir en bråkdel av den som matats 
in i andra änden. Redan efter några mil behövs 
en kompenseringsstation för att korrigera fasför-
skjutningen om det ska komma fram någon an-
vändbar el i kabeln.

En kompenseringsstation är i princip ett ställ-
verk med samlingsskenor och brytare. Till sam-
lingsskenorna kopplas ett antal oljefyllda reaktorer 
som kompenserar för fasförskjutningen i förhål-
lande till hur mycket effekt som överförs på led-
ningen. Kompenseringsstationer byggs inom ett 
avgränsat område med krav på utrymme, skydds-
utrustning, kylning, stängsel m.m. Det innebär att 
mark behöver tas i anspråk. Anläggningarna i sig 
medför ett ökat underhållsbehov samt större risk 
för att fel uppstår.

För att nå samma överföringskapacitet som en 
motsvarande luftledning tillverkas markkablarna 
med stora dimensioner och hög vikt. Därmed blir 
transportmöjligheterna på allmänna vägar och i 
obanad terräng begränsade för annat än korta läng-
der på varje kabeltrumma. Normalt får ca 700 me-
ter kabel plats på en kabeltrumma. I sin tur innebär 
det ett stort antal skarvar längs kabelsträckan. 
Varje skarv innebär en förhöjd risk för fel. 
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båda ledningarna. Stamnätet utvecklas hela ti-
den och därmed förändras nätets systemtekniska 
egenskaper. Även om en analys visat att ett bort-
fall av två sambyggda stamnätsledningar inte får 
oacceptabla konsekvenser när de byggs kan detta 
förhållande ändras över tid. Det är i praktiken 
omöjligt att i efterhand bevaka förändringar i be-
roenden och därmed bedöma framtida förändrad 
driftsäkerhet vid sambyggnad. 

Sambyggnad medför komplikationer för pro-
jektgenomförande och förvaltning. Det krävs ofta 
avbrott på den ena ledningen, när den andra ska 
byggas om eller underhållas. Personal utsätts för 
större risk vid arbete på den ena ledningen, när den 
andra är i drift.

parallellbyggnad av luftledningar
Parallellbyggnad innebär att ledningar byggs intill 
varandra men med ett avstånd som gör att drift-
säkerheten inte försämras på ett påtagligt sätt. 
Sannolikheten för att ledningarna samtidigt ska 
kunna falla mot varandra ska därför vara utomor-
dentligt låg.

Parallellbyggnad ska i allmänhet undvikas efter-
som en manuell bortkoppling av båda ledningarna 
samtidigt kan behöva ske vid till extrema tillfällen 
som vid en brand. Beroende på ledningarnas place-
ring och funktion i stamnätet så gör Svenska kraft-
nät en risk- och konsekvensbedömning i de fall en 
parallellbyggnad är ett utbyggnadsalternativ efter-
som parallellbyggnad har vissa fördelar, till exem-
pel minskar markintrånget och fragmenteringen 
av landskapet. Svenska kraftnät avgör därför från 
fall till fall om det är möjligt ur driftsäkerhetssyn-
punkt att tillåta parallellbyggnation. 

En stamnätsledning får parallellbyggas med re-
gionnätsledningar under förutsättning att det en-
dast medför lokala eller regionala konsekvenser 
om en händelse skulle leda till att båda ledning-
arna faller bort samtidigt. 

För den planerade ledningen mellan Nybro och 
Hemsjö har Svenska kraftnät bedömt att det är 
möjligt att parallellbygga med både stam- och re-
gionnätsledningar.

parallellbyggnad av luftledning med annan 
infrastruktur
Parallellbyggnad med väg eller järnväg kan teore-
tiskt ske i delsträckor, där vägar eller järnvägsspår 

stämmer överens med ledningens sträckning. 
Ledningens sträckning kommer endast delvis 

att kunna följa vägen eller järnvägen p.g.a. olika 
krav på kurvlängder, byggsätt m.m. Detta, tillsam-
mans med krav på säkerhetsavstånd mellan vägar 
och ledningar, medför mycket breda lednings-
gator. För parallellbyggnad med allmän väg krävs 
en minst 100 meter bred ledningsgata.

parallelläggning av markkabel med annan 
infrastruktur
Markkablar måste ta hänsyn till markens be-
skaffenhet. Det innebär att ledningssträckan blir 
längre i mark än i luft. Ledningsförläggning längs 
vägar blir längre p.g.a. vägars kurvighet och att tät-
orter, hus och andra hinder som ligger intill vägen 
måste kringgås.

Antalet tillstånd som krävs ökar beroende på 
t.ex. vattendrag och områden strukturer med ge-
nerellt biotopskydd så som stenmurar åkerholmar 
och alléer i jordbruksmark. Byggvägar måste an-
läggas längs hela ledningssträckningen. Dock blir 
den totala markupplåtelsen för markkabel mindre 
än för luftledning.

En översiktlig bedömning ger vid handen att 
ledningsgatan för en parallellagd markkabel jäm-
fört med luftledning förlängs med minst två mil 
för sträckan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö.

Korsning av luftledningar
Korsning av stamnätsledningar ska så långt 
som möjligt undvikas. Det är dock inte tekniskt 
och ekonomiskt rimligt att helt undvika kor-
sande stamnätsledningar. Vid korsning mellan 
stamnätsledningar ska därför extra säkerhetsåt-
gärder vidtas genom särskild utformning av kom-
ponenterna i korsande och angränsande spann.

Korsning av stamnätsledningar innebär att 
en svaghet byggs in i systemet. En enstaka hän-
delse, som t.ex. nedfall av den överliggande led-
ningen, kan medföra bortfall av båda ledningarna. 
Stamnätet utvecklas hela tiden och därmed för-
ändras nätets systemtekniska egenskaper. Även 
om en analys visat att ett bortfall av korsande 
stamnätsledningar inte får oacceptabla konse-
kvenser kan detta förhållande ändras över tid. Det 
är i praktiken omöjligt att i efterhand bevaka för-
ändringar i beroenden och därmed bedöma fram-
tida förändrad driftsäkerhet vid korsning.
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nala nätet till acceptabla nivåer för driftsäkerhet.
Alternativet likström och markförlagda kablar 

kan ge en ytterligare feltid som ger risk för ström-
avbrott. Likströmsalternativet ger också högre ef-
fektförluster och sämre tillgänglighet jämfört med 
växelströmsalternativet och är därför inte aktuellt 
för den fortsatta planeringen av detta projekt.

3.2.1 LuftLEdNINg ocH stoLptypEr
Den planerade 400 kV luftledningen avses i hu-
vudsak att uppföras med portalstolpar i stål. Höj-
den på stolparna, räknat från marken till den ho-
risontella regelns underkant, blir ca 25 meter. 
Avståndet mellan stolparna varierar beroende på 
terrängens beskaffenhet och omgivningen men 
ligger i storleksordningen 330 meter. 

Ledningen har tre faser samt två topplinor ovan-
för dessa, se figur 3.2. Faserna utförs som triplexle-
dare, vilket innebär att varje fas består av tre ledare. 

Jordningen av stolparna sker genom förläggning 
av en längsgående marklina, eller med punktjord-
tag vid varje stolpe. De två topplinorna fungerar 
som åskledare. Den ena av topplinorna kommer 
även att förses med optofiber. Optofiber används 
bland annat för telekommunikation.

I skogsmark används stagade portalstolpar ef-
tersom dessa medför mindre markintrång än de 
bredare ostagade portalstolparna, se figur 3.2. De 
ostagade portalstolparna används i jordbruks-
mark. se figur 3.3.

figur 3.3. Portalstolpe typ B (ostagad). avstånd 
mellan ytterfaser ca 22 m. Denna stolptyp an-
vänds i odlingslandskap.

figur 3.2 Portalstolpe typ a (stagad). avstånd mellan ytterfaser 
ca 18 m. Denna stolptyp används i skogbeklädda områden.

Figur 3.4 Vinkelstolpe.

Korsning av stamnätsledningar medför kom-
plikationer för projektgenomförande och förvalt-
ning. Personal utsätts för större risk vid arbete på 
överliggande ledning om den underliggande fort-
farande är i drift. Det anses vara en mindre risk vid 
arbete på den underliggande ledningen.

3.2 tEknikVal för  
EkhyDDannyBrO
Ledningen mellan station Ekhyddan och station 
Nybro planeras byggas som en växelströms luft-
ledning. Valet av växelström framför likström 
grundas främst i ledningens syfte. En luftburen 
växelströmsledning klarar vid fel att, inom god-
tagbar tid, återställa effekttransporten i det regio-
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figur 3.5 Principskiss över ledningsgata. 

Vinkelstolpe används i punkter där ledningen 
byter riktning, se figur 3.4. Dessa utformas indi-
viduellt och är oftast försedda med staglinor ut-
bredda vinkelrätt mot linjeriktningen.

Exakt vilka typer av stolpar som kommer att 
användas fastställs först i senare skede när geo-
tekniska undersökningar är klara och stakning av 
ledningen skett.

3.3 markBEhOV
Området invid en kraftledning kallas lednings-
gata (se figur 3.5). Utseendet på ledningsgatan 
regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, främst 
starkströmsföreskrifterna Enligt dessa ska bl.a. en 
kraftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå 
ovan mark. För att undvika risk för skador på led-
ningar vid bränder i intilliggande byggnader finns 
bestämmelser om minimiavstånd mellan kraft-
ledningar och byggnader vilket är 10 m.

Hur stor markyta en kraftledning tar i anspråk 
beror på vilken typ av terräng ledningen går ige-
nom. I åkermark utgörs markbehovet av den yta 
som stolparna samt eventuella stag tar i anspråk. 
I skogsmark behöver en bredd av ca 50 meter av-
verkas helt, vilket gäller denna ledning, och i denna 
gata får vegetationen inte växa sig så hög att risk för 
elektriskt överslag till vegetationen uppstår. Ut-
anför denna bredd på gatan kan det bli aktuellt att 
fälla eller ta av topparna på enskilda höga träd på 
ömse sidor av skogsgatan, s.k. kantträd, som riske-

rar att falla på ledningen, se figur 4.4. Om ledningen 
parallellförläggs med en annan befintlig ledning 
blir ianspråktagandet av ny mark något mindre. De 
bestämmelser som finns om minsta avstånd mel-
lan vegetation och ledning medför att en skogsgata 
måste röjas med jämna mellanrum för att förhin-
dra att vegetationen når upp till ledningen och där-
med utgör en potentiell säkerhetsrisk. 

Utöver den mark som ledningen tar i anspråk 
i drift kommer ytterligare mark att tillfälligt be-
höva tas i anspråk då ledningen ska byggas. Under 
byggfasen kommer mark tillfälligt tas i anspråk för 
uppställningsplatser för kranbilar och andra ma-
skiner, tillfälliga vägar och då fundamenten till 
stolparna gjuts. En yta av ca 20 x 20 meter av mar-
ken kring varje stolpe helt omgrävd och kraftigt 
påverkad i anläggningsskedet. 

Den exakta projekteringen av byggvägar sker i 
ett senare skede och i samråd med markägarna.

3.4 säkErhEt 
Det finns säkerhetsbestämmelser för ledningar 
i ellagen (1997:857), starkströmsförordningen 
(2009:22), Elsäkerhetsverkets starkströmsföre-
skrifter (ELSÄK-FS 2008:1-3) och ändringsföre-
skrifterna i ELSÄK 2010:1-3. I starkströmsföre-
skrifterna anges bland annat att det krävs avstånd 
på minst tio meter mellan byggnad och närmaste 
faslina.

Ledningen är dimensionerad för att klara alla 
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väderförhållanden och är utrustad med åskskydd 
så att eventuella åsknedslag jordas genom topp-
linan.

Stolparnas fackverkskonstruktion gör att man 
kan klättra i stolpen, vilket kan vara en säkerhets-
risk. Därför kommer stolparna att förses med klät-
terskydd i områden nära bebyggelse där man kan 
förvänta sig att många människor uppehåller sig.

Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) är 
verksamhetsutövaren ansvarig för att säkerhets-
skyddet är tillräckligt. I Svenska kraftnäts före-
skrifter om säkerhetsskydd (2005:1) ställs bland 
annat krav på att en säkerhetsanalys ska genom-
föras minst vartannat år och att säkerhetspröv-
ning av personalen ska göras. Föreskrifterna 
ställer krav på att skyddsvärd information hante-
ras på ett säkert sätt.

Svenska kraftnäts säkerhetsarbete omfattar 
även fysiska och tekniska skydd kring elförsörj-
ningens anläggningar, bevakning, informations-
säkerhet, säkerhetsskyddade upphandlingar och 
utbildning av personal.

3.5 samhällsEkOnOmisk 
 analys
En utförligare redovisning av exemplet nedan 
finns i samrådsredogörelsen daterad januari 2015. 
Den nya ledningen mellan Nybro och Hemsjö pla-
neras bli en växelströms luftledning. En sådan led-
ning innebär större markintrång än en nedgrävd 
ledning. Att gräva ner en växelströmsledning är 
endast driftsäkerhetsmässigt och ekonomiskt för-
svarbart längs kortare sträckor, se avsnitt om tek-
nikval. Att gräva ner en likströmsledning är tek-
niskt möjligt, men uppfyller inte syftet med den 
planerade ledningen mellan Nybro och Hemsjö ef-
tersom en likströmsledning inte kan lösa de pro-
blem som kommer att uppstå i stamnätet i regio-
nen kring Nybro när NordBalt-kabeln tas i drift. 
En nedgrävd likströmsledning är även betydligt 
dyrare än en växelströms luftledning längs samma 
sträcka.

Nedan följer en enkel samhällsekonomisk jäm-
förelse mellan det valda alternativet växelströms 
luftledning och det avfärdade alternativet nedgrävd 
luftledning. Analysen tar inte hänsyn till eventuella 
värdeminskningar av fastigheter eller andra indi-
rekta kostnader förknippade med ledningen. 

En mycket översiktlig jämförelse ger att man 
med en markkabel skulle kunna minska markin-
trånget från ca 7,7 kvadratkilometer till ca 3,9 
kvadratkilometer. Det är en minskning på ca 3,8 
kvadratkilometer, vilket motsvarar 3800 hektar. 
Samtidigt uppgår fördyringen med ett likström-
salternativ till i storleksordningen 11,4 miljarder 
kronor. 

För att en likströmslösning – om den varit tek-
niskt möjlig – skulle kunna motiveras enbart ut-
ifrån det minskade intrång den medför jämfört 
med en luftledning, måste den yta som tas i an-
språk värderas till mer än 3 miljoner kronor per 
hektar.

3.6 anVänDning aV krEOsOt
imPrEgnEraDE träsliPrar
Stamnätets kraftledningar för 400 kV består 
främst av stolpar av stål, se avsnitt om luftledning 
och stolptyper. Stolparna kan anläggas med olika 
typer av fundament som väljs utifrån markförhål-
landen och andra platsspecifika förutsättningar. 

Fundamenten och stagförankringarna utgörs 
ofta av ett antal sliprar av kreosotimpregnerat trä 
som hålls ihop med hjälp av stålbalkar. Betong och 
stål är tänkbara alternativ till de kreosotbehand-
lade sliprar som används idag. Stål- och betong-
fundament kräver dock mer energi att tillverka, 
transportera, installera och destruera. De livscy-
kelanalyser som gjorts visar att dessa alternativ 
med stor sannolikhet leder till större klimatpåver-
kan, totalt sett större utsläpp av hälsoskadliga äm-
nen samt medför praktiska nackdelar. Betong och 
stål är därför sämre ur både miljösynpunkt och eko-
nomisk synpunkt, sett ur ett livscykelperspektiv. 

Den impregnering som används till slipers är 
vanligen kreosotimpregnering. Fundamentslipers 
som grävs ner måste hålla i mer än ett halvt sekel 
vilket gör att kreosot är det främsta alternativet i 
dagsläget. Rörligheten av miljöfarliga ämnen i im-
pregneringen är låg, dvs. föroreningarna stannar i 
närheten av fundamenten.

Fundamentens träslipers är impregnerade med 
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-
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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 byggna-
tion av kraftledningar. Inget alternativ i nuläget 
kan anses vara bättre ur miljösynpunkt. Statens 
Geotekniska Instituts rapport av hur kreosot-
föroreningar uppträder i olika marktyper visar 
på låg rörlighet i samtliga undersökta fall. Dess-
utom innebär Svenska kraftnäts användning av 
kreosot sällan något problem för växtligheten då 
fundamenten ligger så djupt placerade att de inte 
kommer i kontakt med ovanliggande ytvatten el-
ler växtrötter. I de fall fundament behöver byggas 
i närheten av vattenskyddsområden eller brunnar 
används alltid stål eller betongslipers. 

Svenska kraftnät har dispens för användning av 
kreosot till 1 maj 2018. Svenska kraftnät tillämpar 
försiktighetsprincipen och använder stål- eller be-
tongslipers i närheten av vattenskyddsområden el-
ler brunnar för att minimera eventuella risker för 
läckage av kreosot. Detta görs trots att ingen sprid-
ning till vatten påvisats i Svenska kraftnäts studier.

Utifrån de alternativ som idag finns tillgäng-
liga för Svenska kraftnät när det gäller val av fun-
dament är fundament med kreosotimpregnerade 
slipers den bästa möjliga teknik att använda. Det 
är den lösning som enligt livscykelanalyser och 
spridningsstudier har visat sig ge lägst total miljö-
påverkan.

Exakt vilka typer av stolpar och vilka typer av 
fundament som kommer att användas fastställs 
först i senare skede när geotekniska undersök-
ningar är klara och stakning av ledningen skett.

3.7 ElEktriska Och 
magnEtiska  fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när 
el produceras, transporteras och förbrukas. De 
finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraft-
ledningar och elapparater som vi använder dagli-
gen i hemmet, som till exempel hårtorkar och mik-
rovågsugnar. 

Kring en kraftledning finns ett elektriskt och 
ett magnetiskt fält. Det är spänningen mellan fa-
serna (linorna) och marken som ger upphov till det 
elektriska fältet, medan strömmen ger upphov till 
det magnetiska fältet. Den magnetiska fältstyr-
kan beror främst av strömlasten och avståndet till 
ledningen. Även fasernas inbördes läge och spän-
ningsnivån påverkar magnetfältets styrka. Både 
de elektriska och magnetiska fälten avtar med av-
ståndet från ledningen.

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

3.7.2 magNEtIsKa fäLt
Magnetiska fält mäts och beräknas i enheten mik-
rotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i led-
ningen och varierar med storleken på strömmen. 
Magnetfältet avtar ungefär med kvadraten på av-
ståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas 
inte av väggar eller tak. Magnetfältet mäts, beräk-
nas och redovisas normalt i en nivå som motsva-
rar ett kroppssmedelvärde, dvs. ca 1 meter ovanför 
markytan. När magnetfältet beräknas, används 
ett värde som beräknas ur årsmedelvärden av 
strömmen för ett antal år för den aktuella förbin-
delsen. Det värde som används är 95%-percentilen 
av alla beräknade årmedelvärden, dvs värdet över-
skrids endast av 5% av alla beräknade årsmedel-
värden. Framtida strömmar, för ännu inte byggda 
ledningar, skattas på motsvarande sätt där man tar 
hänsyn till förväntad effektförbrukning och pro-
duktion i det planerade nätet. De faktiska ström-
marna kan variera mycket över året och även un-
der ett enskilt dygn. Det förekommer perioder då 
det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast 
(stor elöverföring i ledningen, hög ström) kan fö-
rekomma under begränsad tid av året, exempelvis 
under kalla vinterdagar då elförbrukningen är hög. 
Enstaka timmar under ett år kan strömmen uppgå 
till det dubbla av ett årsmedelvärde.
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3.7.3 HäLsoaspEKtEr ocH 
rEKommENdatIoNEr 
Trots att forskning pågått under lång tid går det 
idag inte att ge ett säkert svar på om det finns några 
hälsoeffekter av exponering för låga nivåer av mag-
netfält. Ansvariga svenska myndigheter anser att 
det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt 
gediget för att man ska kunna sätta gränsvärden 
för magnetfält. I Sverige fördelas ansvaret för häl-
sofrågor med anknytning till magnetfält på fem 
myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsä-
kerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strål-
säkerhetsmyndigheten. 

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 allmänhe-
ten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande 
rekommendationer vid samhällsplanering och 
byggande, om de kan genomföras till rimliga kost-
nader:

 > 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 infor-
mation om hälsoaspekter.

3.7.4 magNEtfäLt ocH bosKap
Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-
skap har i en forskningsöversikt (Forskning om el-
överkänslighet och andra effekter av elektromag-
netiska fält, sjunde årsrapporten, 2009) tagit upp 
frågan om påverkan på boskap från kraftledningar. 
Forskningsrådet anger i rapporten att det inte går 
att konstatera utifrån forskning att kraftledningar 
skulle påverka kors fruktsamhet negativt.

Det har gjorts ett flertal fysiologiska studier, 

beteendestudier och litteraturgenomgångar gäl-
lande påverkan på betesdjur från elektromagne-
tiska fält och kraftledningar (Thommesen och 
Tynes, 1994; Burchard m fl, 2007). De flesta stu-
dier gäller nötboskap, men det finns också studier 
som gäller vilt som älgar och rådjur och halvdo-
mesticerade djur som renar (Reimers m fl, 2000). 
Den generella slutsatsen är den att påverkan på så-
väl fysiologi som beteende på tamboskap och vilda 
djur från elektromagnetiska fält är låg. Kor som 
har kraftledningar på 500 kV inom sin betesmark 
visar inga beteenden som tyder på att de und-
viker att beta eller vistas under kraftledningen 
(Reimers m fl, 2000). Inte heller har effekter på 
att älgar eller renar skulle undvika att vistas un-
der kraftledningar kunnat påvisas (Reimers m fl, 
2000).

3.7.5 svENsKa KraftNäts 
magNEtfäLtspoLIcy  för 
 växELströms LEdNINgar
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.

Svenska kraftnäts tolkning av myndigheternas 
rekommendationer har resulterat i en magnet-
fältspolicy som tillämpas i alla koncessionsären-
den, se grå faktaruta. 

Vid planering av nya kraftledningar ska 
Svenska kraftnät se till att magnetfälten 
normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla 
där människor varaktigt vistas. 

Vid förnyelse av koncessioner för 
befintliga kraftledningar ska Svenska 
kraftnät överväga åtgärder som minskar 
exponeringen för magnetfält. Åtgärder 
ska genomföras där människor vara-
ktigt exponeras för magnetfält som 
avviker väsentligt från det normala. En 
förutsättning är att kostnaderna och 
konsekvenserna i övrigt är rimliga.
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För befintliga ledningar gäller att åtgärder ska 
genomföras där människor varaktigt exponeras 
för magnetfält som avviker väsentligt från det nor-
mala. En förutsättning är att kostnaderna och kon-
sekvenserna i övrigt är rimliga. I samband med att 
tillstånd förnyas för våra växelströmsledningar 
vidtar vi ofta åtgärder för byggnader som står så 
nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 
mikrotesla. 

3.7.6 magNEtfäLt för aKtuELL LEdNINg
Årsmedelströmmen har beräknats till 550 A. Års-
medelströmmen skiljer sig från tidigare uppgifter 
i det genomförda samrådet. Skillnaden beror på att 
Svenska kraftnät utvecklat metoderna för att be-
räkna årsmedelströmmen och det nya värdet ba-
seras på den nya beräkningsmodellen. Utifrån 
årsmedelströmmen kommer magnetfältsnivå-
erna beräknas. Magnetfältsnivåerna är beroende 
av om ledningen står intill en annan ledning eller 
inte. Enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
ska magnetfälten normalt inte överstiga 0,4 mik-
rotesla där människor varaktigt vistas (gäller pla-
nering för nya ledningar, se ovan).

Det exakta avståndet från ledningen där mag-
netfältet är 0,4 mikrotesla Det exakta avståndet 
från ledningen där magnetfältet är 0,4 mikrotesla 
har inte beräknats i dagsläget, utan uppgifterna 

nedan bygger på en generell beräknng.Beräk-
ningen ger gränser för 0,4 mikrotesla enligt Tabell 
3.1 nedan. 

3.8 lJuDEffEktEr
Ljudeffekter från växelströmskraftledningar al-
stras främst vid fuktigt väder, till exempel vid 
dimma, regn eller snöfall. Ljudet kan vara ”spra-
kande” till sin karaktär och kan sägas likna ljudet 
från ett brinnande tomtebloss. Ljudeffekter kan 
även uppträda i samband med trasiga eller onor-
malt nedsmutsade isolatorer. Från en ren och torr 
elektrisk ledning är ljudet oftast inte hörbart.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken re-
presenterar det mänskliga örats sätt att uppfatta 
ljud. Vid regn och fuktig väderlek kan ljudnivåerna 
utomhus intill en 400 kV-ledning uppgå till cirka 
45 dB(A) cirka 20 meter från ledningens mitt vid 
triplex (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 avavståndet från kraftledningen. Ljud 
från kraftledningar som understiger 40-45 dB(A) 
är svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna stor-
leksordning bör inte ge upphov till några påtagliga 
störningar.

typ av LEdNINgsförLäggNINg gräNs för 0,4 µt avruNdad tILL Närmsta 5 m uppÅt

Ny Ekhyddan-Nybro ensam 80 m och 75 m

Ny Ekhyddan-Nybro parallell med 400 kV Ekhyddan-Alvesta (FL 1 
S4-5). Ekhyddan-Nybro är den söderliggande ledningen.

85 m åt det håll som den nya ledningen placeras och 115 m från den nya 
ledningens mitt åt motsatt håll (på sidan där FL 1 S4-5 är placerad)

Ny Ekhyddan-Nybro parallell med 400 kV Ekhyddan-Alvesta (FL 1 
S4-5). Ekhyddan-Nybro är den norrliggande ledningen.

85 m åt det håll som den nya ledningen placeras och 115 m från den nya 
ledningens mitt åt motsatt håll (på sidan där FL 1 S4-5 är placerad)

Ny Ekhyddan-Nybro parallell med 400 kV befintlig Ekhyddan-Al-
vesta (FL6 S3)

95 m åt det håll som den nya ledningen placeras och 140 m från den nya 
ledningens mitt åt motsatt håll (på sidan där FL6 S3 är placerad)

Ny Ekhyddan-Nybro parallell med 130 kV Mönsterås Bruk-Nybro 80 m åt det håll som den nya ledningen placeras och 85 m från den nya 
ledningens mitt åt motsatt håll (på sidan där 130 kV-ledningen är pla-
cerad)

tabell 3. 1 avstånd från ledning där magnetfält är 0,4 µt

Dessa avstånd är beräknade med en viss marginal. 
Linhöjder  i  beräkningarna  följer lägsta  tillåtna  nivåer  enligt  standard (SS-EN 50341 utgåva 2),  7,8  m  för  400  kV  och  6,5 m  för  130 kV. 
Magnetfälten är beräknade för 1,5 m över marknivå, vilket anses motsvara brösthöjd för en vuxen person.
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3.9 Drift Och unDErhåll
Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett 
fastställt program och utförs av Svenska kraftnäts 
anlitade underhållsentreprenörer. Driftbesikt-
ning av varje luftledning utförs från helikopter 
varje år. Underhållsbesiktning från marken sker 
vart åttonde år. Ett ca 50 m brett område vid led-
ningen kommer att hållas fritt från höga träd. Låg-
vuxna träd och buskar tillåts, se vidare kapitel 4.11.
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04. generell påVerkan  
för lUftledning

4.1 riksintrEssEn  
Och natura 2000
Områden av nationell betydelse för en rad olika 
samhällsintressen kan pekas ut som riksintres-
seområden. Bestämmelserna om riksintressena 
finns i miljöbalken, kap 3 och 4, och dessa områ-
den ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada de värden för vilka riksintresset har pekats 
ut. Preliminär sträckning inom utredningskorri-
doren mellan Ekhyddan och Nybro berör riksin-
tressen för naturvård samt väg. 

Natura 2000 är EU:s nätverk för värdefull na-
tur. Syftet med att peka ut dessa områden är att 
värna de naturtyper och arter som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Arbetet 
med Natura 2000 styrs av Fågeldirektivet samt 
Art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områ-
den är, förutom att de är klassade som riksintres-
sen, skyddade enligt Miljöbalken, kap. 7, och det 
krävs tillstånd för att vidta åtgärder eller bedriva 
verksamheter som direkt eller indirekt, på ett be-
tydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 
2000-område. Preliminär sträckning inom ut-
redningskorridoren mellan Ekhyddan och Nybro 
passerar Natura 2000-områdena Viråns Vatten-
system, Emåns vattensystem, Alteråns vattensys-
tem samt Ljungbyån. 

De bedömda konsekvenserna för riksintressen 
och Natura 2000-områden redovisas under de 
respektive intresseområden de representerar.

I detta avsnitt redovisas den generella miljöpå-
verkan som en luftledning kan medföra för olika 
intresseområden. För varje intresseområde re-
dovisas även bedömningsgrunderna för värde res-
pektive påverkan för respektive intresseområde. 

De bedömda miljökonsekvenserna för respek-
tive intresseområde och kommun redovisas där-
efter i kapitel 6. En samlad bedömning av hela 
ledningens påverkan redovisas i kapitel 7.

Bedömningarna av konsekvenserna har gjorts 
med utgångspunkt från Svenska kraftnäts bedöm-
ningsgrunder (bilaga 22). Bedömningsgrunderna 
används för att ge en så objektiv konsekvensbe-
dömning av utredningskorridoren som möjligt. 
Svenska kraftnäts bedömningsgrunder bygger på 
en trestegsmodell i vilken det första steget är att 
bedömma värdet av det aktuella intresset längs 
ledningssträckan (t.ex. områdets värde för fri-
luftsliv eller kulturmiljö). Därefter bedöms vilken 
påverkan den planerade ledningen kommer att ha 
på det aktuella intresset. Det bedömda värdet och 
den bedömda påverkan vägs i sista steget ihop till 
en sammanvägd bedömning av hur stora konse-
kvenserna av den planerade ledningen blir på det 
bedömda intresset. Konsekvenserna är klassade 
i en 6-gradig skala där nivåerna är mycket stora, 
stora, måttliga, små-måttliga, små och obetydliga 
konsekvenser. 
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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

4.2.1 bEdömNINgsgruNdEr 
tabell 4.1 kriterier för bedömning av påverkan på boendemiljö.

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

Förvärv eller miljöskada på en fastighet kan inte 
alltid undvikas och innebär en mycket stor kon-
sekvens för de enskilda fastighetsägarna. Trots 
att förordat alternativ påverkar färre fastighets-
ägare än avförda alternativ blir påverkan för den 
enskilde alltid stor. De bedömningsgrunder som 
tagits fram beskriver dock konsekvenser på en 
övergripande nivå.

Antalet bostäder inom 200 meter från en pre-
liminär sträckning inom utredningskorridoren 
har inventerats. Hur många bostäder som faktiskt 
kommer att påverkas av magnetfält som överstiger 
Svenska kraftnäts policyvärde 0,4 mikrotesla kan 
inte fastställas i dagsläget eftersom den prelimi-
nära ledningssträckningens dess exakta placering 
och utformning inte är bestämd. Uppskattnings-
vis riskerar 10-14 bostäder där man varaktigt vis-

tas att hamna inom gränsen för 0,4 mikrotesla. 
Diskussioner om skyddsåtgärder kommer att föras 
med fastighetsägare som kommer att beröras av 
magnetfältspolicyn. Det är inte möjligt att i dagslä-
get exakt beräkna på vilket avstånd från ledningen 
magnetfältet uppnår 0,4 mikrotesla, se vidare ka-
pitel 3.7.6. Svenska kraftnät kommer i det fortsatta 
planeringsarbetet att eftersträva att så få boende-
miljöer som möjligt får magnetfältsnivåer som inte 
överensstämmer med magnetfältspolicyn.

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

Boendemiljön kan också påverkas genom att de 
boende kan uppleva ledningen som förfulande el-
ler störande. I enlighet med resonemanget ovan 
dras ledningen så långt bort från boendemiljöer 
som möjligt och även i detta sammanhang är anta-
let bostadshus intill de olika alternativen en viktig 
bedömningsfaktor då konsekvenserna för boende-
miljön bedöms blir stora. Påverkan på landskaps-
bild beskrivs vidare under avsnitt 4.3.
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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

4.3.1 bEdömNINgsgruNdEr
tabell 4.2 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 4.3 kriterier för klassificering av påverkan på landskapsbilden.

4.3 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 skiftesgrän-
ser. En luftledning som går i öppna landskap, över 
höjder och som avtecknar sig mot himlen blir dä-
remot mer synlig. Även i ett skogslandskap kan på-
verkan från en ledning bli stor om den till exempel 
bli synlig i små landskapsrum som sjöar, vatten-
drag eller mindre, uppodlade 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. 
Påverkan på landskapsbilden blir generellt sett 
mindre vid parallellförläggning i jämförelse med 
om luftledningen byggs genom obruten mark. 
Vid parallellförläggning förstärks endast den på-
verkan som redan finns och sett utifrån ett land-
skapsperspektiv bedöms detta medföra en liten 
förändring.
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värdE bEsKrIvNINg

Litet •	Naturområde som inte är utpekat som kommunalt, regionalt eller nationellt värdefullt område 
•	Naturområde med triviala, vanligt förekommande biotoper 
•	Industriområden 
•	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

4.4.1 bEdömNINgsgruNdEr 
tabell 4.4 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 4.5 kriterier för klassificering av påverkan på naturmiljön.

4.4 naturmilJö
Begreppet naturmiljö syftar här främst på växter, 
djur och deras livsmiljö på land och i vatten. Beva-
randet av värdefulla naturmiljöer är en förutsätt-
ning för biologisk mångfald och ekologisk balans. 

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 
förlust av värdefulla biotoper, framförallt gamla 
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skogsmiljöer, naturliga bryn och skogbärande hag-
mark. Ledningen kan även påverka öppna, natur-
liga miljöer, som till exempel fågelrika strandängar, 
öppna myrar etc. Ledningen kan här innebära stör-
ningar för häckande fågel. Större rovfåglar som 
havsörn, fiskgjuse och bivråk kan påverkas nega-
tivt om de häckar där ledningen planeras och risk 
finns för att fåglarna flyger in i ledningen. 

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 be-
tydande 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, t.ex. fjärilar, kan skogs gator 
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 vindut-
satt 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 
hydrologin 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 naturmiljön bör generellt bli min-
dre vid parallellförläggning med annan infra-
struktur jämfört med om ledningen byggs genom 
obruten mark.

4.5 rEkrEatiOn Och 
friluftsliV 
Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse 
i naturen för naturupplevelse och fysisk aktivitet. 

Med rekreation menas avkopplande aktiviteter 
som sker utomhus.

Generellt är all naturmark i närheten av tätor-
ter av intresse för friluftslivet. Rekreation och fri-
luftsliv påverkas främst visuellt av en luftledning. 

Påverkan på rekreation och friluftsliv kan även 
uppkomma under anläggningsarbetet genom 
buller och damning och genom att arbetena till-
fälligt kan hindra framkomligheten. En skogs-
gata med tätväxande slyvegetation kan vara svår 
att korsa och fungerar som en barriär för de som 
rör sig i området. En ledning kan även påverka 
upplevelsen och känslan av orördhet i t.ex. äldre 
skogsområden. Skogsgatan kan dock även öka 
framkomligheten i ett område och ge upphov till 
t.ex. nya vandringsleder eller stigar. 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 upp-
stå p.g.a. skymmande skog.

För jakten kan störningar uppstå under bygg-
tiden. Ledningsgator kan dock i driftfasten locka 
till sig vilt och ge nya möjliga skjutriktningar vilket 
gör att de kan ha ett positivt värde ur jaktsynpunkt.

4.6 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 utgörs 
av traditioner, idéer och värden som vi medvetet el-
ler omedvetet förmedlar mellan generationer. 

Landskapet utgör en plattform för samhällsut-
vecklingen och är en viktig del av kulturarvet. 

Landskapets kulturhistoriska dimension är 
viktig som en del i planeringen i riktning mot ett 
hållbart 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.
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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)

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 4.7 kriterier för klassificering av påverkan på rekreation/friluftsliv.

4.5.1 bEdömNINgsgruNdEr 
tabell 4.6 kriterier för klassificering av värde på rekreation/friluftsliv.
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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

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 4.9 kriterier för klassificering av påverkan på kulturmiljön.

4.6.1 bEdömNINgsgruNdEr 
tabell 4.8 kriterier för klassificering av kulturmiljön.

för i vilken grad kulturmiljön påverkas. För att mi-
nimera påverkan på fornlämningar utförs en sär-
skild arkeologisk undersökning, till stor del i fält, 
för att lokalisera och dokumentera lämningarna.

4.7 naturrEsursEr
Naturresurser likställs här med markanvändning 
som kan generera ett ekonomiskt värde t.ex. skogs- 
eller jordbruksproduktion. Även vattentäkter, 
jaktbart vilt, grus- och bergtillgångar samt vind-
energi faller inom begreppet naturresurser.

Nya ledningar i skog medför att produktiv 
skogsmark tas i anspråk. Vid lokalisering av en 
ny ledning i anslutning till en befintlig lednings-
gata blir åtgången av skogsmark något mindre än 
vid anläggning av en helt ny ledningsgata. Även 
tillsynsvägar till en ny kraftledning kan minska 
arean av produktiv skogsmark. Dessa tillsynsvä-

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 tidi-
gare samband i landskapet bryts. 

De inventeringar, utredningar och utgräv-
ningar som krävs ger ökad kunskap om landska-
pets värden och utveckling. En kraftledningsgata 
kan också blottlägga och i högre grad synliggöra en 
fornlämning i och med ökad hävd av vegetationen, 
om detta sker på ett medvetet och kontrollerat sätt.

Under byggskedet kan påverkan komma att ske 
på byggnader, lämningar och miljöer. Denna på-
verkan går att minimera och den är lokal och kon-
centrerad till byggskedet. Generellt kan också 
sägas att stolpplacering och anläggande av körvä-
gar och upplagsplatser kommer att ha betydelse 
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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 4.11 kriterier för klassificering av påverkan på rekreation/friluftsliv.

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

4.7.1 bEdömNINgsgruNdEr 
tabell 4.10 kriterier för klassificering av värde på naturresurser.

gar kan emellertid ha ett värde för skogsbruket då 
åtkomst till skogsområden kan underlättas. Vid lo-
kalisering av nya ledningar eftersträvas så små in-
trång som möjligt i skogsmark. Särskild hänsyn 
tas om möjligt till små skiften som kan bli svåra att 
bruka efter en uppdelning i mindre delar. Denna 
hänsyn kommer att tas i samband med detalj-
projektering och under upprättandet av slutgiltig 
MKB. Stora markanspråk på en enskild fastighet 
kan inte alltid undvikas och innebär då en mycket 
stor konsekvens för de enskilda fastighetsägarna. 
De bedömningsgrunder som tagits fram beskriver 
dock konsekvenser på en övergripande nivå.

Även i jordbruksmark uppstår ett intrång även 
om påverkan är mindre än i skogsmark ur ett na-

turresursperspektiv. Intrånget begränsas till 
ytorna närmast stolparna vilket innebär att jord-
bruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor un-
der 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 
uppkomma om ledningen påverkar våtmarker, 
dels för eventuell torvbrytning, dels för våtmar-
kernas renande och buffrande förmåga för vattnet 
i ett avrinningsområde. Påverkan på våtmarkers 
ekologi beskrivs under kapitel naturmiljö.
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4.8 mark Och VattEn
Stamnätets kraftledningar för 400 kV består mes-
tadels av stolpar av stål, vanligen tvåbenta så kall-
lade portalstolpar. Stolparnas fundament och 
stagförankringar utgörs ofta av ett antal sliprar av 
kreosotimpregnerat trä som hålls ihop med hjälp 
av stålbalkar. 

Kreosot används för att motverka röta och ska-
dedjur. Andra typer av impregneringsmedel har 
inte visats sig ha tillräckligt motstånd mot den ty-
pen av skadlig inverkan över så lång tid som krävs 
för stamnätsfundament. Kreosot är klassificerat 
som cancerframkallande och innehåller flera sub-
stanser med hälsofarliga egenskaper. Antracen, 
fluorenten, pyren och fenantren i kreosot, har så 
kallade PBT-egenskaper. De är långlivade (persi-
stenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumu-
lerbara) och är giftiga (toxiska). Användningen av 
kreosot regleras i EU:s kemikalieförordning (EG) 
nr 1907/2006, den så kallade Reach-förordningen. 
Denna EU-förordning ingår i den svenska lagstift-
ningen sedan juni 2009. Kreosot är klassat som be-
kämpningsmedel och omfattas därför även av det 
så kallade biociddirektivet (direktiv 98/8/EG om 
utsläppande av biocidprodukter på marknaden). 

Kemikalieinspektionen (KemI) har bedömt att 
viss användning av kreosot är acceptabel, bland 
annat eftersom det finns betydande socioeko-
nomiska fördelar med kreosot vid vissa tillämp-
ningar. KemI konstaterar även att det i vissa fall 
inte finns några lämpliga alternativ till kreosot 
som är mindre skadliga för miljön. I Reach-för-
ordningen anges kraftledningar som ett specifikt 
område där användning av kreosot är tillåten. An-
vändningen omfattar hela kraftledningsbygget 
och därmed både stolpar och fundament. Svenska 
kraftnäts användning av kreosotbehandlade sli-
pers i fundament är således en tillåten användning 
enligt gällande svensk lagstiftning.

Betong och stål är tänkbara alternativ till de 
kreosotbehandlade sliprar som används idag. 
I dagsläget tyder allt på att dessa produkter är 
sämre ur både miljösynpunkt och ekonomisk syn-
punkt, sett ur ett livscykelperspektiv. Stål- och be-
tongfundament kräver mer energi att tillverka, 
transportera, installera och destruera. De livscy-
kelanalyser som gjorts visar att dessa alternativ 
med stor sannolikhet leder till större klimatpåver-

kan, totalt sett större utsläpp av hälsoskadliga äm-
nen samt medför praktiska nackdelar.

Precis som alla verksamheter i Sverige måste 
Svenska kraftnät följa miljöbalkens hänsynsreg-
ler och tillämpa bästa möjliga teknik. I miljöbalken 
ingår dock att man alltid ska göra en skälighets-
avvägning. Bästa möjliga teknik blir därmed den 
bästa teknik som idag finns tillgänglig att använda 
till en skälig kostnad och arbetsinsats.

Utifrån de alternativ som idag finns tillgäng-
liga för Svenska kraftnät när det gäller val av fun-
dament är fundament med kreosotimpregnerade 
slipers den bästa möjliga teknik som är skälig att 
använda. Det är den lösning som enligt livscykel-
analyser och spridningsstudier har visat sig ge 
lägst total miljöpåverkan.

Kreosot är skadligt för jord- och vattenlevande 
organismer, därför har ett flertal studier utförts 
de senaste åren för att utreda läckaget från kreoso-
timpregnerade träslipers till dess omgivning. Den 
samlade bedömningen från studierna visar att rör-
ligheten av miljöfarliga ämnen från kreosotim-
pregneringen är låg även i jord, dvs. föroreningarna 
stannar i närheten av fundamenten. I den miljö-
tekniska utredningen utförd av Golder Associates 
(2014) påvisades ingen spridning till varken grund- 
eller ytvatten i närheten av stolpfundamenten. 

Svenska kraftnäts användning av kreosot be-
döms inte vara något problem för växter då fun-
damenten ligger så djupt placerade att de inte 
kommer i kontakt med ovanliggande ytvatten el-
ler växtrötter.

Svenska kraftnät tillämpar försiktighetsprinci-
pen och använder stål- eller betongslipers i närhe-
ten av vattenskyddsområden eller brunnar för att 
minimera eventuella risker för läckage av kreosot. 
Detta görs trots att ingen spridning till vatten på-
visats i Svenska kraftnäts studier. 

4.9 infrastruktur
Med infrastruktur menas i huvudsak kraftled-
ningar, vägar, järnvägar, sjövägar samt flygplatser 
och flygstråk. 

Vid anläggning av kraftledningar eftersträvas 
att påverkan på annan infrastruktur så som vägar, 
järnvägar eller andra kraftledningar minimeras.

Påverkan på infrastruktur bedöms i driftske-
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det i huvudsak endast ske i samband med drift och 
underhållsarbeten. Påverkan på infrastruktur be-
döms framför allt uppkomma under byggskedet, 
t.ex. genom minskad framkomlighet i samband 
med montering av ledningar. Information om in-
frastruktur som kan komma att påverkas samlas 
in löpande.

4.9.1 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 
anläggningsskedet tillfälligt stör annan infra-
struktur, exv. tillfällig avstängning av en väg eller 
vägbana vid stolpresning eller lindragning.

4.10 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.

4.10.1 bEdömNINgsgruNdEr
Stor påverkan uppkommer när ledningen står i 
konflikt med en fastställd detaljplan eller motver-
kar syftet av ett annat planlagt intresse. 

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

Liten påverkan uppkommer när ledningen står 
i konflikt med allmänna inriktningar eller mål-
sättningar som bör uppfyllas. Den preliminära 
sträckningen påverkar inte kommunens plane-
rade utveckling.

4.11 ByggskEDE
Svenska kraftnät utför inte själva byggnationen 
utan lägger ut den på entreprenad. Entreprenö-
ren ska tillämpa Svenska kraftnäts Miljökrav i 
bygg- och anläggningsentreprenader samt un-

derhållsentreprenader (TR-13). I detta dokument 
anges de miljökrav som utöver gällande lagstift-
ning ska gälla för bygg- och anläggningsentrepre-
nader som Svenska kraftnät handlar upp. Dess-
utom upprättas en särskild miljöåtgärdsplan för 
projektet. Denna beskriver alla de försiktighets-
mått och skyddsåtgärder 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 fö-
rekomma temporärt innan röjningsrester tas bort. 
Påverkan av röjningen är jämförbar med påverkan 
under normalt skogsbruk.

En viss påverkan på marken utmed sträck-
ningen kommer att ske på grund av arbetsmaski-
nerna vilka kan medföra kompaktering av marken. 
Marken påverkas även av själva anläggandet av 
tillfartsvägarna. Ytterligare påverkan på marken 
utmed ledningens sträckning uppstår vid arbete 
med att gräva ner jordlinan. Detta ingrepp är dock 
förhållandevis litet och bedöms inte ge upphov till 
betydande konsekvenser.

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

Vid anläggandet av stolparnas fundament 
kommer schaktning och g jutning på platsen 
av det färdiga fundamentet att ske. Vid så kall-
lade bergfundament kommer även borrning i och 
sprängning av berg att behövas för att förankra 
fundamentet i berget. Detta ger främst upphov till 
konsekvenser i form av buller.

Extra varsamhet behöver iakttas vid de platser 
där ledningen passerar vattendrag för att undvika 
att arbetsmaskiner eller tillfälliga vägar påverkar 
vattendraget negativt. Svenska kraftnät ställer 
miljökrav med syfte att minimera risken för detta.
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05. alternatiV

5.1.2 dELsträcKa 2. Hammarsbo tILL 
 statIoN Nybro
Alternativ 3a. Hammarsbo-Alsterbro-Blomkulla-
Nybro med ny korridor norr om Alsterbro.

Alsterbro tätort undviks genom den ändring av 
korridoren som görs. Hornsö Ekoparks centrala 
delar undviks. Det är ett område med ett tjugotal 
skyddade arter samt är unikt för sin närregion.

Skillnaden i den ändring av Alternativ 3a som 
skett för att undvika Alsterbro tätort medför att 
den nya, något mer östliga sträckan passerar två 
ytterligare fasta fornminnen jämfört med den del-
sträcka närmare Alsterbro som tidigare samråtts 
om inom alternativ 3a. Utöver detta undviks ett 
naturvärde för lövsumpskog nära Dalmossen och 
ett område vid Alsterbro klassificerat inom våt-
marksinventeringen som klass 2 (ett våtmarks-
komplex) i och med den östliga böjen vid Alsterbro. 
Detaljkartor över området bifogas i kartbilaga 3-7.

5.2 tEknik
Ett nollalternativ dvs. att inte förstärka stamnätet 
mellan Ekhyddan, Nybro och Hemsjö innebär att 
strömavbrott kan uppstå både regionalt men även 
nationellt vid ett fel, vilket inte är acceptabelt.

Alternativet förstärkning med luftburna växel-
strömsledningar klarar vid fel att inom godtagbar 
tid återställa effekttransporten i det regionala nä-
tet till acceptabla nivåer för driftsäkerhet. Alterna-
tivet förstärkning med likström och markförlagda 
kablar ger en ytterligare feltid, som medför att syn-

5.1 lOkalisEring aV ValD 
 utrEDningskOrriDOr
Valda alternativ nedan redovisas för en nordlig 
delsträcka (Ekhyddan-Hammarsbo) och en syd-
lig delsträcka (Hammarsbo-Nybro) i Kalmar län. 
Utbyggnadsförslaget för den nya 400 kV-led-
ningen mellan Ekhyddan, Oskarshamn och Nybro 
presenteras här uppdelat per kommun, i riktning 
från Ekhyddan, Oskarshamn till Nybro Hemsjö. 

5.1.1 dELsträcKa 1. statIoN EKHyddaN  
tILL Hammarsbo
alternativ 1. Ekhyddan-Hammarsbo
Delsträckan följer befintlig 400kV-ledning helt, 
vilket minskar markintrånget jämfört med helt 
ny sträcka. Alternativet berör hinderzon Oskars-
hamns flygplats, men är längst bort från flygplat-
sen av samtliga alternativ. Korridoren förordas 
före andra alternativ av de som har yttrat sig.

Preliminär sträckning inom utredningskor-
ridoren innebär en parallellförläggning invid 
befintlig ledningsgata för 400 kV-ledningen Ek-
hyddan-Alvesta från Ekhyddan fram till Lämme-
dal. Planerad ny Nybroledning kommer att korsa 
Ekhyddan-Alvesta på ett antal ställen. Alternati-
vet passerar Viråns vattensystem två gånger. Vid 
Lämmedal viker utredningskorridoren söderut 
och anläggs i anslutning till ledningsgatan för den 
befintliga 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan och 
Nybro. Detaljkartor över området bifogas i kartbi-
laga 1-3.
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figur 5.1. Vald utredningskorridor visas i rosa och de alternativ som efter den första samrådsprocessen valts bort visas 
i blått. 

kronismen i det regionala ledningssystemet inte 
kan upprätthållas, utan att detta kan komma att 
brytas upp med strömavbrott som följd. Detta al-
ternativ ger också högre effektförluster och sämre 
tillgänglighet jämfört med växelströmsalternati-
vet. HVDC-alternativet är av dessa skäl inte aktu-
ellt i den fortsatta planeringen.

5.2.1 LuftLEdNINg
Att överföra växelström med luftledning är tek-
niskt enkelt, driftsäkert och ekonomiskt fördelak-
tigt. Det går snabbt att reparera eventuella skador 
i jämförelse med en markkabel.
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5.3 altErnatiV sOm intE 
 kOmmEr att utrEDas ViDarE 
De alternativ som ej kommer utredas vidare listas 
uppdelat på delsträckorna under 5.3.1 och 5.3.2 
med en motivering till varför de valts bort i den 
fortsatta processen.

5.3.1 dELsträcKa 1. statIoN EKHyddaN-
Hammarsbo
alternativ 2. Ekhyddan-fårbo-Hammarsbo 

Preliminär sträckning innebär en parallellförlägg-
ning nordväst om befintlig 130 kV-ledning fram till 
en punkt cirka 1 km norr om Figeholm. Där går al-
ternativet ur befintlig ledningsgata och fortsätter 
åt västsydsväst genom naturreservatet och Natura 
2000-området Figeholm mot Fårbo. Alternati-
vet 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 den preli-
minära sträckningen även den inre inflygningsy-
tan för Oskarshamns flygplats (cirka 1 km norr om 
flygplatsen). Alternativet passerar norr om riks-
intresse för kulturmiljövården Stensjöby och pas-
serar Viråns vattensystem två gånger. Preliminär 
sträckning fortsätter därefter åt sydväst, söder om 
Skrikebo och norr om Eckerhult och Lockebo och 
ansluter ledningsgatan för befintlig Nybroledning 
i höjd med Askmossen. På en cirka 1,5 km lång 
sträcka väster om ledningsgatan passerar alterna-
tivet genom ett riksintresse för vindbruk. 

Bortvalt p.g.a. helt ny ledningssträckning, pas-
sage genom Oskarshamns flygplats inre inflyg-
ningsyta, passage av Natura 2000-område med 
skogliga värden och trånga passager mellan Fårbo 
och Figeholm.

alternativ 3. Ekhyddan-djupshorva-Hammarsbo 

Preliminär sträckning går inledningsvis i samma 
sträckning som alternativ 2. Alternativ 3 fortsät-
ter dock i befintlig ledningsgata förbi Figeholm ner 
till Djupshorva, cirka 2 km söder om Oskarshamns 
flygplats. Preliminär sträckning berör den södra 
delen av den inre inflygningsytan för Oskars-
hamns flygplats. Viråns vattensystem passeras en 
gång. Vid Djupshorva viker utredningskorridoren 
av åt väster. Preliminär sträckning fortsätter väs-
terut och ansluter till alternativ 2 ovan nordost om 
Eckerhult och ansluter ledningsgatan för befintlig 
Nybroledning i höjd med Askmossen. På en cirka 
1,5 km lång sträcka väster om ledningsgatan pas-
serar alternativet genom ett riksintresse för vind-
bruk.

Bortvalt p.g.a. passager i ny ledningsgata, passage 
genom Oskarshamns flygplats inre inflygningsyta, 
passage av Natura 2000-område med skogliga vär-
den och trång passage förbi Figeholms tätort.

alternativ 4 a-d. Ekhyddan-dalhem-Hammarsbo
Alternativet är endast aktuellt för anläggande av 
ny Nybroledning. Alternativet är identiskt med 
alternativ 3 ovan fram till Djupshorva. Alterna-
tiv 4 fortsätter dock ytterligare cirka 1 km söderut 
i befintlig ledningsgata innan det viker av år syd-
väst norr om Dalhem. Mellan Klockareberget och 
Djupe Floe har två förslag på preliminära sträck-
ningar, ett förslag norr om och ett förslag söder 
om Sandvik, studerats. Från Djupe Floe fram till 
ledningsgatan för befintlig Nybroledning finns en 
preliminär sträckning norr om Smältebo och sjön 
Smälten som ansluter befintlig ledningsgata vid 
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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. 

Alternativet passerar Alsteråns vattensystem 
som är ett Natura 2000-område och av riksin-
tresse för naturvården vid ett par tillfällen. Strax 
söder om Alsterbro passeras naturreservatet Bjäl-
lingsmåla. Preliminär sträckning passerar söder 
om Bjällingsmåla även naturreservatet Smed-
jevik. Vid Smedjevik passeras också ett Natura 
2000-område med samma namn. Strax söder om 
naturreservatet går preliminär sträckning även 
igenom ett riksintresse för vindbruk. Preliminär 
sträckning fortsätter sedan i sydvästlig riktning 
och passerar vid Skedsbäckshult igenom ett riks-
intresse för naturvård. Därefter viker alternativet 
av i en sydostlig riktning mot Nybro. 

Bortvalt p.g.a. passage nära Alsterbro tätort vil-
ket har påpekats i flera yttranden.

alternativ 2. Hammarsbo-alsterbro-smedjevik-
blomkulla-Nybro

Alternativ 2 följer samma sträckning som Alterna-
tiv 1 ned till precis norr om Smedjevikens naturre-
servat, där preliminär sträckning istället viker av åt 
sydost i ny ledningsgata. Vid Blomkulla viker preli-
minär sträckning åter av mot sydväst, mot Nybro. 

Strax söder om Blomkulla passerar preliminär 
sträckning vid två tillfällen Ljungbyån som är ett 
Natura 2000-område och riksintresse för natur-
vården. 

till Stora Händlegölen och en preliminär sträck-
ning söder om Smältebo och sjön Smälten som an-
sluter befintlig ledningsgata vid Hammarsbo.

Bortvalt p.g.a. passager i ny ledningsgata, pas-
sage intill Oskarshamns flygplats inre inflygnings-
yta, passage av Natura 2000-område med skogliga 
värden och trång passage förbi Figeholms tätort. 

5.3.2 dELsträcKa 2. Hammarsbo-statIoN 
Nybro
alternativ 1. Hammarsbo-alsterbro-smedjevik-
flygsfors-Nybro

Preliminär sträckning följer befintlig lednings-
gata hela vägen från Hammarsbo till Nybro. Al-
ternativet passerar en järnvägsdragning (riksin-
tresse för järnväg). Väster om Försjö passeras ett 
riksintresse för naturvården; Rödgölemossen och 
myrmosaik vid Kyllensjöarna. Drygt 5 kilome-
ter sydväst om detta riksintresse passeras Emåns 
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tingebygd går preliminär sträckning in i samma 
befintliga ledningsgata som alternativ 4a ansluter 
till något sydligare.

Bortvalt p.g.a. passage genom Hornsö Ekopark 
som har 20 arter som skyddas i artskyddsförord-
ningen och är unikt för sin närregion, vilket har 
påpekats av ett flertal yttranden.

alternativ 5 a-b. Hammarsbo-basthult-översta-
hult-blomkulla-Nybro

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

Bortvalt p.g.a. passage nära Alsterbro tätort, 
vilket har påpekats i flera yttranden.

alternativ 3b. Hammarsbo-alsterbro-blom-
kulla-Nybro 

Alternativ 3b är en variant på Alternativ 3a, men 
med en östligare sträckning i höjd med Ravelsbygd. 
Inga ytterligare riksintressen eller naturreservat 
passeras längs det ostliga alternativet. Bortvalt då 
detta alternativ passerar fler boendemiljöer jäm-
fört med valt alternativ 3a.

alternativ 4a-b. Hammarsbo-basthult-ravels-
bygd-blomkulla-Nybro
Alternativ 4a-b följer samma sträckning i befint-
lig ledningsgata som alternativ 1 fram till Alsterån. 
Därefter viker alternativ 4a vid Basthult av i en 
sydostlig riktning och i en ny ledningsgata. Preli-
minär sträckning passerar Alsteråns vattensys-
tem (Natura 2000 och riksintresse för naturvård) 
vid ytterligare två tillfällen. Preliminär sträckning 
omfattar även Natura 2000-området och naturre-
servatet Ledegöl som ligger i närheten av Alsterån, 
men ledningen kan förläggas på ett sådant sätt att 
området undviks. 

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

Skillnaden för alternativ 4b mot alternativ 4a 
är att alternativ 4b efter passage vid Knivingeryd 
går mot Slättingebygd istället för mot Ravelsbygd, 
vilket ger en något ostligare sträckning. Vid Slät-
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liminär sträckning passerar Alsteråns vattensys-
tem (Natura 2000 och riksintresse för naturvård) 
vid ytterligare två tillfällen. Utredningskorrido-
ren omfattar även Natura 2000-området och na-
turreservatet Ledegöl som ligger i närheten av Al-
sterån, men ledningen kan förläggas på ett sådant 
sätt att området undviks. 

Vid Överstahult ansluter preliminär sträck-
ning 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 
Uddevallshyltan går öster om Svensboryd; mot 
Binnaretorp. Norr om Överstahult går alternativ 
5b in i samma sträckning som 5a mot Nybro. 

Bortvalt p.g.a. passage genom Hornsö Ekopark 
som har 20 arter som skyddas i artskyddsförord-
ningen och är unikt för sin närregion, vilket har 
påpekats av ett flertal yttranden.

alternativ 6

Bortvalt före samrådet för samrådsunderlag 1 
p.g.a. stor påverkan av boendemiljö vid Rugstorp 
och Bäckebo. Passerar också riksintresse för kul-
turmiljövården och Natura 2000-områden.

5.4 nOllaltErnatiV
Om stamnätet mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö 
inte förstärks kommer inte den nybyggda Nord-
Balt-ledningen kunna nyttjas som avsett. Om 
NordBalt-ledningen tas i drift utan att stamnätet 
förstärkts som planerat ökar risken betydligt att 
ett regionalt strömavbrott uppstår vid ett fel i det 
befintliga stamnätet i regionen kring Nybro. Detta 
beror på att mängden ström som transporteras i 
stamnätet i regionen kommer att öka när den nya 
kabeln tas i drift. I dagsläget är stamnätet kring 
Nybro dimensionerat så att det klarar ett even-
tuellt fel i någon komponent, utan att det orsakar 
strömavbrott. Stamnätsledningarna måste dock 
kopplas bort när underhållsåtgärder ska vidtas på 
dem. Underhåll kan därför bara utföras under den 
tidsperiod när kärnkraftverket i Oskarshamn är 
avställt. Om NordBalt-kabeln tas i drift utan att 
stamnätet har förstärkts som planerat kommer 
strömbelastningen på det regionala nätet, vid ett 
fel på anslutande stamnätsledning till Nybro, bli 
så stor att dess termiska kapacitet överskrids och 
ledningar kopplas automatiskt bort vilket i sin tur 
kan orsaka ett större strömavbrott. Detta är inte 
acceptabelt utifrån de krav på stabilitet ochdrift-
säkerhet som ställs på det Svenska stamnätet.
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06. förUtsedda 
miljökonsekVenser 

fritidsbostäder i begreppet byggnad. Byggnaderna 
kan ses i kartbilaga 1-3.

bedömning
Den preliminära miljökonsekvensen avseende bo-
endemiljön bedöms efter påverkanskriterier till 
att vara måttlig då ett antal hus befinner sig inom 
det avstånd som påverkas av magnetfält högre än 
vad magnetfältpolicyn anger, som är mindre än 5 
hus per 100 km.

6.1.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuNEr
förutsättningar 
Sammanlagt ligger 0 byggnader i Mönsterås kom-
mun och 7 byggnader i Högsby kommun inom ut-
redningskorridoren och förväntas bli påverkade av 
alternativet. Byggnaderna kan ses i kartbilaga 3-5.

bedömning
Den preliminära miljökonsekvensen avseende 
boendemiljön bedöms efter påverkanskriterier 
till att vara mycket stor då ett antal hus befinner 
sig inom det avstånd som påverkas av magnet-
fält hög re än vad magnetfältpolicyn anger, som är 
hög re än 16 hus per 100 km.

6.1.3 Nybro KommuN
förutsättningar 
Sammanlagt ligger 6 byggnader inom utrednings-
korridoren och förväntas bli påverkade av alterna-
tivet. Byggnaderna kan ses i kartbilaga 5-7.

Ledningens exakta dragning och stolparnas positio-
ner är ej fastställda. Det medför att bedömningarna 
är översiktliga och preliminära. Längre fram i pro-
cessen, när förutsättningarna för utredningskorri-
doren undersökts mer i detalj kommer de bedömda 
miljökonsekvenserna preciseras och justeras .

Detaljkartor har tagits fram som redovisar 
olika intressen som kan tänkas stå i konflikt med 
den planerade ledningsdragningen. Kartorna bi-
fogas i bilagorna 1-21.

Bedömningarna av konsekvenserna har gjorts 
med utgångspunkt från Svenska kraftnäts bedöm-
ningsgrunder (bilaga 22). Bedömningsgrunderna 
används för att ge en så objektiv konsekvensbe-
dömning av utredningskorridoren som möjligt. I 
bedömningsgrunderna tas hänsyn till värdet av 
det som påverkas och hur stor påverkan bedöms 
bli. Utifrån detta görs en sammanvägd bedömning 
av hur stora konsekvenserna av den planerade led-
ningen blir på det bedömda intresset. Konsekven-
serna är klassade i en 6-gradig skala där nivåerna 
är mycket stora, stora, måttliga, små-måttliga, små 
och obetydliga konsekvenser.

6.1 BOEnDEmilJö  
Och BEByggElsE
6.1.1 osKarsHamNs KommuN
förutsättningar
Sammanlagt ligger 3 byggnader inom utrednings-
korridoren och förväntas bli påverkade av alterna-
tivet. I det här skedet ingår både permanent- och 
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figur 6.1. ledningsgata genom öppet landskap

figur 6.2. ledningsgata genom skog.
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bedömning
Den preliminära miljökonsekvensen avseende bo-
endemiljön bedöms efter påverkanskriterier till 
att vara mycket stor då ett antal hus befinner sig 
inom det avstånd som påverkas av magnetfält hö-
gre än vad magnetfältpolicyn anger, som är högre 
än 16 hus per 100 km.

6.1.4 sammaNfattNINg av pÅvErKaN
Totalt bedöms påverkan på boendemiljön att vara 
stor då ett antal hus (6-12 st) ligger inom utred-
ningsalternativet sett till hela sträckningen.

6.2 lanDskaPsBilD
6.2.1 osKarsHamNs KommuN
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 expone-
ras mot betraktare.

Alternativet passerar dock över sjöarna Stor-
Brå, Smälten, kanten av Ösjö (dock bara korridoren, 
ej sträckningslinjen) och kanten av St. Hällesjön 
(dock bara korridoren, ej sträckningslinjen).

bedömning
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
igenom bedöms utifrån kriterierna vara måttligt 
då det huvudsakligen är skogsmark. Påverkan på 
landskapsbilden bedöms sammantaget bli mått-
lig till följd av att ledningen kommer passera öpp-
nare ytor men dominansen och exponeringen så 
långt möjligt skall begränsas genom placeringsval 
av stolpar. Preliminärt bedöms ledningen ha små-
måttliga konsekvenser för landskapsbilden i om-
rådet.

6.2.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuNEr
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 expone-
ras mot betraktare.

Alternativet passerar dock över sjöarna Älmten 
och Mösjö i Mönsterås kommun samt över sjöarna 
Lilla Sinnern och Sinnersgöl i Högsby kommun.

bedömning
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
igenom bedöms utifrån kriterierna vara måttligt 
då det huvudsakligen är skogsmark. Påverkan på 
landskapsbilden bedöms sammantaget bli mått-
lig till följd av att ledningen kommer passera öpp-
nare ytor men dominansen och exponeringen så 
långt möjligt skall begränsas genom placeringsval 
av stolpar. Preliminärt bedöms ledningen ha små-
måttliga konsekvenser för landskapsbilden i om-
rådet.

6.2.3 Nybro KommuN
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 expone-
ras mot betraktare.

Alternativet passerar dock över sjöarna Hum-
melsgölarna och Trehörningen.

bedömning
Värdet på landskapet som sträckningen passerar 
igenom bedöms utifrån kriterierna vara måttligt 
då det huvudsakligen är skogsmark. Påverkan på 
landskapsbilden bedöms sammantaget bli mått-
lig till följd av att ledningen kommer passera öpp-
nare ytor men dominansen och exponeringen så 
långt möjligt skall begränsas genom placeringsval 
av stolpar. Preliminärt bedöms ledningen ha små-
måttliga konsekvenser för landskapsbilden i om-
rådet.

6.3 naturmilJö
6.3.1 osKarsHamNs KommuN
förutsättningar 
Utredningskorridoren passerar igenom natur-
reservatet Köksmåla nordväst om Fårbo. Natura 
2000-området och tillika riksintresset för natur-
vård Viråns Vattensystem passeras igenom 2 ggr, 
1 ggr väster om Fårbo, en gång vid Mörtsjömåla. 
Viråns Vattensystem har bevarandesyftet att be-
vara en variationsrik vattenmiljö med hög natur-
lighet. Alternativet passerar ett biotopskydd för 
äldre naturskogsartade skogar söder om Bagge-
torpskvarn och passerar precis i kanten av ett na-
turreservat vid Lämmedal. Alternativet passerar 
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även ett biotopskydd för äldre naturskogsartade 
skogar norr om sjön Stor-Brå.

bedömning
Värdet på naturmiljön bedöms för alternativet 
som mycket högt då det inom alternativkorridoren 
finns ett Natura 2000-klassat område. Dock anses 
inte bevarandesyftet för Natura 2000-området att 
kraftigt påverkas av kraftledningen i drift. Påver-
kan på naturmiljön bedöms vara måttlig då natu-
ren bedöms kunna återhämta sig efter byggskedet. 
Preliminärt bedöms ledningen ha stora konse-
kvenser för naturmiljön.

6.3.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuNEr
förutsättningar
Utredningskorridoren passerar ett riksintresse 
för naturvård (Rödgölemossen och myrmosaik vid 
Kyllersjöarna) i Mönsterås kommun. 

I Högsby kommun passeras ett riksintresse för 
naturvård; Rödgölemossen och myrmosaik vid 
Kyllersjöarna. Vid Ruda gård passeras Emåns vat-
tensystem som är ett Natura 2000-område samt 
riksintresse för naturvård. Bevarandesyftet med 
Emåns vattensystem för Natura 2000 är att be-
vara områdets särpräglade och variationsrika 
vattenmiljöer. Nära Ruda gård passeras även na-
turreservatet Rudalund. Vid Älmhultsbro pas-
seras ytterligare ett område som är Natura 2000 
samt riksintresse naturvård; Alsteråns Vattensys-
tem. Alsteråns vattensystem passeras ytterligare 
en gång vid Allgunnen. Bevarandesyftet med Al-
steråns vattensystem är att bevara områdets sär-
präglade och variationsrika vattenmiljöer.

bedömning
Utifrån de kriterier för klassning av naturmiljön 
som tidigare beskrevs bedöms värdet på naturmil-
jön i Mönsterås kommun som högt då ett riksin-
tresse passeras. Påverkan på naturmiljön i Möns-
terås kommun bedöms vara måttlig då naturen 
bedöms kunna återhämta sig efter byggskedet.

Utifrån de kriterier för klassning av naturmil-
jön som tidigare beskrevs bedöms värdet på na-
turmiljön i Högsby kommun som mycket högt då 
det inom alternativkorridoren finns minst ett Na-
tura 2000-klassat område. Dock anses inte beva-
randesyftet för Natura 2000-området att kraftigt 
påverkas av kraftledningen i drift. Påverkan på na-

turmiljön i Högsby kommun bedöms vara mått-
lig då naturen bedöms kunna återhämta sig efter 
byggskedet. Preliminärt bedöms ledningen ha 
stora konsekvenser för naturmiljön.

6.3.3 Nybro KommuN
förutsättningar 
Precis vid kommungränsen Nybro/Högsbo kom-
mun och Hummelsgölarna skär sträckningen ige-
nom Alsteråns Vattensystem i en del utmarkerat 
som Riksintresse Naturvård. Söder om Högerås 
passerar sträckningsalternativet ett biotopskydd för 
äldre naturskogsartade skogar. Vid Blomkulla kor-
sar sträckningsalternativet Ljungbyån, som är Na-
tura 2000-område samt riksintresse för naturvård. 
Bevarandesyftet för Ljungbyån är att bevara områ-
dets särpräglade och variationsrika vattenmiljöer.

bedömning
Värdet på naturmiljön bedöms för alternativet 
som mycket högt då det inom alternativkorridoren 
finns ett Natura 2000-klassat område. Dock anses 
inte bevarandesyftet för Natura 2000-området att 
kraftigt påverkas av kraftledningen i drift. Påver-
kan på naturmiljön bedöms vara måttlig då natu-
ren bedöms kunna återhämta sig efter byggskedet. 
Preliminärt bedöms ledningen ha stora konse-
kvenser för naturmiljön.

6.4 rEkrEatiOn  
Och friluftsliV 
6.4.1 osKarsHamNs KommuN
förutsättningar 
Kraftledningar kan ha negativ påverkan på rekre-
ationsvärden främst i skogsmark genom att den 
kan undanröja känslan av orörd skog. Lednings-
gator har dock generellt positiva effekter för jakt-
intressen. Passager sker genom Natura 2000-om-
råde, men inte på platser där rekreationsvärden är 
som högst. I övrigt passerar alternativet Ostkust-
leden vid Glostad och vid Lämmedal.

bedömning
Enligt kriterierna för klassificering av värde på re-
kreation och friluftsliv bedöms värdet för alterna-
tiv 1 som måttligt till högt baserat på de områden 
som finns inom alternativet. Påverkan på området 
bedöms vara liten till måttlig då kraftledningar 
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kommer att ha en påverkan på upplevelsevärdet 
men att detta sker inom ett begränsat område. Pre-
liminärt bedöms ledningen ha små-måttliga kon-
sekvenser för rekreation och friluftsliv.

6.4.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuNEr
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 jaktintressen.

bedömning
Enligt kriterierna för klassificering av värde på 
rekreation och friluftsliv bedöms värdet för al-
ternativet som litet baserat på de områden som 
finns inom alternativet. Påverkan på området be-
döms vara liten då kraftledningar kommer att ha 
en påverkan på upplevelsevärdet men inte hin-
dra utövandet av friluftsliv i området. Preliminärt 
bedöms ledningen ha små konsekvenser för rekre-
ation och friluftsliv.

6.4.3 Nybro KommuN
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, jakt underlättas av den öppna marken en led-
ningsgata ger, varför sträcka i ny ledningsgata kan 
ses som en indikator för påverkan på friluftsliv då 
nya ledningsgator stärker de positiva effekterna 
för jaktintresset. Alternativet går delvis i ny led-
ningsgata och passerar rid- och cykellederna Vil-
seleden och Ridled i Glasriket samt vandringsle-
den Dackeleden (vid Östra Bondetorp).

bedömning
Värdet för rekreation/friluftsliv för det område 
som berörs av utredningskorridoren för alternati-
vet bedöms enligt kriterierna vara mycket högt till 
följd av de områden som finns inom korridoren. 
Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms vara 
liten till måttlig då vissa försämringar kan antas 
ske av upplevelsevärdet till följd av kraftlednings-
gatan, men att detta sker inom ett begränsat om-
råde. Preliminärt bedöms ledningen ha små-mått-
liga konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

6.5 kulturmilJö
6.5.1 osKarsHamNs KommuN
förutsättningar 
Alternativet passerar inte i direkt närhet till några 
riksintressen för kulturmiljövården. Cirka 35 
fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar finns inom utredningskorridoren, hu-
ruvida specifika fornlämningar påverkas eller 
inte kan inte avgöras i nuläget. Fornlämningarna 
i kommunen utgörs huvudsakligen av stensätt-
ningar och lägenhetsbebyggelse. Genom god pla-
nering av sträckning och stolpplacering kommer 
majoriteten att kunna undvikas.

bedömning
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 
påverkan på kulturmiljön sammantaget bli liten. 
Preliminärt bedöms ledningen ha obetydliga till 
små konsekvenser för kulturmiljön.

6.5.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuNEr
förutsättningar 
Alternativet passerar inte i direkt närhet till några 
riksintressen för kulturmiljövården i Mönsterås 
kommun. I Högsby kommun passeras ett område 
av riksintresse för kulturmiljövården, ett odlings-
landskap vid Ruda. 

Två fasta fornlämningar eller övriga kulturhis-
toriska lämningar (en stensättning samt en lägen-
hetsbebyggelse) finns inom utredningskorridoren 
i Mönsterås kommun. För Högsby kommun är 
denna siffra ca 13 st objekt av varierad typ, där lä-
genhetsbebyggelser och bytomter är vanligast fö-
rekommande. Huruvida specifika fornlämningar 
påverkas eller inte kan inte avgöras i nuläget. Ge-
nom god planering av sträckning och stolpplace-
ring kommer majoriteten att kunna undvikas.

bedömning
Enligt bedömningsgrunderna bedöms värdet på 
kulturmiljön i området som litet för Mönsterås 
kommun och som högt för Högsby kommun då ett 
riksintresse för kulturmiljövården passeras. 

För Mönsterås kommun bedöms påverkan på 
kulturmiljön sammantaget bli liten eftersom inga 
riksintressen påverkas och fornlämningar i stor 
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utsträckning kan undvikas. För Högsby kommun 
bedöms påverkan på kulturmiljön sammantaget 
bli måttlig då passage av ett riksintresse sker. Pre-
liminärt bedöms ledningen ha små konsekvenser 
för kulturmiljön.

6.5.3 Nybro KommuN
förutsättningar 
Alternativet passerar inte i direkt närhet till några 
riksintressen för kulturmiljövården. Cirka 14 
stycken fasta fornlämningar eller övriga kultur-
historiska lämningarav varierad typ finns inom 
utredningskorridoren, huruvida specifika forn-
lämningar påverkas eller inte kan inte avgöras i 
nuläget. Vanligast förekommande typer av forn-
lämningar i Nybro är blästbrukslämningar och 
fyndplatser för slagg. Genom god planering av 
sträckning och stolpplacering kommer majorite-
ten att kunna undvikas.

bedömning
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 
påverkan på kulturmiljön sammantaget bli liten. 
Preliminärt bedöms ledningen ha små konsekven-
ser för kulturmiljön.

6.6 naturrEsursEr
6.6.1 osKarsHamNs KommuN
förutsättningar 
Utbyggnadsförslaget berör framförallt skogsmark. 
Boniteten på skogsmarken bedöms enligt skatte-
verkets beskrivning av värdeområden för skogs-
mark (ATF 05) vara genomsnittlig (klass C). Inom 
Oskarshamns kommun berör utbyggnadsförsla-
get en sträcka av ca 39,2 km i anslutning till befint-
lig ledningsgata. Passage av vattenskyddsområde 
vid Stor-Brå (Djupeträsk-Eckern-Stora Brå) sker 
också i befintlig ledningsgata.

Nya ledningsgator anses generellt ha en större 
påverkan än befintliga då de förutom själva skogs-
gatan även tar kantträd i anspråk, splittrar skogs-
bestånd, ökar risk för stormskador m.m. Inga nya 
ledningsgator skapas för alternativet i Oskars-
hamns kommun.

bedömning
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 befintlig ledningsgata an-
vänds, men parallellgången med befintlig ledning 
dock innebär att viss ny mark tas i anspråk. Preli-
minärt bedöms ledningen ha måttliga konsekven-
ser för naturresurser.

6.6.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuN
förutsättningar 
Utbyggnadsförslaget berör framförallt skogs-
mark. Boniteten på skogsmarken bedöms enligt 
skatteverkets beskrivning av värdeområden för 
skogsmark (ATF 05) vara genomsnittlig (klass C) 
i bägge kommuner. Inom Mönsterås och Högsby 
kommuner berör utbyggnadsförslaget en sträcka 
av ca 6,5 km (Mönsterås) respektive ca 17,3 km 
(Högsby) i anslutning till befintlig ledningsgata. I 
Högsby kommun passerar alternativet i befintlig 
ledningsgata ett vattenskyddsområde vid Ruda. I 
Mönsterås passeras inga vattenskyddsområden.

Nya ledningsgator anses generellt ha en större 
påverkan än befintliga då de förutom själva skogs-
gatan även tar kantträd i anspråk, splittrar skogs-
bestånd, ökar risk för stormskador m.m. Inga nya 
ledningsgator skapas för alternativet i Mönsterås 
eller Högsby kommuner.

bedömning
Enligt kriterier för klassificering av värdet på na-
turresurser bedöms värdet på naturresurser för 
alternativet från måttligt till högt i bägge kommu-
nerna då passagen i stor grad sker genom skog. På-
verkan på naturresurser bedöms vara måttlig då be-
fintlig ledningsgata används men parallellgången 
med befintlig ledning dock innebär att viss ny mark 
tas i anspråk. Preliminärt bedöms ledningen ha 
måttliga konsekvenser för naturresurser.

6.6.3 Nybro KommuN
förutsättningar 
Utbyggnadsförslaget berör framförallt skogs-
mark. Boniteten på skogsmarken bedöms enligt 
skatteverkets beskrivning av värdeområden för 
skogsmark (ATF 05) vara genomsnittlig (klass C). 
Inom Nybro kommun berör utbyggnadsförslaget 
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en sträcka av ca 15 km i anslutning till befintlig led-
ningsgata. Alternativet passerar ett vattenskydds-
område vid Sandslätt, där passage också sker i be-
fintlig ledningsgata.

Nya ledningsgator anses generellt ha en större 
påverkan än befintliga då de förutom själva 
skogsgatan även tar kantträd i anspråk, splittrar 
skogsbestånd, ökar risk för stormskador m.m. Al-
ternativet går delvis i ny ledningsgata, mellan Dal-
mossen och Blomkulla, en sträcka av ca 18,9 km.

En kommunal Vindbruksplan för Nybro kom-
mun är ute på samråd mellan den 10 november 2014-
18 januari 2015. Syftet med vindbruksplanen är bl.a. 
att visa var kommunen önskar utbyggnadsområ-
den för vindkraft. Två scenarier med tänkta place-
ringar av vindkraft i kommunen finns utredda, där 
scenario 1 placerar kraftverk i Rugstorp och Made-
sjö-Gränö,och scenario 2 placerar kraftverk i Rug-
storp, Madesjö-Gränö och Slättingebygd. Bägge 
placeringarna är lagda intill befintliga kraftled-
ningar. Av de tre tänkta områdena ligger Slättinge-
bygd närmst det utredda området för kraftledning, 
på ett avstånd av ca 2 km. Vindbruksplanen anses 
därför inte stå i konflikt med utredningsområdet.

bedömning
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 delar av sträckningen går i 
ny ledningsgata. Preliminärt bedöms ledningen ha 
måttliga konsekvenser för naturresurser.

6.7 infrastruktur
6.7.1 osKarsHamNs KommuN
förutsättningar 
Riksintressen för väg passeras norr om Fårbo 
(E22) samt vid sjön Smälten (Växjö-Oskarshamn).

Alternativet passerar en yttre hinderfri zon för 
Oskarshamns flygplats.

bedömning
Enligt de bedömningsgrunder som används be-
döms påverkan på infrastrukturen vara liten då 
störningen enbart sker i anläggningsskedet och 
lokalt vid vägpassagerna. Påverkan anses inte ske i 
hög grad på flygplatsen då inga inre hinderfria zo-

ner berörs. Preliminärt bedöms ledningen ha obe-
tydliga konsekvenser för infrastruktur.

6.7.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuNEr
förutsättningar 
Alternativet passerar inga vägar eller järnvägar av 
riksintresse inom Mönsterås kommun. I Högsby 
kommun passerar alternativet ett riksintresse för 
väg vid Ruda (väg Ålem-Linköping-Motala).

bedömning
Ingen påverkan på infrastruktur enligt bedöm-
ningsgrunder anses uppkomma inom Mönsterås 
kommun.

Enligt de bedömningsgrunder som används 
bedöms påverkan på infrastrukturen vara liten i 
Högsby kommun då störningen enbart sker i an-
läggningsskedet och lokalt vid vägpassagerna. 
Preliminärt bedöms ledningen ha obetydliga kon-
sekvenser för infrastruktur.

6.7.3 Nybro KommuN
förutsättningar 
Alternativet passerar inga vägar eller järnvägar av 
riksintresse inom Nybro kommun.

bedömning
Ingen påverkan på infrastruktur enligt bedöm-
ningsgrunder anses uppkomma inom Nybro kom-
mun. Ledningen bedöms ha obetydliga konse-
kvenser för infrastruktur.

6.8 PlanförhållanDEn
6.8.1 osKarsHamNs KommuN
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 an-
givet att ”Oskarshamns kommun skall verka för 
att byggnader och anläggningar där människor el-
ler djur kommer att vistas lokaliseras med hänsyn 
till risker med kraftledningar. Skyddsavstånd för 
400 kV kraftledningar skall vara 200 meter.” I öv-
rigt berörs inte intentioner i översiktsplanen. 
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Alternativet berör detaljplan MA 72 vid Simpe-
varp. Det berörda området är detaljplanelagt som 
”område för industripark”, ”område för industri-
park, tillgänglig för högspänningsledningar” och 
”område för trafikändamål”. I övrigt berörs inga 
detaljplaner. 

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

bedömning
Alternativet står inte i konflikt med några över-
siktsplaner eller detaljplaner och ingen negativ 
påverkan bedöms därmed ske. Ledningen bedöms 
ha obetydliga konsekvenser för planförhållanden.

6.8.2 möNstErÅs ocH Högsby KommuNEr
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. 
Den valda sträckningen står inte i strid med över-
siktsplanen. Inga detaljplaner berörs av alternati-
ven.

Alternativet passerar nära ett område av sam-
lad bebyggelse vid Allgunnen i Högsby kommun.

bedömning
Alternativet står inte i konflikt med några över-
siktsplaner eller detaljplaner och ingen negativ 
påverkan bedöms därmed ske. Ledningen bedöms 
ha obetydliga konsekvenser för planförhållanden.

6.8.3 Nybro KommuN
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. 
Den valda sträckningen står inte i strid med över-
siktsplanen. Inga detaljplaner berörs av alternati-
ven.

bedömning
Alternativet står inte i konflikt med några över-
siktsplaner eller detaljplaner och ingen negativ 
påverkan bedöms därmed ske. Ledningen bedöms 
ha obetydliga konsekvenser för planförhållanden.

6.9 ByggskEDE
Under byggtiden är det ofrånkomligt att omgiv-
ningen påverkas av arbetet i form av maskinbul-
ler, begränsad tillgänglighet till vissa områden och 
ökad trängsel på allmän väg till följd av transpor-
ter 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 tillfart-
svägar. Påverkan av röjningen är jämförbar med 
påverkan under normalt skogsbruk. En viss på-
verkan på marken utmed sträckningen kommer 
att ske från arbetsmaskinerna, vilka kan medföra 
kompaktering av marken. Marken påverkas även 
av själva anläggandet av tillfartsvägarna. 

Ytterligare påverkan på marken utmed led-
ningens sträckning uppstår vid arbete med att 
markförlägga jordlinan. Detta ingrepp är dock för-
hållandevis litet och bedöms inte ge upphov till be-
tydande konsekvenser. 

Tillfälliga skador kan även uppkomma på diken, 
stängsel, vägar etc. i samband med anläggningsar-
betet.

Vid anläggandet av stolparnas fundament 
kommer schaktning och g jutning på platsen 
av det färdiga fundamentet att ske. Vid så kall-
lade bergfundament kommer även borrning i och 
sprängning av berg att behövas för att förankra 
fundamentet i berget. Detta ger främst upphov till 
konsekvenser i form av buller från maskiner.

Extra varsamhet behöver iakttas vid de platser 
där ledningen passerar vattendrag för att undvika 
att arbetsmaskiner eller tillfälliga vägar påver-
kar vattendraget negativt. De miljökrav Svenska 
kraftnät ställer vid upphandling i byggskedet mi-
nimerar risken för detta. Efter genomförda arbe-
ten kommer mark som har påverkats av bygget av 
de nya ledningarna och stationerna att återstäl-
las i möjligaste mån. Om skador på befintliga vä-
gar har uppkommit återställs vägarna till samma 
skick som innan arbetena 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 upp-
samling av färgflagor. Isolatorer av glas eller pors-
lin kan ej återvinnas utan skrotas på deponi.
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07. samlad bedömning

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning för 
hela sträckningen samt för alternativen, uppde-
lade länsvis. Varje kommun redovisas var för sig i 
tabellen nedan med en bedömning för respektive 
intresseområde. Under kommentarspalten läm-
nas en kort motivering till bedömningen. Dessa 
bedömningar är med utgångspunkt från det mate-
rial som finns i den här fasen. Med ökad kunskap 
som erhålls i samrådet kan detta komma att för-
ändras i den fortsatta processen.

Svenska kraftnät bedömer att det bästa alterna-
tivet utifrån nuvarande kunskap är det som ovan 
beskrivits. För en samlad bedömning av påverkan 
från alternativet, se tabell 7.1 nedan.

Synpunkter och information som framkommit 
i samrådsprocessen tillsammans med fortsatta 
utredningar kan komma att förändra bedömning-
arna.
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Tabell 7.1  Preliminär samlad miljökonsekvensbedömning för Kalmar län utifrån Svenska kraftnäts bedömningsgrunder.
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KommENtar

osKars-
HamNs 
 KommuN

Måttliga konsekvenser för boendemiljön, då de flesta närliggande 
hus kan undvikas. För enskilda fastighetsägare kan konsekvensen bli 
mycket stor. Natura 2000-områden och andra skyddade naturområden 
passeras vilket bedöms ge stora konsekvenser. Konsekvenser för na-
turresurser bedöms bli måttliga då ledningen anläggs i samma gata 
som befintlig ledning , för enskilda markägare kan de bli stora eller 
mycket stora. Små till måttliga konsekvenser för landskapsbild samt 
rekreation och friluftsliv, särskilt vid passager av sjöar och vandrings-
leder och öppna områden. 

möNstErÅs 
ocH Högsby 
KommuN

Mycket stora konsekvenser för boendemiljön, framförallt på grund av 
passager av öppna ytor och hus som ligger inom ett avstånd där mag-
netfält är högre än vad magnetfältspolicyn tillåter. Natura 2000-om-
rådenmed flera naturområden passeras vilket bedöms ge stora kon-
sekvenser. Konsekvenser för naturresurser bedöms bli måttliga då 
ledningen anläggs i samma gata som befintlig ledning , för enskilda 
markägare kan de bli stora eller mycket stora. Små till måttliga kon-
sekvenser för landskapsbild samt rekreation och friluftsliv, särskilt 
vid passager av sjöar och vandringsleder och öppna områden.

Nybro 
 KommuN

Mycket stora konsekvenser för boendemiljön, framförallt på grund av 
passager av öppna ytor och hus som ligger inom ett avstånd där mag-
netfält är högre än vad magnetfältspolicyn tillåter. Natura 2000-om-
rådenmed flera naturområden passeras vilket bedöms ge stora kon-
sekvenser. Konsekvenser för naturresurser bedöms bli måttliga då 
ledningen anläggs i samma gata som befintlig ledning , för enskilda 
markägare kan de bli stora eller mycket stora. Små till måttliga kon-
sekvenser för landskapsbild samt rekreation och friluftsliv, särskilt 
vid passager av sjöar och vandringsleder och öppna områden.

samLad 
 bEdömNINg 

Preliminärt bedöms de största konsekvenserna uppkomma för boen-
demiljö och naturmiljön. Svenska kraftnäts magnetfältspolicy kom-
mer att överskridas för ett antal hus, framförallt på den södra delen 
av sträckan. Ledningen kommer att anläggas genom ett antal Natura 
2000-områden, naturreservat med flera andra skyddade naturområ-
den, vilket preliminärt medför stora konsekvenser. Övergripande kon-
sekvenser för naturresurser bedöms bli måttliga , för enskilda markä-
gare kan de bli stora eller mycket stora. 

Mycket stora konsekvenser Stora konsekvenser Måttliga konsekvenser

Små-Måttliga konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga konsekvenser

I det här skedet ingår både permanent- och fritidsbostäder i begreppet boendemiljö.
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08. ord- och 
begreppsförklaring

skränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhe-
tens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom 
området.

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.

fornminnen
En kvarleva efter människors verksamhet under 
forna tider och som nu ej längre är i bruk. Fornmin-
nen delas ofta upp i två huvudtyper - fasta forn-
lämningar och lösa fornfynd. Det förstnämnda 
avser lämningar som ingår i landskapet såsom gra-
var, offerplatser, husgrunder och fornborgar. Lösa 
fornfynd avser istället materiella ting som finns i 
jorden, i gravar eller på annat sätt nedlagda, bort-
kastade eller förlorade. I Sverige regleras skyddet 
av fornminnen i Kulturminneslagen.

allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället, 
det allmänna, till skillnad mot enskilda intressen.

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

biologisk mångfald
Artrikedom i ett ekosystem.

biotopskydd
Skydd av biotop enligt 7 kap miljöbalken, oftast 
mindre områden som håller mycket höga natur-
värden. Biotopskydd innebär att alla åtgärder i 
området som skadar naturvärdena är förbjudna.

detaljplan
Upprättas av kommunen för att med bindande ver-
kan fastställa ett områdes utnyttjande för olika 
ändamål.

djur- och växtskyddsområden
Ett landområde där en viss, eller flera, djur- eller 
växtarter behöver extra skydd utöver det som re-
dan ges i miljöbalken och jakt- och fiskelagstift-
ningen. För ett sådant område kan länsstyrelsen 
eller kommunen besluta om föreskrifter som in-



57

fysisk miljö
Mark, vattenområden, landskap, kulturmiljö, in-
frastruktur, anläggningar, byggnader, ekosystem 
och klimat.

förstudie
Förstudie är det första steget i planeringsproces-
sen för en ledning. I förstudien prövas tänkbara lös-
ningar i syfte att kunna dra slutsatser om vilka som 
är genomförbara. I förstudien skall möjliga alterna-
tiv identifieras och deras miljökonsekvens utvär-
deras. En viktig del i förstudiearbetet är samrådet 
(se även Samråd) med olika intressenter som kom-
muner, vissa organisationer, berörd allmänhet samt 
länsstyrelsen. Förstudiearbetet redovisas i ett sam-
rådsunderlag för flera utredningskorridorer.

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

Indirekta effekter och konsekvenser
Effekter och konsekvenser som inte är en direkt 
följd av ledningsprojektets intrång eller stör-
ningar. Även sekundära och tertiära effekter bru-
kar räknas till indirekta effekter.

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, in-
ternet, vatten- och avloppsnät.

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

jordlina
En markförlagd mindre ledning som förläggs längs 
med luftledningen och är ansluten till jord. 

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, 
telekommunikationsbolag m.fl. möjlighet att dra 
fram och använda ledningar, transformatorer, 
pumpstationer och andra behövliga anordningar 
på någon annans fastighet. Rättigheten är obe-
gränsad i tid d.v.s. 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.

medgivande om förundersökning (mfö)
När det finns ett förslag till ledningssträckning 
undersöks markförhållandena mer ingående. För 
att kunna göra det behövs tillträde till berörda 
fastigheter och alla fastighetsägare kontaktas 
för att få skriftliga medgivanden till en förunder-
sökning. Förundersökningen innebär bland an-
nat att markförhållanden och artbestånd inven-
teras, mätningsarbeten utförs, en utstakning av 
ledningsvägen sker och värderingsunderlag sam-
las in.

Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande 
till förundersökning innebär inte att fastighetsä-
garen har godkänt ledningsdragningen på sin fast-
ighet.

miljöbalken
En paraplylag för Sveriges miljölagstiftning som 
trädde i kraft 1 januari 1999.

miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsa-
kad av t.ex. ett ledningsprojekt. Miljöeffekt ut-
trycks neutralt.
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miljökonsekvens
Följden av vissa miljöeffekter för något intresse. 
Miljökonsekvens uttrycks som en värderande be-
dömning.

miljökonsekvensbeskrivning (mKb)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorrido-
ren mer detaljerat och vilken påverkan den nya led-
ningen kan få för exempelvis boendemiljön, land-
skapsbilden och friluftslivet. Den beskriver också 
vilka åtgärder som kan göras för att minska påver-
kan för omgivningen.

Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och 
bevara den biologiska mångfalden. Områden vars 
natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå 
i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som 
områden med särskilda skydds- eller bevarande-
värden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan 
som pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad 
som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna 
finnas kvar. Natura 2000-områden är skyddade av 
7 kap miljöbalken vilket innebär att åtgärder inom 
ett sådant område kan kräva tillstånd från länssty-
relsen.

Naturminne
Enskilda föremål eller mycket små områden med 
intressanta naturföreteelser som särpräglade 
träd, flyttblock, jättegrytor etc. Länsstyrelsen 
beslutar om något ska skyddas som naturminne. 
Skyddsformen införder 1909 och flertalet befint-
liga naturminnen skapades före naturvårdslagens 
tillkomst 1964. 

Naturreservat
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att 
skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sve-
rige och i många andra länder. Länsstyrelserna 
och kommunerna bildar reservaten med stöd av 
miljöbalken.

Naturvårdsavtal
Om andra skyddsformer inte är tillräckliga eller 
inte anses motiverade kan skogsvårdsstyrelsen el-
ler länsstyrelsen istället teckna ett avtal med den 
som äger marken för att skydda natur. Man upp-
rättar då ett tidsbestämt kontrakt med markäga-

ren och skapar en skötselplan i vilken det definie-
ras hur den specifika marken skall skötas. Avtalet 
utvärderas kontinuerligt och vid ett avtals slut kan 
ett nytt ta vid. Just nu ligger avtalen på maximalt 
50 år vilket är den längsta tid man lagsenligt kan 
binda sig i Sverige.

Naturvärden/naturvärdesområde
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet 
områden som ännu inte når upp till kvaliteten 
nyckelbiotop i skogsstyrelsens inventeringar. De 
kan förväntas bli nyckelbiotoper inom en inte allt 
för avlägsen framtid.

Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livs-
miljö för utrotningshotade djur eller växter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda. Rödlistade 
arter kan finnas här. Skogsstyrelsen tillhandahål-
ler digital information om nyckelbiotoper.

portalstolpe
Vanlig stolptyp där ledningen hänger vid luftled-
ning.

resolution
Ansökan om förundersökningstillstånd hos läns-
styrelsen.

riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fy-
sisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av dess naturvärden, kultur-
värden eller hänsyn till friluftsliv med mera i ett 
nationellt eller internationellt perspektiv. Riksin-
tressena skyddas i 3 kap 6 § miljöbalken.

robust elförsörjning
Hög driftssäkerhet.

samråd
Ett samråd ska enligt miljöbalken informera, höra 
och beakta enskilda och organisationer som berörs 
av en verksamhet.

sidoområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de om-
råden längs en ledning som är belägna på ömse si-
dor om skogsgatan. Sidoområdena sträcker sig så 
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långt åt sidorna som det kan finnas träd som utgör 
en fara för ledningens säkerhet.

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

skog och historia
Forn- och kulturlämningar som inventerats och 
registrerats av skogsstyrelsen. Uppgifterna är pre-
liminära eftersom de inte har genomgått en full-
ständig kvalitetsgranskning för överföring till 
fornminnesregistret. När lämningarna är gran-
skade och kvalitetssäkrade av behörig arkeolog 
flyttas uppgifterna över till Riksantikvarieämbe-
tets Fornminnesinformationssystem (FMIS).

skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom 
vilken ledningsägaren vid underhåll röjer i huvud-
sak all högväxande vegetation.

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 m.

vattenverksamhet
Arbete som bedrivs i eller i nära anslutning till 
vatten eller som på annat sätt kan påverka yt- el-
ler grundvatten.

våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av 
året finns nära, under, i eller strax över markytan 
samt vegetationstäckta vattenområden.

våtmarksinventeringen
En landsomfattande inventering av våtmarker 
som inleddes 1981 av Naturvårdsverket på uppdrag 
av regeringen. Syftet var bl.a. att erhålla en natur-
värdesbedömning på landets alla större våtmar-
ker. Den samlade kunskapsbasen utgör ett under-
lag för prövning av ärenden som berör våtmarker. 
Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyragradig 
skala där:

klass 1

Objekt har mycket höga naturvärden för regionen 
och är av internationellt eller nationellt bevaran-
devärde. De är oftast till stor del opåverkade och 
behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp som 
kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin 
bör tillåtas.

klass 2

Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade 
av ingrepp och har höga naturvärden med natio-
nellt eller regionalt bevarandevärde. Ingrepp som 
påverkar objektens hydrologi bör undvikas.

klass 3

Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmar-
ker med relativt höga naturvärden till mer störda 
våtmarker med vissa bevarade naturvärden och är 
av lokalt bevarandevärde. Klassen kan innefatta 
objekt som till vissa delar är störda och annars in-
takta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur- 
och kulturvärden begränsas.

klass 4

Objekt är starkt påverkade och saknar naturvär-
den enligt vad som framkommit i inventeringen. 
Vissa objekt kan dock ha vissa natur- och kultur-
värden. En del opåverkade våtmarker kan före-
komma. Vid exploatering är det i första hand dessa 
objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till 
stor del är kraftigt störda.

värdekärna
Ett sammanhängande skogsområde som av läns-
styrelsen och skogsstyrelsen bedöms ha en stor 
betydelse för fauna och flora och/eller för en prio-
riterad skogstyp. Nyckelbiotoper och naturvärdes-
objekt ingår normalt som en delmängd i begreppet 
värdekärna.
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ängs- och betesmarksinventeringen
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker 
inventerades av jordbruksverket under åren 2002-
2004. Syftet var att lokalisera värdefulla områden 
och identifiera vilka speciella natur- och kultur-
värden som finns där, t.ex. speciella växter eller 
gamla byggnader.

ängs- och hagmarksinventeringen
Ängs- och hagmarksinventeringen pågick mellan 
1987 och 1993. Inventeringen syftade till att kart-
lägga värdefulla ängar och betesmarker i Sverige.

översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovi-
sar grunddragen i mark- och vattenanvändningen 
samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. I planen redovisas dessutom kommu-
nens ställningstagande till olika allmänna intres-
sen, till exempel riksintressen. Översiktsplanen är 
inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för 
efterföljande beslut om användningen av mark- 
och vatten.
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Bedömningsgrunder luftledning
Denna metodbeskrivning ska vara en bilaga till MKB. Dokumentet gäller såväl lik-
som växelströmsförbindelse, dock är kapitlet om magnetfältspåverkan inte tillämp-
ligt på likströmsledningar. 

Svenska Kraftnät använder sig av en trestegsmodell i vilken värdet på de berörda 
områdena längs sträckan bedöms (steg 1) liksom påverkan på områdena (steg 2). 
Områdets antagna värde och den påverkan som antas ske på området vägs ihop i en 
matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas (steg 3). Fyra värdeklasser an-
vänds (litet, måttligt, stort och mycket stort) och fyra påverkansklasser (ing-
en/obetydlig, liten, måttlig och stor). Värdeklasserna och påverkansklasserna redo-
visas i tabellform för varje intresseområde. De intresseområden som avses att konse-
kvensbedömas på detta sätt är landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och 
friluftsliv samt naturresurshushållning. 

Detta dokument avser påverkan i bygg-och driftsskedet.

I detta dokument redovisas även de skriftliga bedömningsgrunder som fastställts för 
boendemiljö. För boendemiljö görs lämpligen en samlad konsekvensbedömning av 
hela sträckan direkt, till skillnad mot de andra intresseområdena. 

Infrastruktur, planförhållanden samt mark- och vattenförhållanden bör beskrivas 
mer generellt med hänsyn till bl.a. vilka åtgärder som krävs/rekommenderas för att 
undvika eller minimera påverkan på infrastruktur, planförhållanden och förorenade 
områden m.m.
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1 Bedömningsgrunder landskapsbild

Tabell 1.1.  Kriterier för klassificering av landskapsbilden

Värde 1 Beskrivning
Litet • Ett homogent landskap som är industriellt och/eller påverkat av storskalig infra-

struktur
• Ett landskap bestående av osammanhängande bebyggelse
• Ett slutet skogslandskap
• Ej välbesökt av allmänheten2

Måttligt • Områden med värden av lokal eller kommunal betydelse (t.ex. utpekade i över-
siktsplaner)

• Småskaliga områden i ett homogent landskap (t.ex. hag- och betesmarker i ett 
skogslandskap, gårdsmiljöer 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

(t.ex. utsiktsplats)
• Små sammanhängande jordbruksmarker, omväxlande med skog och hagmarker 

s.k. 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 allmänheten3

                                                                
1 Med värde avses i detta fall landskapets känslighet (dvs låg till mycket hög)
2 En bedömning av huruvida området är välbesökt med anledning av landskapsbilden får utredas och beskrivas i text för det 
enskilda fallet
3 Se not 3
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Tabell 1.2.  Kriterier för klassificering av påverkan på 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 del-

vis 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 (t.ex. 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)
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2 Bedömningsgrunder naturmiljö
Tabell 2.1.  Kriterier för klassificering av naturmiljön4,5

Värde Beskrivning
Litet • Naturområde som inte är utpekat som kommunalt, regionalt eller nationellt vär-

defullt 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

                                                                
4 Resultat från naturvärdesinventeringar vägs in i värdeklassificeringarna
5 Uppmärksamma områden med ett lägre värde som har betydelse för ett annat områdes värde, beskriv barriäreffekter
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Tabell 1.2.  Kriterier för klassificering av påverkan på 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 återhämtning när påverkan har upphört 

Stor • Större delen av områdets yta skadas varaktigt
• Hela värdekärnan skadas varaktigt
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3 Bedömningsgrunder kulturmiljö
Tabell 3.1.  Kriterier för klassificering av kulturmiljön

Värde Beskrivning
Litet • Enstaka bevakningsobjekt, övriga kulturhistoriska lämningar och fasta 

fornlämningar6

Måttligt • Kulturmiljö med lokala värden (utpekat i översiktsplan eller kulturmiljöpro-
gram)

• 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 pedago-
giska värden

• Kulturreservat

Tabell 3.2.  Kriterier för klassificering av påverkan på 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

                                                                
6 Enstaka nationellt värdefulla fornlämningar som t.ex. Ale stenar bedöms få högt till mycket högt värde
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4 Bedömningsgrunder rekreation och fri-
luftsliv

Tabell 4.1.  Kriterier för klassificering av värde på rekreation/friluftsliv

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 över-
siktsplaner (t.ex. badplatser)

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

• Anläggningar för friluftslivet av kommunalt/lokalt intresse (t.ex. golfbanor, båt-
hamnar och rekreationsanläggningar)

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

Högt • Områden med dokumenterat höga värden utpekade i kommunala planer (t.ex. 
turistmål med regionala värden)

• Leder och spår (för t.ex. vandring, cykel, kanot)
• Anläggningar för friluftslivet av regionalt intresse (t.ex. skidanläggning, spårcen-

tral och ridsportsanläggning)
• 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 (t.ex. skidanläggning, spårcen-

tral och ridsportsanläggning)
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• Leder och spår (för t.ex. vandring, cykel, kanot)
• Anläggningar för friluftslivet av regionalt intresse (t.ex. skidanläggning, spårcen-

tral och ridsportsanläggning)
• 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 (t.ex. skidanläggning, spårcen-

tral och ridsportsanläggning)
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Tabell 4.2.  Kriterier för klassificering av påverkan på rekreation/friluftsliv

Påverkan Beskrivning
Ingen/obetydlig • Störningarna påverkar inte nyttjandet av området för rekreation och friluftsliv

• Upplevelsevärdet påverkas inte

Litet • 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 upplevelsemässigt

• Möjligheten till friluftsaktiviteter förstörs eller försämras påtagligt.
• Upplevelsevärdet försämras påtagligt
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5 Bedömningsgrunder naturresurshus-
hållning

Tabell 5.1. Kriterier för klassificering av värde på naturresurser

Värde Beskrivning
Litet • Områden som inte har ett värde ur naturresurssynpunkt

• Skogsmark med låg bonitet (D och E)7

Måttligt • ”Husbehovstäkter”
• Skogsmark med genomsnittlig bonitet (C)8

Högt • Områden utpekade i kommunala vindbruksplaner
• Skogsmark med hög bonitet (B)9

• Riksintresseområden för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall enligt 3 kap. 8 § miljöbalken

• 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)10

                                                                
7 Värdekategorierna motsvarar Skatteverkets indelning i bonitetsklasser för respektive län (m3 sk/ha/år)
8 Se not 7
9 Se not 7
10 Se not 7
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Tabell 5.2. Kriterier för klassificering av påverkan 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 utsträck-
ning

• Naturresursens kvalitet är redan påverkad, t.ex. 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
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6 Konsekvensmatris
Nedanstående matris ska användas för att få fram vilken konsekvens som kan antas 
uppstå i de områden som berörs av verksamheten. Områdets antagna värde och den 
påverkan som antas ske på området vägs ihop i matrisen. Den förväntade konse-
kvensen på intresseområdet kan utläsas av matrisen.

Risknivåerna i matrisen erhålls genom multiplicering av värdena enligt nedan. 

Litet värde 
(1)

Måttligt 
värde (2)

Högt värde 
(3)

Mycket 
högt värde 
(4)

Ingen/obetydlig 
påverkan (0)

0 0 0 0

Liten negativ 
påverkan (1)

1 2 3 4

Måttlig negativ 
påverkan (2)

2 4 6 8

Stor negativ på-
verkan (3)

3 6 9 12

Val av nivåindelning på konsekvens:
0-1 = Obetydliga konsekvenser
2-3 = Små konsekvenser
4 = Små-måttliga konsekvenser
6 = Måttliga konsekvenser
8-9 = Stora konsekvenser
12 = Mycket stora konsekvenser
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Konsekvenserna kan även illustreras med hjälp av följande matris.
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7 Bedömningsgrunder boendemiljö

Tabell 7.1. Kriterier för bedömning av påverkan på boendemiljö

Påverkan Beskrivning
Ingen/obetydlig • Magnetfältspolicyn innehålls

• Byggande på ett sådant avstånd från bebyggelse att boendemiljön ej påtagligt på-
verkas visuellt av ledningen

Liten • Magnetfältspolicyn innehålls
• Byggande nära11 bebyggelse som innebär att enstaka bostadshus påverkas visuellt (≤ 

5 bostadshus/100 km luftledning)
• Enstaka ekonomibyggnad t.ex. lagerlokal måste tas bort
• Tillfälliga bullerstörningar på närliggande bebyggelse i byggskedet 

Måttlig • Magnetfältspolicyn innehålls inte. Enstaka bostadshus påverkas (≤ 5 bostads-
hus/100 km luftledning)

• Intrång i tomtmark (obebyggd/bebyggd)
• Byggande nära bebyggelse som innebär att ett flertal bostadshus påverkas visuellt 

(6-15 bostadshus/100 km luftledning) Byggande av luftledning i anslutning till 
småort

Stor • Magnetfältspolicyn innehålls inte. Ett flertal bostadshus påverkas (6-15 bostadshus/ 
100 km luftledning) 

• Byggande nära bebyggelse som innebär att ett stort antal bostadshus påverkas visu-
ellt (≥16 bostadshus/ 100 km luftledning)

• Byggande av luftledning i tätort

Mycket stor • Magnetfältspolicyn innehålls inte. Ett stort antal bostadshus påverkas (≥16 bo-
stadshus/100 km luftledning)

• Byggande av luftledning i stadsregion

                                                                
11 Bedömning görs i det enskilda fallet beroende på topografi etc.
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8 Sammanvägning
För varje intresseområde görs en samlad bedömning av konsekvensen på hela sträck-

an. 

I den samlade bedömningen görs en sammanvägning av konsekvensbedömningarna 
för de olika intresseområdena och respektive delsträcka. Intresseområ-
den/objekttyper där kabelförläggningen medför stor konsekvens väger tungt men 
får samtidigt sättas i perspektiv till hur stor andel av den totala sträckan som de 
utgör.

Resultaten av matriserna, enligt föregående kapitel, bör redovisas i MKB:n i en ma-
tris/tabell med t.ex. delsträckor kontra intresseområden med en färgskala som illu-
strerar respektive konsekvens. 
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