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En milj ökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett un-
derlag för att kunna göra en samlad bedömning
av ett projekts inverkan på människors hälsa och
säkerhet, på miljön och på hushållning med natur-
resurser. MKB:n ingår som ett led i tillståndspro-
cessen och utformas i enlighet med gällande lag-
stiftning.

Föreliggande MKB, behandlar ansökan om för-
nyad koncession för fyra befintliga 400 kV-ledning-
ar mellan Ringhals och Strömma samt Ringhals
och Honed.

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med upp-
gift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som
omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med
stationer och utlandsförbindelser. Vi har också sys-
temansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät
utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta
samhällets behov av en säker, miljövänlig och eko-
nomisk elförsörjning. Därmed har vi också en vik-
tig roll i klimatpolitiken.

Svenska Kraftnät har över 325 anställda, de flesta
vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kon-
tor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare
flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för
drift och underhåll av stamnätet runt om i landet.
År 2009 var omsättningen ca 6 900 miljoner kro-
nor.

Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och sex in-
tressebolag, bland andra den nordiska elbörsen
Nord Pool. Mer information finns på vår webbplats
www.svk.se.
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Sammanfattning
Koncession för 400 kV-ledningarna Ringhals-Horred (FL66 och
FL67) och 400 kV-ledningarna Ringhals-Strömma (FL68 och FL69)
löper fram till år 2012 respektive 2016. Föreliggande MKB är ett led
i ansökan om förlängd koncession för dessa ledningar. Koncessions-
anläggningsnummer för Ringhals-Horred är 8000 BH och BI, och för
Ringhals-Strömma 8000 CN och CH.

Ledningarna togs i drift 1973, 1977 och 1981 och utgör länken för
distribution av elkraft från Ringhalsverket till övriga stamnätet.

Ledningsdragningarna går genom Varbergs och Kungsbacka kommu-
ner i Hallands län samt genom Marks kommun i Västra Götalands län.

Då det är befintliga ledningar som är kritiska för strömförsörjningen i
södra Sverige, är det inte rimligt att utreda alternativ lokalisering eller
nollalternativ.

I MKB:n har störst tonvikt lagts på att utreda magnetfält vid bostäder
i ledningarnas närhet. Ett omfattande arbete har genomförts för att
analysera magnetfälten. Övriga hälso- och miljökonsekvenser så som
ljudeffekter, säkerhet, påverkan på landskapsbild och naturområden
har bedömts som underordnade, men behandlas i särskilda avsnitt.

FL68 och FL69 till vänster i julgranstolpe (nr 139 närmast) CL34 och FL 14 går parallellt med ledningarna i denna del av sträckningen, söder om Strömma.

Magnetfält har kartlagts och beräknats för följande alternativ:

• Nuvarande förhållanden
• Framtid; efter effekthöjningar vid Ringhals
• Framtid; med effekthöjning och tekniska åtgärder för att

minska magnetfält

Vid de aktuella ledningarna har 173 bostadshus identifierats inom
150 m från närmaste mittfas. Av dessa har idag ett hus, i Varbergs
kommun, beräknat magnetfält på en nivå över 4 µT. I en framtid med
planerade effekthöjningar på Ringhals bedöms antalet öka till totalt
fem i de tre kommunerna.

Den åtgärd som i det här fallet är tekniskt och ekonomiskt möjlig
för att minska magnetfälten vid bostäder vid dessa ledningar är att
förändra faskonfigurationen. En sådan förändring har bedömts kunna
minska magnetfälten i ett stort antal bostäder även efter effekthöjning
på Ringhals. Åtgärden medför dock högre magnetfält, än i nuvarande
utförande, på en kortare sträcka i Kungsbacka kommun. Fyra hus be-
rörs av detta. Endast ett hus, i Kungsbacka kommun, har ett beräknat
magnetfält på över 4 µT efter denna åtgärd. Svenska Kraftnät har för-
värvat denna fastighet.

Att markförlägga dessa ledningar har inte bedömts som tekniskt
eller ekonomiskt rimligt på de aktuella sträckningarna eftersom drifts-
säkerheten och överföringskapaciteten försämras vid kablifiering och
ledningarna är direkt anslutna till Ringhalsverket.

Ledningarna har funnits på plats under lång tid och utgör, i vissa delar
av sträckningarna, ett påtagligt inslag i landskapsbilden. De tekniska
förändringar som är möjliga för att minska magnetfält bedöms inte
nämnvärt påverka landskapsbilden. Ytterligare en åtgärd är att erbju-
da förvärv av fastigheten eller byggnaden där magnetfältet beräknas
överstiga 4,0 µT.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Koncession för 400 kV-ledningarna Ringhals-Horred (FL66 och FL67)
och 400 kV-ledningarna Ringhals-Strömma (FL68 och FL69) löper
fram till år 2012 respektive 2016. Föreliggande MKB är ett led i ansö-
kan om förlängd koncession för dessa ledningar.

Ledningarna togs i drift 1973, 1977 och 1981 och utgör länken för
distribution av elkraft från Ringhalsverket till övriga stamnätet.

Ledningsdragningarna går genom Varbergs och Kungsbacka kommu-
ner i Hallands län, samt genom Marks kommun i Västra Götalands
län.

1.2 Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats enligt följande:

• Då det rör sig om en ansökan om förlängd koncession för
befintliga ledningar har inte alternativa sträckningar för
ledningarna utretts. Alla andra alternativ bedöms generellt
ge större påverkan/intrång. i mark och miljö. Alternativen är
i allmänhet dessutom mycket kostsamma.

• Hälso- och miljöpåverkan av de befintliga ledningarna
behandlas i MKB:n. I detta avseende beaktas särskilt
magnet falt från ledningarna, då det finns ett stort antal
bostäder i området.

• Alternativ teknik för kraftdistribution behandlas inte inom
ramen för MKB:n, däremot behandlas möjliga tekniker för
att begränsa magnetfält i ledningarnas närhet.

1.3 Metod
Milj ökonsekvensbeskrivningen har utförts med hjälp av följande
underlag:

• Mätningar och beräkningar av magnetfält i närområdet och
vid bostäder.

• Översiktsplaner från Marks kommun, Kungsbacka kommun
och Varbergs kommun.

• Kartunderlag från Lantmäteriet.

• Uppgifter om riksintressen för natur-, kultur-, friluftsliv och
infrastruktur samt fornlämningar från Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, Skogsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet
(RAÄ).

Magnetfält har beräknats utifrån dagens årsmedelströmlaster samt
förväntade årsmedelströmlaster utifrån planerade effektökningar vid
Ringhals.
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2. Övergripande
förutsättningar
2.1 Planförhållanden
2.1.1. Varbergs kommun

Gällande översiktsplan är från år 2000. Enligt översiktsplanen finns
en skyddszon på 100 m på var sida om ledningarna längs sträckan
mellan Ringhals och motorvägen som ej får bebyggas. Öster om mo-
torvägen är skogen av betydelse för det rörliga friluftslivet. Stor ex-
ploatering bör undvikas i detta område.

Ringhals berörs enligt översiktsplanen av särskilda hushållningsbe-
stämmelser enligt 4 kap MB. Detta innebär bl.a. att området skall
nyttjas för befintlig verksamhet. Lingome, som ligger precis nordost
om Ringhals, berörs av 12 kap 4 § PBL. Detta innebär att länsstyrel-
sen särskilt ska pröva bygglov och förhandsbesked med hänsyn till
skyddsområdet kring Ringhals.

Området är också ett reservområde för en eventuell, framtida verk-
samhet med anknytning till Ringhals.

För Ringhalsområdet finns en detaljplan från 1986. I detaljplanen de-
finieras ett "specialområde" med beteckningen el vilket innebär att
området endast får användas för högspänningsledning och därmed
samhörigt ändamål. Inom detta område får inte några anordningar
vidtas som hindrar framdragande och underhåll av högspänningsled-
ningarna.

2.1.2. Marks kommun
Översiktsplan finns från 1990-talet. Marks kommun rekommenderar
i översiktsplanen att försiktighetsprincipen används för nybyggna-
tion, vilket innebär att bebyggelse där människor vistas stora delar av
dygnet inte bör byggas närmare än 100 m från en 400 kV-ledning. En
ny översiktsplan är under framtagande men är ännu inte klar. Kraft-
ledningarna berör inte detaljplanelagt område.

2.1.3. Kungsbacka kommun
Översiktsplan finns från 2006. Översiktplanen anger ett skyddsav-
stånd på 400 m från kraftledningarna. Ledningarna betraktas som
riksintresse. Kraftledningarna berör inte detaljplanelagt område.

2.2 Miljömål
I arbetet mot en hållbar utveckling för att skydda människors
hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av na-
turresurser samt skydda natur- och kulturlandskap har 16 nationel-
la miljökvalitetsmål ställts upp. Miljömålen beskriver de egenskaper
som natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska
vara ekologiskt hållbar.

De nationella milj ökvalitetsmålen är (Miljömålsportalen, 2008):
1 Begränsad klimatpåverkan
2 Frisk luft
3 Bara naturlig försurning
4 Giftfri miljö
5 Skyddande ozonskikt
6 Säker strålmiljö
7 Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag

Vid stolpe 78 FL66 vid Gölsjön, väster om Horred.

9 Grundvatten av god kvalitet
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
11 Myllrande våtmarker
12 Levande skogar
13 Ett rikt odlingslandskap
14 Storslagen fjällmiljö
15 God bebyggd miljö
16 Ett rikt växt- och djurliv

Den aktuella prövningen berör miljömålen "Säker stålmiljö" och "Le-
vande skogar". Länsstyrelserna i Västra Götaland och i Hallands län
har tagit fram regionala mål för att de nationella milj ökvalitetsmålen
skall kunna appliceras på situationen i länet.

I det följande sammanfattas de berörda milj ökvalitetsmålen, aktuel-
la delmål samt de regionala mål som tagits fram av länsstyrelserna i
Västra Götaland och Hallands län.
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Nationellt Miljökvalitetsmål - Säker strålmiljö
"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. "

Delmål - Risker med elektromagnetiska fält
"Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas
och nödvändiga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella
risker identifierats"

Regionalt mål Hallands län - Elektromagnetiska fält
"Riskerna med elektromagnetiska fält (EMF) ska kontinuerligt kart-
läggas och nödvändiga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana
eventuella risker identifieras."

Regionalt mål Västra Götalands län - Minskade risker
med Elektromagnetiska fält
"Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas
och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med att sådana eventuella
risker identifieras."

Nationellt Miljökvalitetsmål - Levande skogar
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kul-
turmiljövärden och sociala värden värnas. "

Delmål - Förstärkt biologisk mångfald
"Mängden död ved samt arealerna med äldre lövrik skog och gammal
skog ska bevaras och förstärkas till år 2010 på följande sätt:
- mängden hård död ved ska öka med minst 40 procent i hela
landet och med avsevärt mer i områden där den biologiska
mångfalden är särskilt hotad,

- arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 procent,
- arealen gammal skog ska öka med minst 5 procent
-arealen mark föryngrad med lövskog ska öka"

Regionalt mål Hallands län -
Förstärkt biologisk mångfald
"Med utgångspunkt från skogstillståndet år 1998 gäller fram till år
2010:
a) Antalet gamla/grova träd ska öka med minst 10 procent.
b) Mängden hård död ved ska öka med minst 43 procent. Därmed

uppgår volymen till minst 3,0 mask/hektar och är högre i de områ-
den där den biologiska mångfalden är särskilt hotad. Andelen löv-
ved ska utgöra minst 30 procent av volymen.

c) Arealen äldre lövrik skog ska minst bibehållas.

d) Arealen gammal skog ska bibehållas och vara högre i de delar i
Södra Götaland där den biologiska mångfalden är särskilt hotad.

e) Arealen mark föryngrad med lövskog ska öka och arealen ädellöv-
skog ska öka med minst 200 hektar per år i Södra Götaland."

Regionalt mål Västra Götalands län - Förstärkt biolo-
gisk mångfald
"År 2010 ska mängden hård död ved i Västra Götalands län öka
med minst 50 procent på produktiv skogsmarksareal utanför reservat
och nationalparker och vara högre i de områden där den biologiska
mångfalden är särskilt hotad.

Arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 13 procent till år 2010
på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker
och mer i de delar av Västra Götalands län där den biologiska mång-
falden är särskilt hotad.

Arealen gammal skog skall öka med minst 13 procent till år 2010 på
produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker och
mer i de delar av Västra Götalands län där den biologiska mångfal-
den är särskilt hotad. Arealen mark föryngrad med lövskog skall öka
på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker i
Västra Götalands län. (Regionaliserat mål) "

Svenska Kraftnäts miljöpolicy och miljömål finns i bilaga 2.
En bedömning av hur aktuella ledningar uppfyller miljömålen redo-
visas i kapitel 10.

FL66, FL67 (stolpe 40 närmast) nordväst om Frillesås
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3. Prövning

3.1 Koncession och ledningsrätt
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sve-
rige krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd — nätkoncession.
Energimarknadsinspektionen prövar ansökningar om nätkoncessi-
on. Handläggningen av ett koncessionsärende sker i flera olika steg.
Nätägaren och verksamhetsutövaren, i det här fallet Svenska
Kraftnät, gör en skriftlig ansökan som bl.a. inkluderar en milj ökon-
sekvensbeskrivning. Energimarknadsinspektionen inhämtar därefter
yttranden från bland annat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och
andra som berörs av ansökan. Det är regeringen som slutligen avgör
om koncession för ledningarna medges eller inte. Om ingen motsätter
sig ärendet kan Energimarknadsinspektionen fatta beslut om tillstånd
på egen hand. Koncession beviljas vanligtvis för en 40-års period.

Följande lagar och föreskrifter berörs i detta projekt:
• Ellagen (1997:857) — bestämmelser om nätkoncession
• Elförordningen (1994:1250) — hur koncessionsansökan ska se ut

och hur ansökan prövas
• Förordning om elektriska starkströmsanläggningar (2009:22) —
regler för utförande och skötsel av anläggningar samt vilken myn-
dighet som utövar tillsyn över dessa anläggningar

• 4 kap, 4 § Miljöbalken (1998:808)
• 2 kap Allmänna hänsynsregler
• 3 kap Grundläggande bestämmelser för hushållning

med mark och vattenområden
• 4 kap 5§ Särskilda bestämmelser för hushållning med

mark och vatten för vissa områden i landet
• 6 kap Milj ökonsekvensbeskrivningar och annat

beslutsunderlag
• 7 kap 27-29§§ Tillstånd för att bedriva

verksamhet/vidta åtgärder inom särskilt skydds- och
bevarandeområde (t ex intrång i Natura 2000-område)

För att bygga eller använda en elektrisk starkströmsledning krävs till-
gång på mark. För att få tillgång till mark upprättas vanligtvis ett upp-
låtelseavtal där markägare ersätts med ett engångsbelopp. I vissa fall
kan mark lösas in. Nätägaren ansöker därefter om ledningsrätt hos
Lantmäterimyndigheten, vilket innebär att marken fastighetsrättsligt
upplåts för kraftledning.

3.2 Samråd och information
Brev har skickats ut till berörda fastighetsägre för att informera om
magnetfältsmätningar och den förestående prövningen.
Brevet bifogas i bilaga 1.

Svenska Kraftnät har sänt ut föreliggande MKB, remissversion i sep-
tember 2009, på remiss till berörda fastighetsägare, kommuner och
länsstyrelser som därmed gavs möjlighet att inkomma med synpunk-
ter. En samrådsredogörelse med inkomna synpunkter har sam-
manställts och bifogas denna MKB:n, se bilaga 22.

Stolpe 49 FL68 och FL69 vid Mölnekulla, öster om Frillesås.
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4. Alternativ i MKB:n
I MKB:n beskrivs hälso- och miljöeffekter av de fyra ledningarna. Då
det är befintliga ledningar som är kritiska för strömförsörjning i södra
Sverige, är det inte rimligt att utreda alternativ lokalisering.

Konsekvenserna skulle bli betydande för driften av stamnätet
om förlängd koncession ej erhålls för ledningarna och säker-
heten i elförsörjningen i södra delen av landet skulle försämras
radikalt. Stamnätet är dimensionerat för att klara bortfall av en
del eller komponent, exempelvis en ledning, utan att det leder
till avbrott i elförsörjningen. Vid utebliven koncession skulle
emellertid inte detta krav kunna uppfyllas för södra Sverige.
Risken för störningar och sannolikheten för mörkläggning skulle öka.
Vilka konsekvenserna blir i ett visst läge beror till stor del på den då
aktuella driftsituationen och belastningen i övrigt på nätet.

Stolpe 23, FL66, FL67, FL68 och FL69 strax väster om E6.

Nollalternativet innebär att koncession ej beviljas och att ledningarna
sannolikt demonteras. Eftersom ledningarna är en viktig del av stamnä-
tet med syfte att föra ut produktion från Ringhalsverket och mata in
den på stamnätet skulle en ny ledning i så fall behöva uppföras, längs
en annan sträckning, för att trygga elförsörjningen inom regionen. Att
flytta ledningarna innebär nya intrång i mark och miljö som idag inte
är påverkad av kraftledningarna. Ett särskilt nollalternativ har där-
för inte utretts. Istället bedöms miljökonsekvenserna av nuvarande ut-
formning, med historiska och framtida årsmedelströmlaster som bas.

Alternativ utformning som redovisas i MKB:n är tekniska åtgärder
för att minska magnetfält i ledningarnas närhet. De tekniska åtgärder
som har utretts redovisas i avsnittet 7.3 "Åtgärder för att minska mag-
netfält".

Årsmedelströmlaster har använts som underlag för analys av
magnetfält vid bostäder. Årsmedelströmlaster för följande situationer
har använts:
• Nuvarande årsmedelströmlast
• Bedömd framtida årsmedelströmlast efter effekthöjning vid

Ringhals

Omfattande arbete har genomförts för att analysera magnetfälten.
Övriga hälso- och miljökonsekvenser så som ljudeffekter, säkerhet,
påverkan på landskapsbild och naturområden behandlas i särskilda
avsnitt.
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5. Lokalisering och
omgivning

Alla fyra ledningarna FL66 t o m FL69 utgår från Ringhals i Var-
bergs kommun och går parallellt i östlig riktning ca 7 km upp till
motorvägen Europaväg 6. Strax öster om motorvägen leds FL68 och
FL69 i nordöstlig riktning mot Strömma (39 km) och FL66 och FL67
öster och nordost (24 km) mot Honed, se figur 5-1.

De sista 6 km mot Strömma går ledningarna FL 14 och CL32 parallellt
med FL68 och FL69. De första 2 km från Ringhals går även ledningen
ZL4 parallellt med FL66 och övriga ledningar.

På sträckan mellan Ringhals och motorvägen går de fyra ledningarna
FL66-FL69 parallellt till stor del på öppen jordbruksmark. Kupering-
en är mycket svag. Kraftledningarna är här dominerande i landskapet,
som är relativt tätt bebyggd med sommarstugor och en del perma-
nentbostäder. Ledningsgatan är knappt 200 m bred de första 3 km från
Ringhals och därefter knappt 100 m bred.

Ledningarna FL68 och FL69 går mellan motorvägen och Strömma
genom ett måttligt till starkt kuperat skogslandskap med inslag av
öppna marker. Skogen består mestadels av barrskog. En stor del av
denna sträcka är glest bebyggd.

Även längs sträckan motorvägen-Horred går ledningarna FL67 och
FL66 genom ett kuperat skogslandskap med inslag av öppna jord-
bruksmarker. Skogen består mestadels av barrskog. Även denna
sträcka är till stor del glest bebyggd.

Ledningarnas exponering liksom dominans och kontrast är som störst
då de passerar öppna marker som jordbrukslandskap och sjöar. I det
kuperade landskapet samt i skogen blir ledningarna inte lika domi-
nanta och därmed blir kontrasten lägre.

Längs med de fyra ledningarna har 173 bostadshus identifierats inom
150 m från närmaste mittfas. I denna siffra ingår både permanent-
bostäder, fritidshus och friggebodar inredda som gäststugor. 0 1,5 3 6 9 12

Kilometer

Figur 5-1: Ledningarnas sträckning. FL66 och FL67 fortsätter mot Horred
och FL68 och FL69 mot Strömma.
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6. Teknik
De fyra 400 kV-ledningarna står för kraftutmatningen från Ringhals
och löper mellan Ringhals och Honed (FL66 och FL67) samt mellan
Ringhals och Strömma (FL68 och FL69), totalt 24 respektive 39 km.
Ledningarna anlades i början av 1970-talet och är en förutsättning för
att få ut produktionen från Ringhals och för kraftförsörjningen i södra
Sverige, samt är en viktig del av balansen i stamnätet.

6.1 Tekniska förutsättningar
Strömlasten på de aktuella ledningarna varierar över tiden. För till-
fället pågår arbete med att öka kapaciteten på Ringhals kärnkraftverk
vilket innebär att kraftöverföringen på ledningarna också ökar. Man
planerar också att skifta FL67- och FL68-ledningarnas koppling till
blocken på Ringhals.
I tabell 6-1 redovisas årmedelströmlaster för de fyra ledningarna.
Årsmedelströmlaster anges för nuvarande situation samt för en fram-
tida situation i enlighet med planerade effektökningar på Ringhals.

Tabell 6-1: Årsmedelströmlaster for FL66, FL67, FL68 och FL69.
Ledning Nuvarande

årsmedelströmlast (A)1
Bedömd framtida
årsmedelströmlast (A)2

FL66 934 1275
FL67 1102 1140
FL68 1037 1480
FL69 858 1125

1 Baseras på driftstatistik från åren 1997-2006
2 Efter effekthöjning och skifte av FL67 och FL68.

6.2 Markbehov
Området invid en kraftledning kallas ledningsgata. Utseendet på led-
ningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, främst stark-
strömsföreskrifterna. Enligt dessa skall bl.a. en kraftlednings faslinor
hängas på en viss lägsta nivå över mark. Det finns vidare bestäm-
melser om minimiavstånd mellan kraftledningar och byggnader för
att undvika risken för skador på ledningar vid bränder i intilliggande
byggnader.

Hur stor yta en kraftledning tar i anspråk beror på vilken typ av mark-
område som ledningen går igenom samt vilken stolptyp som används.
I åkermark utgörs markbehovet av de ytor ledningsstolparna, samt
eventuella stag, tar i anspråk. I skogsmark krävs en ledningsgata som
är fri från högväxande träd och buskvegetation. Erforderlig bredd på
ledningsgatan framgår av avsnitt 6.3.

De bestämmelser som finns om minsta avstånd mellan vegetation och
ledning medför att en skogsgata måste röjas med jämna mellanrum för
att förhindra att vegetationen når upp till ledningen och därmed utgör
en potentiell säkerhetsrisk, se avsnitt 11.

6.3 Ledningarnas tekniska
utförande

Ledningskonstruktionen består av portalstolpar, julgransstolpar samt
speciella stolpar där ledningarna vinklas, s k vinkelstolpar.

Portalstolpen
Portalstolparna är utförda i stål och har en normalhöjd av ca 35 m.
Medelavståndet mellan stolparna är ca 350 m och avståndet mellan
fasledarna är lim dvs avståndet mellan ytterfaserna är 22 m. Bygg-
nadsfri zon är ca 42 m och ledningsgatornas bredd i skogsmark är
ca 44 m. Portalstolpen är den vanligaste förekommande i dessa led-
ningar.

Stolpe 48, FL68 vid Mölnekulla, öster om Frillesås. Vid denna stolpe sker
en omskruvning av faserna. Portalstolpe.
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Julgransstolpen
Stolparna är utförda i stål och har en normalhöjd av ca 55 m, se foto
till höger. Avståndet mellan stolparna kan vara upp till 400 m. Bygg-
nadsfri zon är ca 32 m och ledningsgatornas bredd i skogsmark är
34 m. I jämförelse med portalstolpen är julgransstolpen fördelaktig
då den kräver mindre utrymme — ledningsgatorna kan göras smalare
med mindre ingrepp i naturen samt mindre röjningsbehov som följd.
Nackdelen är att den är högre och kan därför medföra en större påver-
kan på landskapsbilden.

Vinkelstolpen
Stolparna är utförda i stål och har en normalhöjd av ca 35 m. Dessa
stolpar används där ledningarnas riktning vinklas i landskapet. Ett ex-
empel visas i fotografiet till höger.

6.4 Säkerhet och beredskap
Säkerhetsbestämmelser för kraftledningar återfinns i ellagen
(1997:857), starkströmsförordningen (2009:22) och elsäkerhets-
verkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1). Av starkströms-
föreskrifterna följer bland annat att det krävs avstånd på minst tio me-
ter mellan byggnad och fas.

Ledningarna är konstruerade i brottsäkert utförande, vilket inne-
bär att de är dimensionerade för att klara alla förekomman-
de väderförhållanden. Ledningarna är vidare utrustade med åsk-
skydd vilket innebär att eventuella åsknedslag jordas genom de i
ledningarna monterade topplinorna.

Exempel på julgransstolpe och vinkelstolpe. Stolpel8 FL66, FL67, FL68 och FL69 väster om E6.
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7. Elektriska och
magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer bl.a. vid generering, över-
föring och distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns näs-
tan överallt i vår miljö, kring kraftledningar och transformatorer men
även vid elapparater, som till exempel hårtorkar och mikrovågsugnar.
I Sverige används frekvensen 50 perioder per sekund (50 Hz) i kraft-
systemet. Detta innebär att spänning och ström varierar i takt med
frekvensen 50 Hz.

Kring en kraftledning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det
är spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov
till det elektriska fältet, medan strömmen i fasledarna alstrar det mag-
netiska fältet. Styrkan vid marknivå beror bl.a. på avståndet till led-
ningen, fasernas inbördes läge, spänningsnivån och strömlasten (hur
mycket el som överförs i ledningen). Både de elektriska och magne-
tiska fälten avtar med avståndet från ledningen.

Elektriska och magnetiska fält
Fältet i marknivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elek-
triska fältet avtar kraftigt med avståndet. Vegetation och byggnader
skärmar av fältet från luftledningar, vilket innebär att endast låga elek-
triska fält uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning.

Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av
strömmen i ledningen och varierar med strömlasten. Magnetfältet av-
tar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Magnetfält
avskärmas inte av väggar eller tak.

Kring en mark-, sjö- eller tunnelförlagd kraftledning finns ett magne-
tiskt fält men inget elektriskt fält då detta skärmas av med den jordade
skärmen av koppartrådar/blymantel i kablarna.

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas nouualt i en nivå som mot-
svarar brösthöj den, dvs. ca 1,5 m ovanför markytan.

När magnetfältet beräknas, används ett medelvärde av strömmarna
för den aktuella förbindelsen benämnd "årsmedelströmlasten".

Årsmedelströmlasten är ett genomsnittligt värde. De faktiska ström-

lasterna kan variera mycket över året och även under ett enskilt dygn.
Det förekommer perioder då det inte går någon ström alls i ledningen.
Höglast (stor elöverföring i ledningen) kan förekomma under begrän-
sad tid av året, exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukning-
en är hög. Enstaka timmar under ett år kan strömlasten uppgå till det
dubbla årsmedelvärdet.

7. 1 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 magnetfält. Vissa epidemiologiska studier har observerat en
ökad risk för barnleukemi vid exponeringsnivåer över 0,4 mikrotesla
(avser långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder).
Däremot ses ingen riskökning under 0,4 mikrotesla. Det finns ingen
känd biologisk mekanism som kan förklara hur så svaga fält skulle
kunna ge upphov till sjukdom och det saknas stöd från experimentell
forskning.

Ansvariga svenska myndigheter anser att det vetenskapliga under-
laget inte är tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta gräns-
värden för magnetfält. I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med
anknytning till magnetfält på fem myndigheter — Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyn-
digheten. Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning
inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrif-
ter.

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas,
har myndigheterna ovan valt att rekommendera en viss försiktighet,
både för allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande
rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om de kan
genomföras till rimliga kostnader:

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra
elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-
anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan
anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbets-
milj öer.

I myndigheternas gemensamma broschyr "Magnetfält och hälsoris-
ker", som kan hämtas på www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns
mer information om hälsoaspekter.

7. 2 Svenska Kraftnäts
magnetfältspolicy för
växelströmsledningar

Svenska Kraftnät följer hela tiden forskningen och utvecklingen när
det gäller lågfrekventa magnetiska och elektriska fält. Myndigheter-
nas rekommendationer och miljöbalkens regler om försiktighet inne-
bär att risker för människors hälsa och miljö ska undvikas så långt
som det kan anses ekonomiskt rimligt.

Vår tolkning av myndigheternas rekommendationer har resulterat i att
Svenska Kraftnät har antagit en magnetfältspolicy som vi tillämpar i
alla koncessionsärenden:

"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 Svens-
ka Kraftnät överväga åtgärder som minskar exponeringen för magnet-
fält. Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt exponeras för
magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning
är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga."

Stora variationer i magnetfält förekommer även i miljöer som inte är i
närheten av kraftledningar. Svenska Kraftnät anser att detta bör beak-
tas vid bedömning av vad som är en väsentlig avvikelse från det nor-
mala. Mot denna bakgrund bedömer Svenska Kraftnät att värdet ska
uppgå till 10 gånger mer än vid planering av nya kraftledningar, dvs.
4,0 mikrotesla, innan nivån kan anses avvika väsentligt från vad som
är normalt.

Vid magnetfältsnivåer över 4,0 mikrotesla, där människor bor eller
vistas varaktigt, är Svenska Kraftnät beredd att vidta åtgärder för att
minska magnetfälten eller erbjuda inlösen av byggnaden.
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7.3 Åtgärder för att minska
magnetfält

Det finns olika lösningar för att minska påverkan av magnetfälten. Ett
exempel för luftledningar är att placera faserna så att de bildar en lik-
sidig triangel. En nackdel med en sådan placering är dock att risken
för överslag samt ljud- och radiostörningar ökar.

När flera kraftledningar går bredvid varandra kan man minska mag-
netfälten genom att fördela faserna i de olika ledningarna så att mag-
netfälten delvis tar ut varandra, s.k. "skruvning". Det är en åtgärd som
kan leda till en betydande reduktion av magnetfälten.

Ett annat alternativ för att minska magnetfält kan vara att flytta led-
ningen. Detta alternativ skapar dock nya intrång på andra ställen. Det-
ta är även oftast mycket kostsamt.

Det förekommer att Svenska Kraftnät i vissa fall erbjuder förvärv av
en byggnad eller en hel fastighet för att minska exponeringen för mag-
netfält.

Markkabel nämns ibland som alternativ för att minska magnetfält.
Kabelförläggning är dock inte ett alternativ som väljs i magnetfälts-
reducerande syfte. Svenska Kraftnäts ståndpunkt är att markförlagd
kabel i stamnätet av driftsäkerhetsskäl inte är ett genomförbart alter-
nativ i det aktuella fallet. Det är svårt och tidskrävande att lokalisera
och avhjälpa fel på markkablar. Vid fel på kabeln kan det ta från någon
vecka till flera månader innan den är reparerad, vilket inte är accepta-
belt ur elförsörjnings- och driftsäkerhetssynpunkt. Långa reparations-
tider är, om inte särskilda fall föreligger, inte acceptabelt i stamnätet
där väldigt många elabonnenter blir berörda om en ledning tas ur drift.
Det är betydligt enklare att lokalisera skador och åtgärda fel för luft-
ledningar. Den aktuella luftledningen hålls trädsäker vilket innebär
att den klarar svåra oväder utan att träd faller på den. Dessutom är in-
vesteringskostnaden 10-25 gånger högre för markkabel, beroende på
spänning och utförande, än för luftledning. Eftersom detta dessutom
är en befintlig ledning, kan en nedgrävning av markkabel inte anses
motiverat. FL67, stolpe 52
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7.4 Magnetfält vid de aktuella
ledningarna

Som angivits ovan påverkas de magnetiska fälten kring en kraftled-
ning av fallinornas höjd och placering, avståndet mellan linorna samt
av den aktuella strömlasten. På grund av de variationer som finns i
dessa avseenden längs ledningen, så varierar magnetfältens utbred-
ning på olika delsträckor längs de aktuella ledningarna.

En bild av magnetfältets utbredning i sidled från kraftledningens cen-
trum vid marknivå framgår av figur 7-1. Magnetfältet i diagrammet är
ett exempel från de aktuella ledningarna och motsvarar förhållandena
närmast Ringhals där alla fyra ledningar går parallellt.

~
m

Beräknat magnetfält under ledningarna vid stolpe 17
FL66:934A FL67:1102A FL68:1037A FL69:858A

Avstånd till FL69 stolpe 17 (m)

150 200

Söder

Figur 7-1: Beräknat magnetfält vid ledningarna FL66-69 i området vid stol-
pe 17 (mellan Ringhals och E6), med strömlaster 935, 1105, 1040 respektive
860 A motsvarande beräkningsfall "nuläget". Magnetfältet har beräknats
1,5 m ovan mark.

I diagrammet har man utgått ifrån årsmedelströmlaster för att schema-
tiskt beräkna magnetfälten i ledningarnas närhet. Årsmedelströmlas-
ten är ett genomsnittligt värde. De faktiska strömlasterna kan variera
mycket över året och även under ett enskilt dygn. Det kan förekomma
perioder då det inte går någon ström alls i ledningen. För bedömning
av hälsorisker till följd av magnetfält är det mest relevant att utgå från
magnetfält beräknade utifrån årsmedelströmlasten, då detta kan anses
motsvara den genomsnittliga nivån som omgivningen exponeras för
under en lång period.

Området där de aktuella ledningarna är lokaliserade är i stora delar
mycket kuperat och det finns också ett stort antal bostäder i ledningar-
nas närhet. För att erhålla tillförlitlig data om magnetfält vid bostäder
har dessa beräknats med hjälp av en modell. I modellen har magnet-
fält vid bostäder inom 150 m från närmaste mittfas kartlagts. Valet av
150 m har gjorts med utgångspunkt från en översiktlig beräkning, med
tanken att alla bostäder med risk för magnetfält i nivå med 0,4 µT el-
ler högre inkluderas. Samtidigt har husets och ledningens lägeskoor-
dinater fastställts. Denna information har sedan legat till grund för en
modell för beräkning av magnetfält i bostäder utifrån årsmedelström-
laster'. Förändrad faskonfiguration är en åtgärd som bedöms kunna
vara lämplig för att reducera magnetfält från dessa ledningar. Fankon-
figurationen ändras (skruvas) redan idag på några platser längs med
de aktuella ledningarna (se fotografi på sidan 12) för att öka effekti-
viteten i kraftöverföringen, men åtgärden kan även påverka magnet-
fältets styrka. Effekten av förändrad faskonfiguration, dvs ytterligare
omskruvningar, har utretts inom ramen för denna MKB. Magnetfält
har beräknats utifrån den tidigare nämnda modellen för följande fall:

• "Nuläge"; Prognos av årsmedelvärden baserade på historiska
årsmedelströmmar .

• "Framtid"; Prognos av årsmedelvärden baserade på historiska
årsmedelströmmar omräknade för en trolig effekthöjning
vid Ringhals.

• Möjlig åtgärd; Prognos baserad på årsmedelströmmar efter
effekthöjning och efter omskruvning av ledningar.

Inom 150 m från yttersta mittfas finns idag 173 bostäder2. Beräknade
magnetfält vid dessa i de tre fallen ovan sammanfattas i bilaga 3.

I följande tabell sammanfattas antalet hus med magnetfältsnivåer över
4 µT.

Tabell 7-1: Antal hus med beräknat magnetfält
> 4,0 pT i nuläget, i framtiden utan vidtagen
åtgärd för minskat magnetfält samt i framtiden med
vidtagen åtgärd.

Antal hus av totalt 173 st
>— 4,0 µT

Nuläge 1
Framtid 5
Efter åtgärd 1

Av diagrammen i bilaga 3 och av tabell 7-1 framgår att av de 173 hus
som finns inom 150 m från ledningarna är det beräknade magnetfältet
över 4 µT vid ett hus i nuläget, och vid fem hus i framtiden efter
effekthöjning. Vid en omskruvning av fasernaminskar antalet återtill ett.
Beräkningarna visar att omskruvning är en effektiv metod att nedbringa
antalet hus som utsätts för magnetfält över 4,0 µT. En annan metod är
att erbjuda förvärv av de byggnader eller fastigheter med magnetfält
över 4,0 µT.

I en del av sträckningen av ledningarna FL68 och FL69 medför dock
den föreslagna skruvningen högre magnetfält än i befintligt utförande.
Detta påverkar fyra bostäder i Kungsbacka kommun (se Bilaga 21).
Anledningen till detta är att ledningarna redan idag kompenserar
varandra genom att de är omskruvade i befintligt utförande. Om
skruvning sker enligt förslaget blir denna kompensering sämre.
Magnetfältsnivåerna i dessa hus är dock lägre än 4 µT utom i de fall
som har nämnts ovan. Denna fastighet har förvärvats av Svenska
Kraftnät.

'Arbetet redovisas i en separat rapport "Analys av magnetfält från 400 kV-ledning-
arna Ringhals — Strömma och Ringhals — Honed", Yngve Hamnerius AB, Novem-
ber 2008
zI denna siffra ingår även inredda friggebodar som troligtvis endast sporadiskt
används som bostäder

FL66, stolpe 88 vid Bergsäten, strax norr om Horred.
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8. Lj u d effe kte r
Ljudeffekter från kraftledningar alstras när koronaurladdningar upp-
står kring ledarna. Det är främst vid fuktigt väder till exempel i dimma
och regn som koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållanden kan
också uppkomma vid snöfall. På en ren och torr elektrisk ledning är
koronaurladdningarna mycket små och det så kallade koronaljudet är
då normalt inte hörbart. När fasledarna är våta samlas en mängd vat-
tendroppar på ledarnas undersida. Dropparna ger upphov till en för-
stärkning av det elektriska fältet på ledarytorna och kan då orsaka en
kraftig ökning av antalet koronaurladdningar.

Ljudet från kraftledningarna är "sprakande" till sin karaktär och kan
sägas likna ljudet från ett brinnande tomtebloss. Ljudet har karaktä-
ren av ett bredbandigt brus, d v s alla frekvenser inom det hörbara
området förekommer i ungefär samma omfattning. Vid stora korona-
förluster, till exempel vid kraftigt regn eller då ledaren är belagd med
rimfrost, kan även rena toner förekomma. Förekomsten av såväl rena
toner som det bredbandiga bruset minskar dock med tilltagande ålder
på fasledarna.

Ljudeffekter kan även uppträda i samband med läckströmmar på iso-
latorer. Detta har liksom koronaljudet karaktären av ett bredbandigt
brus. Isolatorbuller kan förekomma under regn samt vid starkt ned-
smutsade isolatorer i kombination med hög luftfuktighet. Ljudnivån
är emellertid låg och orsakar i de flesta fall inga störningar.

Koronaaktiviteten och följaktligen även ljudnivån är lägre för 400 kV-
ledningar av modern konstruktion med tre grova linor per fas, av den
typ som används i dessa ledningar, än för äldre typer av 400 kV-led-
ningar med två linor per fas.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken representerar det mänsk-
liga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn och fuktig väderlek kan ljud-
nivåerna utomhus intill en 400 kV-ledning uppgå till 40-45 dB(A).
Avståndet till ledningen samt vegetation, byggnader och andra före-
mål dämpar ljudet, som avtar med 3-4 dB(A) för varje dubblering av
avståndet från kraftledningen.

Ljud från kraftledningar understigande 40-45 dB(A) är svåra att upp-
fatta och ljudnivåer av denna storleksordning bör inte ge upphov till
några påtagliga störningar. Av Naturvårdsverkets rapport 3147 "Ana-
lys av ljud och luftföroreningar" följer dock att ljud från kraftledning-
ar överstigande dessa nivåer bör undvikas.

FL66, FL67, FL68 och FL69 vid stolpe 18, väster om E6.

Vår bedömning är att ljudnivån vid dessa ledningar ej överstiger
nivån 40-45 dB(A). Det är inte troligt att buller från ledningarna
medför störningar för närboende.
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9. Miljökonsekvenser
Miljöförhållandena vid ledningarna är uppdelade på Varbergs, Marks
och Kungsbacka kommuner och dessa redovisas i följande avsnitt.
I kapitel 10 ges en samlad bedömning för de fyra ledningarna.

9.1 Varbergs kommun
Alla fyra ledningarna FL66 t o m FL69 utgår från Ringhals i Var-
bergs kommun och går parallellt i östlig riktning upp till motorvägen
Europaväg 6. Strax öster om motorvägen leds FL68 och FL69 i nord-
östlig riktning mot Strömma och FL66 och FL67 öster och nordost
mot Honed. I figur 9-1 redovisas ledningsdragningen inom Varbergs
kommun. Miljökonsekvenser i natur- och kulturmiljön begränsas ge-
nom åtgärder som beskrivs i avsnitt 11 "Drift och framtida underhåll".
Konsekvenser för bebyggelse begränsas genom åtgärder som har be-
skrivits i avsnitt 7 Elektriska och magnetiska fält.

9.1.1 Landskapsbild
På sträckan mellan Ringhals och motorvägen går de fyra ledningarna
FL66-FL69 parallellt till stor del på öppen jordbruksmark. På den för-
sta delen av sträckan finns även en femte mindre regionnätsledning,
ZL4, parallellt med och söder om FL66. Kuperingen är mycket svag.
Kraftledningarna är här dominerande i landskapet, som är relativt tätt-
bebyggt med sommarstugor och en del permanentbostäder. Lednings-
gatan är knappt 200 m bred de närmaste 3 km från Ringhals och där-
efter knappt 100 m bred. På sträckan från motorvägen mot Strömma
går ledningarna FL69 och FL68 genom ett svagt kuperat skogsland-
skap. Skogen består mestadels av barrskog. Strax innan gränsen till
Kungsbacka kommun passerar ledningen Göningsmosse, vilken är en
biotopskyddad sumpskog (se Bilaga 5). En stor del av denna sträcka
är glest bebyggd.

Även längs sträckan motorvägen-Horred går ledningarna FL67 och
FL66 genom ett kuperat skogslandskap med inslag av öppna jord-
bruksmarker. Skogen består mestadels av barrskog. Jordbruksmark
finns främst vid Skattagård. Ledningarna passerar även ett antal sump-
marker (se Bilaga 5). En förlängd koncession påverkar inte landskaps-
bilden. Eventuell omskruvning av ledningarna ger endast små föränd-
ringar lokalt som endast marginellt påverkar ledningarnas utformning
i landskapet.

9.1.2 Naturmiljö
Det finns inte några nationalparker, Natura 2000-områden, natur-
reservat, riksintressen för naturvård eller djur- och växtskydds-
områden i närheten av kraftledningarna. Däremot passerar ledning-
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arna förbi eller genom några mindre sumpskogar. Dock bedöms inte
ledningarna påverka dessa negativt. I bilagorna 4, 5 och 6 redovisas
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9.1.3 Kulturmiljö
I Varbergs kommun finns en mängd kulturhistoriska lämningar och
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Figur 9-1: FL66, FL67, FL68 samt FL69 inom Varbergs kommun.

9.1.4 Rekreation och friluftsliv
Riksintressen för friluftsliv i Varbergs kommun i närheten av kraftled-
ningarna utgörs av Viskan och riksintresse för rörligt friluftsliv utgörs
av kustområdet (se Bilaga 7). En förlängd koncession bedöms inte på-
verka dessa områden.
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9.1.5 Bebyggelse
Inom kommunen har 81 bostadshus identifierats inom 150 m från när-
maste mittfas. I tabell 9-1 redovisas antalet hus med magnetfält över
4 µT. Av tabellen framgår att ett hus idag och tre hus i framtiden har
magnetfält över 4 µT. I enlighet med Svenska Kraftnäts magnetfälts-
policy (se sid 14) vidtas åtgärder för att reducera magnetfält som över-
stiger denna nivå. Den föreslagna åtgärden med omskruvning innebär
att samtliga bostäder kommer att ha magnetfält under 4 µT.
Bebyggelsens läge i förhållande till kraftledningarna redovisas i
bilaga 9.

Tabell 9-1: Antal hus med beräknat magnetfält
> 4,0 ,uT i nuläget, i framtiden utan vidtagen åtgärd
för minskat magnetfält samt i framtiden med
vidtagen åtgärd.

Antal hus av totalt 81 st
>_ 4,0 µT

Nuläge 1

Framtid 3
Efter åtgärd

9.2 Marks kommun
Ledningarna FL68 och FL69 sträcker sig från gränsen av Kungsbacka
kommun norrut mot omkopplingsstationen i Strömma, som ligger i
Marks kommun. Den sista sträckan går 400 kV-ledningarna CL34
och FL 14 parallellt med FL68 och FL69. Lite längre söder ut i Marks
kommun går ledningarna FL66 och FL67 mot omkopplingsstationen i
Honed, se figur 9-2. Miljökonsekvenser i natur- och kulturmiljön be-
gränsas genom åtgärder som beskrivs i avsnitt 11 "Drift och framtida
underhåll". Konsekvenser för bebyggelse begränsas genom åtgärder
som har beskrivits i avsnitt 7 Elektriska och magnetiska fält.

9.2.1 Landskapsbild
Ledningarna FL68 och FL69 mot Strömma går genom ett måttligt till
starkt kuperat skogslandskap med inslag av öppna marker. Sträckan
Almered-Strömma är mest kuperad. Skogen består mestadels av barr-
skog. Närmare Strömma är landskapet mer öppet. Någon kilometer
söder om Strömma ligger Almered och Sätila där jordbruksmarken är
utbredd. Vid Sätila passerar ledningarna Gärån. Ledningarna passerar
också några sumpskogar (se Bilaga 11).

Även längs sträckan motorvägen-Horred går ledningarna FL66 och
FL67 genom ett skogslandskap med inslag av öppna jordbruksmarker.
Skogen består mestadels av barrskog.

Jordbruksmark finns främst vid Lindhult, sydväst om sjön
Lilla Hornsjön och vid Viskabacka norr om Horred. Kuperingen i
landskapet är måttlig, men ökar något närmare Honed. Ledningarna

passerar även ett antal sumpmarker, sjöarna; Gösjön och Lilla Horn-
sjön, ån Viskan och några naturvårdsbiotoper kring Viskabacka.

Ledningarnas exponering liksom dominans och kontrast är som störst
då de passerar öppna marker som jordbrukslandskap och sjöar. Land-
skapets kupering samt skogen gör att ledningarna inte blir lika do-
minanta i landskapet och därmed blir kontrasten lägre. En förlängd
koncession påverkar inte landskapsbilden. Eventuell omskruvning av
ledningarna ger endast små förändringar lokalt som endast marginellt
påverkar ledningarnas utformning i landskapet.

9.2.2 Naturmiljö
Det finns inte några nationalparker, Natura 2000-områden, natur-reser
vat eller djur- och växtskyddsområden i närheten av befintliga kraft-
ledningar.
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Ledningarna passerar dock mycket kort riksintresset för natur-
vård Lygnern och Storåns dalgång (Lygnern och Storåns dalgång i
bilaga 10). Området har stora natur-, landskaps- och friluftsvärden.
Området fungerar som en spridningskorridor för växt- och djurarter
och är därmed ett viktigt område för den biologiska mångfalden.

De orörda områderna ska enligt "Fördjupning av översiktsplan för
Marks kommun, 2003-10-21" skyddas mot exploatering. Området är
också ett levande kulturlandskap.

Ledningarna passerar också förbi eller genom några mindre sumpsko-
gar och nyckelbiotoper. Ledningarna bedöms inte påverka några av
dessa områden negativt. I bilagorna 10, 11 och 12 redovisas naturmil-
jövärden i Marks kommun.
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9.2.3 Kulturmiljö
Strax öster om transformatorstationen i Honed precis vid kom-
mungränsen går ett stråk som är riksintresse för kulturmiljövård,
Viskastigen.

Ledningarna FL68 och FL69 går genom Kungsbacka kommun på
sträckan nordost om europaväg 6 mot omkopplingsstationen i Ström-
ma, som ligger i Marks kommun, se figur 9-3. Miljökonsekvenser i
natur- och kulturmiljön begränsas genom åtgärder som beskrivs i av-
snitt 11 "Drift och framtida underhåll". Konsekvenser för bebyggelse
begränsas genom åtgärder som har beskrivits i avsnitt 7 Elektriska och
magnetiska fält.
:85 rt/
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Det finns en fornlämning sydväst om transformatorstationen strax
nordost om Öxnevalla, en så kallad "Fornåker" som ligger precis vid
kommungränsen. Ett antal mindre fornlämningar finns även på andra
platser inom den södra sträckningen, framförallt i den ostligaste delen
av sträckningen.

I Marks kommun finns också en mängd mindre fornlämningar. En
del av dessa ligger utmed de aktuella kraftledningarna i ansökt verk-
samhet. I bilaga 13 och 14 redovisas kulturmiljövärden. En förlängd
koncession bedöms inte påverka kulturmiljövärden inom kommunen
negativt.

9.2.4 Rekreation och friluftsliv
Området kring sjön Lyngern (Lyngern och Storåns dalgång) har höga
rekreationsvärden och är riksintresse för friluftsliv. Riksintresseområ-
det sträcker sig fram till ca 200 m från ledningarna FL68 och FL69.
En förlängd koncession bedöms inte påverka detta område.

9.2.5 Bebyggelse
Inom kommunen har 62 bostadshus identifierats inom 150 m från när-
maste mittfas. I tabell 9-2 redovisas antalet hus med magnefaltsni-
våer över 4 µT. Av tabellen framgår att inga idag och ett hus i fram-
tiden har magnetfält över 4 µT. I enlighet med Svenska Kraftnäts
magnetfaltspolicy (se sid 14) vidtas åtgärder för att reducera mag-
netfält som överstiger denna nivå. Den föreslagna åtgärden med
omskruvning innebär att samtliga bostäder kommer att ha magnet-
fält under 4 µT. Bebyggelsens läge i förhållande till ledningarna
redovisas i bilaga 15.

Tabell 9-2: Antal hus i Marks kommun med beräknat magnetfält > 4,0 1AT
i nuläget, i framtiden utan vidtagen åtgärd för minskat magnetfält samt i
framtiden med vidtagen åtgärd.

Antal hus av totalt 62 st
>_ 4,OµT

Nuläge
Framtid 1
Efter åtgärd

ä

•

HåIJ u •s4
udde
L.

/.
.

,.

23

Onsala
Kungsbacka-

6ttskär 'rden
DQ • 4.

Tjolöhol

J Q
DragPQ 

a
ps[vrby^

tenäs

f

.0,.. =ED .._.._.

_
Vendelsö

Ustö Tl

9.3 Kungsbacka kommun

lionsala Aska#orp

• 99.
Torga

~5lråvalla-
strand

Lingqr~eV

Figur 9-3: FL 68 och FL69 inom Kungsbacka kommun.

I ~ / • ...,

Efi Gällrnge

9.3.1 Landskapsbild
Ledningarna FL68 och FL69 går genom ett måttligt till starkt kuperat
skogslandskap med inslag av öppna marker, främst jordbruksmarker
vid Stuv. De öppna markerna ligger i sänkor. Då ledningarna sträcker
sig genom skogen går de över kuperade skogsområden. Skogen består
mestadels av banskog. Ledningarna passerar också några sumpsko-
gar och ån Glambäck som rinner från Stora Hornsjön. En förlängd
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koncession påverkar inte landskapsbilden. Eventuell omskruvning av
ledningarna ger endast små förändringar lokalt som endast marginellt
påverkar ledningarnas utformning i landskapet.

9.3.2 Naturmiljö
Inledningsvis kan konstateras att inga nationalparker, naturreservat,
Natura 2000-områden eller djur- och växtskyddsområden återfinns i
närområdet till kraftledningarna FL68 och FL69 inom Kungsbacka
kommun. Däremot finns ett riksintresse för naturvård, Lyngmossen.
Denna mosse är värdefull p g a sin speciella utformning och hydrolo-
gi. Mossen ligger dock ca 300 m från ledningarna och bedöms därför
inte påverkas av ledningarna.

Ledningarna passerar också genom och förbi några mindre sumpsko-
gar, naturvärden och nyckelbiotoper. Inte heller dessa bedöms påver-
kas negativt av ledningarna. I bilaga 16 och 17 redovisas naturmil-
jöområderna närmare. I bilaga 18 redovisas en sammanställning av
skogens miljövärden i ledningarnas närhet .

9.3.3 Kulturmiljö
Inga kulturreservat eller riksintressen för kulturmiljövård är identifie-
rade i närheten av kraftledningarna inom Kungsbacka kommun.
I Kungsbacka kommun passerar ledningarna endast förbi några min-
dre kulturhistoriska lämningar och fornlämningar. I bilaga 19 redo-
visas kulturmiljövärden i Kungsbacka kommun. I bilaga 20 redovi-
sas en sammanställning av kulturmiljövärden i ledningarnas närhet.
En förlängd koncession bedöms inte påverka kulturmiljövärden inom
kommunen negativt.

9.3.4 Rekreation och friluftsliv
Inga riksintressen för friluftsliv eller det rörliga friluftslivet är identi-
fierade i närheten av kraftledningarna inom Kungsbacka kommun. En
förlängd koncession bedöms inte påverka möjligheter till rekreation
och friluftsliv inom kommunen.

9.3.5 Bebyggelse
Inom kommunen har 30 bostadshus identifierats inom 150 m från
närmaste mittfas, se tabell 9-3. Av tabellen framgår att ett hus i

framtiden har magnetfält över 4 µT. I enlighet med svens-
ka kraftnäts magnetfältspolicy (se sid 14) vidtas åtgärder för
att reducera magnetfält som överstiger denna nivå. Den före-
slagna åtgärden med omskruvning, innebär att samtliga bo-
städer utom en kommer att ha magnetfält under 4 µT. Denna
fastighet har förvärvats av Svenska Kraftnät. I bilaga 21 re-
dovisas bebyggelsens läge i förhållande till kraftledningarna.

Tabell 9-3: Antal hus med beräknat magnetfält
> 4,0 ,uT i nuläget, i framtiden utan vidtagen
åtgärd för minskat magnetfält samt i framtiden med
vidtagen åtgärd.

Antal hus av totalt 30 st
>_ 4,0 µT

Nuläge
Framtid 1

Efter åtgärd 1

Stolpe 17 FL66, FL67, FL68 och FL69 väster om E6.
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10. Samlad bedömning

10.1 Miljömål
Den aktuella prövningen berör miljömålen säker strålmiljö och
levande skogar.

Som delmål rörnade elektriska och magnetiska fält inom ramen för
det nationella milj ökvalitetsmålet säker strålmiljö anges att "riskerna
med magnetiska falt" skall kontinuerligt kartläggas och nödvändiga
åtgärder skall vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifie-
rats.

Som ett led i denna ansökan om förlängd koncession har ett omfat-
tande arbete för att kartera magnetfält från ledningarna utförts. Be-
räkningar av magnetfält vid olika strömlaster har kunnat utföras i
en modell som har tagits fram utifrån en lägeskartering av befintliga
byggnader och ledningarnas läge i terrängen. Beräkningarna har se-
dan legat till grund för identifiering av de åtgärder som föreslås. Detta
arbete och de åtgrder som föreslås är i linje med miljömålet.

Svenska Kraftnät tar miljöhänsyn vid röjning och andra arbeten i led-
ningsgatan, se avsnitt 11.2 "Skogligt underhåll". Trots detta medför
röjningen att målet att öka mängden gammal skog och mängden död
ved i viss mån motverkas. Den negativa påverkan på miljömålsupp-
fyllelsen är dock begränsad. Dels gynnas lågväxande vegetation som
innehåller arter karaktäristiska för denna vegetationstyp, dels utgör
ledningsgatan en liten del av det totala skogsbeståndet och påverkan
är liten jämfört med exempelvis påverkan av skogsbruket. Dessutom
kan försämringen av biologisk mångfald i skogsbiotoper kompense-
ras av ökad mångfald i andra typer av biotoper, t ex brynzoner. För-
längning av koncessionen anses därför inte motverka uppfyllelse av
milj ökvalitetsmålet.

10.2 Landskapsbild
Ledningarna går omväxlande genom måttligt till starkt kuperade
skogslandskap och genom öppna marker, främst jordbruksmarker.
Ledningarna utgör i vissa områden ett påtagligt inslag i landskaps-
bilden.

I området mellan Ringhals och E6 går de fyra ledningarna parallellt,
till stor del över öppen jordbruksmark. Kraftledningarna utgör här ett
dominerande inslag i landskapsbilden.

De tekniska förändringar som övervägs för att minska magnetfältet
kommer inte att nämnvärt påverka ledningarnas utformning i land-
skapet.

10.3 Naturmiljö
Ledningssträckningarna går bl.a. genom ett antal sumpmarker och
ett riksintresse för naturvård. Påverkan på dessa är mycket liten och
bedöms inte förändras i framtiden.

10.4 Kulturmiljö
Ledningarna passerar förbi ett antal kulturlämningar. Dessa förekom-
mer som lämningstyper i form av t ex boplatser, fyndplatser och fos-
sila åkrar. Ledningarna bedöms enbart påverka dessa platser visuellt.
Svenska Kraftnät samråder med berörd länsstyrelse inför röjning om
det finns risk för att något kulturminne kan komma att beröras.

10.5 Rekreation och friluftsliv

Kraftledningarna passerar genom och förbi två olika riksintressen för
friluftsliv. Någon påverkan som hindrar det rörliga friluftslivet be-
döms dock inte föreligga. Påverkan är enbart av det visuella slaget.

10.6 Bebyggelse
Ett omfattande arbete har utförts för att kartlägga och beräkna
magnetfälten.

Svenska Kraftnät följer hela tiden forskningen och utvecklingen när
det gäller lågfrekventa magnetiska och elektriska fält. Myndigheter-
nas försiktighetsprincip och miljöbalkens regler om försiktighet inne-
bär att risker för människors hälsa och miljö ska undvikas så långt
som det kan anses ekonomiskt rimligt. Svenska Kraftnät har antagit
en magnetfältspolicy. Denna innebär att vid förlängning av konces-
sioner skall åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält över-
vägas. Åtgärder skall genomföras där människor varaktigt exponeras
för magnetfält som väsentligt avviker från det normala. En förut-
sättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga.
Nivån 4 µT bedöms vara en nivå som väsentligt avviker från det nor-
mala (se avsnitt 7).

Vid de aktuella ledningarna har 173 bostadshus identifierats inom
150 m från närmaste mittfas. Av dessa har idag ett hus, i Varbergs kom-
mun, beräknat magnetfält på en nivå över 4 µT. I en framtid med pla-
nerade effekthöjningar på Ringhals bedöms antalet öka till totalt fem,
i de tre kommunerna. En åtgärd som är tekniskt och ekonomiskt
möjlig för att minska magnetfälten vid bostäder vid dessa led-
ningar är att förändra faskonfigurationen. En sådan förändring har
bedömts kunna minska magnetfälten i ett antal bostäder även efter
effekthöjning på Ringhals. Åtgärden medför dock ett högre magnet-
fält, än i nuvarande utförande, på en kortare sträcka i Kungsbacka
kommun. Fyra hus berörs av detta. Endast ett hus i Kungsbacka kom-
mun har ett beräknat magnetfält på över 4µT efter en sådan åtgärd.
Svenska Kraftnät har förvärvat denna fastighet. Det är även möjligt
att erbjuda förvärv av de byggnader eller hela fastigheter med bygg-
nader som har magnetfält över 4,0 µT.

10.7 Planförhållanden

Kraftledningarna strider ej mot gällande översiktsplaner eller detalj-
planer.

22 Förlängning av koncession Ringhals-Horred och Ringhals-Strömma, MKB - Svenska Kraftnät



11. Drift och framtida
underhåll

11.1 Löpande drift och
ledningsunderhåll

En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med be-
stämda intervall. Den tekniska besiktningen av ledningen sker i cykler
om åtta år.

År ett till sju besiktigas ledningen (driftbesiktning) okulärt från heli-
kopter en gång per år. Det åttonde året görs en mer omfattande besikt-
ning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar m.m.
kontrolleras. Jordtag besiktigas för att säkerställa att de uppfyller kra-
ven i starkströmsföreskrifterna.

Tekniska underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som
upptäckts på ledningen vid besiktningarna.

Eftersom delarna i anläggningarna kontinuerligt byts ut, i enlighet
med ovanstående rutiner, går det inte att avgränsa en lednings tek-
niska livslängd.

Anlitade entreprenörer följer Svenska Kraftnäts rutiner för under-
hållsarbeten och blir därigenom upplysta om de lagkrav som gäller.

11.1.1 Kulturminnesskydd
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan finnas risk för att nå-
gon fast fornlämning kan komma att beröras, skall samråd hållas med
berörd länsstyrelse enligt 2 kap. 10 § kulturminneslagen.

Anmälan sker till berörd länsstyrelse om tidigare ej kända fornläm-
ningar påträffas under underhållsåtgärderna. Vid underhållsåtgärder
som medför att fornlämningar kan påverkas markeras samtliga forn-
lämningar med fornlämningsband vilket innebär att de är väl synliga
inför de markarbeten som kommer att utföras i samband med arbetet.

Inga ledningsstolpar placeras i fornlämning eller inom fornlämnings-
område. Hänsyn tas till fornlämningarna i samband med anläggande
av transportvägar, schaktning eller andra markingrepp.

11.1.2 Naturvårdshänsyn
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan finnas risk för att ar-
betsföretaget väsentligt kan komma att ändra naturmiljön (i de fall
arbetsföretaget inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt
enligt andra bestämmelser i miljöbalken), skall samråd hållas med be-
rörd länsstyrelse enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

11.2 Skogligt underhåll
Underhållsröjning skall i största möjliga utsträckning utföras under
barmarksperioden. Vid sådant snödjup att risk för höga stubbar eller
nedtryckning av vegetation föreligger, skall röjning av skogsgatan av-
brytas. Fällning av farliga träd i sidoområdena skall så långt möjligt
utföras under tid då tillvaratagande av virke är gynnsamt.

Underhållsröjning skall utföras av personer med god erfarenhet av
skogsarbete och betryggande kännedom om säkerhetsanvisningarna
för underhåll av ledningsgata. Vid underhållsröjning skall alla erhålla
sådana instruktioner, att de är helt införstådda med faran att arbeta in-
vid en spänningsförande ledning. Röjningen skall utföras på det för
ledningsägaren mest ekonomiska sättet. Hänsyn skall dock alltid tas
till markägarens synpunkter som bör beaktas i samband med under-
hållsröjningen. Detta medför att underhållsröjningen kan ske på olika
sätt beroende på de lokala förhållanden som råder. Anlitade entrepre-
nörer kommer att följa Svenska Kraftnäts rutiner för underhållsröj -
ning och blir därigenom upplysta om de lagkrav som gäller, se bilaga
23.

11.2.1 Intervall
Röjning med tillhörande kantträdsavverkning ska i de flesta fall utfö-
ras med åtta års intervall. Avgörande för intervallets längd är tillväxt-
förmågan i skogsgatan och dess sidoområden.

Skogliga underhållsåtgärder över tid:
År 1 Röjning
År 2 Kantträdsavverkning
År 4 Röjningbesiktning
År 7 Extra röjningsbesiktning
År 8 Röjning
o.s.v.

11.2.2 Röjning
Generellt gäller att all lågväxande vegetation ska sparas. Skogsga-
tan får härigenom ett tilltalande utseende samtidigt som natur- och
viltvård gynnas. Enbuskar, lågväxande videarter, gräs och ormbunkar
håller effektivt plantor av högväxande arter borta. De bör därför gyn-
nas genom att de befrias från konkurrens med högväxande arter. Pa-
trullstig eller transportväg inom skogsgatan ska kalröj as till en bredd
av tre meter. Även stolpplatserna ska kalröj as, vilket innebär att inga
träd eller buskar får stå kvar mellan stolpbenen, ej heller närmare stol-
pe eller stag än tre meter.

Hänsyn ska även tas till markägarens önskemål när det gäller pryd-
nadsträd, fruktodlingar m.m. i eller i anslutning till ledningsgatan. Det
har visat sig att en ledningsgata som underhålls med jämna mellanrum
skapar attraktiva livsmiljöer för många arter. Röjningsarbetet utförs
normalt som motormanuellt arbete med röjsåg.

11.2.3 Kantträdsavverkning
Träd som kan komma för nära ledningen vid exempelvis storm eller
fall stämplas (mäts och märks med färgprick). Avverkningen utförs
på sådant sätt att mark- och miljöskador i möjligaste mån minime-
ras. Detta kan ske till exempel genom avverkning på tjälad mark och
att maskinerna är utrustade med miljöband samt använder miljöoljor.
Under senare tid har andra metoder provats, istället för att avverka
träden toppas träden med hjälp av anordning som hänger under en he-
likopter.

11.2.4 Röjningsbesiktning
Besiktning utförs mitt emellan två röjningsperioder. Vegetation i
skogsgatan som bedöms komma inom närområdet (4,5 m) från fasli-
norna innan kommande röjning sker, röjs bort.

Året före planerad röjning kontrolleras ledningen så att ingen vegeta-
tion kommit för nära faslinorna. Detta görs för att röjningsarbetet ska
kunna utföras på ett säkert sätt.
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11.2.5 Kulturminnesskydd
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan finnas risk för att nå-
gon fast fornlämning kan komma att beröras, skall samråd hållas med
berörd länsstyrelse enligt 2 kap. 10 § kulturminneslagen.

Anmälan sker till berörd länsstyrelse om tidigare ej kända fornläm-
ningar påträffas under underhållsåtgärderna. Vid underhållsåtgärder
som medför att fornlämningar kan påverkas markeras samtliga forn-
lämningar med fornlämningsband vilket innebär att de är väl synliga
inför de markarbeten som kommer att utföras i samband med arbetet.

Inga ledningsstolpar placeras i fornlämning eller inom fornlämnings-
område. Hänsyn tas till fornlämningarna i samband med anläggande
av transportvägar, schaktning eller andra markingrepp.

11.2.6 Naturvårdshänsyn
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan finnas risk för att ar-
betsföretaget väsentligt kan komma att ändra naturmiljön (i de fall
arbetsföretaget inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt
enligt andra bestämmelser i miljöbalken), skall samråd hållas med be-
rörd länsstyrelse enligt 12 kap. 6 § miljöbalken."

FL67, stolpe 52.
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12. Ord- och Begrepps-
förklaring
Biologisk mångfald

Artrikedom i ett ekosystem.

Biotopskydd

Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av en livsmil-
jö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljöfaktorer och är
lämplig för vissa djur och växter.

Boplats

Plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen
för bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall
lämnats kvar på marken. Ibland bildas tjocka lager, med inblandning
av sot och kol. De ingående lämningarna ska ha bedömts höra sam-
man kronologiskt och funktionellt. Avståndet mellan lämningarna
ska inte överstiga 20 meter.

Bytomt/gårdstomt

Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt bebyggelseenhet. Indike-
ras av kulturlager, husgrunder eller andra lämningar. Avser även läm-
ningar efter nybyggen, kolonat och kronolägenheter som skattlagts.
Bytomt eller gårdstomt som är varaktigt övergiven, d v s inte längre
bebyggd, och har ingått som ett led i en primär, agrar kolonisations-
och uppodlingsprocess.

Detaljplan

Upprättas av kommunen för att med bindande verkan fastställa ett
områdes utnyttjande för olika ändamål.

Engångsersatt område

Betecknar det område längs en kraftledning, för vilket ledningsäga-
ren betalat engångsersättning. Det engångsersatta området motsvarar
normalt skogsgatan.

Elektriska fält

Uppkommer vid generering, överföring, distribution samt slutan-
vändning av el. Fältet i marknivå är starkast där linorna hänger som
lägst.

Farliga träd

Betecknar träd, som är eller fram till nästa underhållsröjning kan bli
farliga för ledningens driftsäkerhet.

Faslina

Den lina eller de linor som transporterar energin, oftast är det tre
stycken i ett trefassystem, fas 1-3 eller R S T. Ofta skriver och säger
man bara fas eller faser. Ibland används också begreppet falledare.

Fornborg

Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid. Avser dels
en terränganpassad sten- eller jordvall jämte naturliga avspäitiiingar
i krönläge vilka helt avgränsar ett område, dels en vanligen rundad
eller oval sten- och/eller jordvall (ringvall), ibland kombinerad med
vallgrav, anlagd på plan eller flack mark, vilken helt avgränsar ett
område.

Fornlämningar

Fornlämningar är spåren av mänsklig verksamhet som syns eller
finns i vår omgivning och är skyddade enligt lagen om kulturminnen
(KML). Till varje fornlämning hör ett markområde runt den som har
samma lagskydd som själva fornlämningen. Områdets storlek skiftar
beroende på fornlämningens art och betydelse och dess läge i land-
skapet.

Fornlämningsliknande bildning

Naturbildning med fornlämningsliknande utseende formade av natu-
ren.

Fornlämningsliknande lämning

Lämning med fornlämningsliknande utseende skapade av männis-
kan.

Fossil åker

Varaktigt övergiven åkermark, formad genom äldre tiders bruknings-
metoder. Med "fossil" avses en i terrängen synlig övergiven fas i
odlingslandskapets framväxt.
Åkermarken kan begränsas av t e x hak, terrasskanter eller diken.
Fossil åker omfattar även åkermark som fortfarande används om
spåren efter äldre tiders bruk är mycket tydliga.

Fyndplats

Fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/artefakter från förhistorisk
tid, medeltid eller äldre historisk tid. Avser plats för fynd som man
kan anta inte medvetet deponerats på platsen och/eller där det påträf-
fats för få fynd för att området ska kunna bedömas som boplats.

Färdväg

Äldre stig, väg och järnväg, som t ex pilgrimsvägar, kyrkvägar och
fäbodvägar/-stigar (buvägar) men även hålvägar, kavelbroar samt
äldre vägbankar och banvallar. Avser inte brukningsväg/markväg,
inte heller färdvägar till sjöss.

Fysisk miljö

Mark, vattenområden, landskap, kulturmiljö, infrastruktur, anlägg-
ningar, byggnader, ekosystem, klimat samt upplevelser i den fysiska
miljön.

Gravfält

Lokal med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett in-
bördes avstånd av högst 20 m, t ex flatmarksgrav, grav markerad av
sten/block, gravhägnad, gravklot, hög, järnåldersdös, röse, stenkist-
grav, stenkammargrav, stenkrets, stensättning.
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Gränsmärke
Markering som utmärker gräns, t ex markeringar för gränser mellan
fastigheter, byar, socknar eller länder. Gränsmärken kan bl.a. bestå
av enstaka stenar med eller utan postament, av större block, av rösen
med eller utan mittsten och visarstenar, av gjutjärnstavlor.

Hög
Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil och övertor-
vad yta som till större delen är uppbyggd av sand eller jord. Enstaka
till talrika stenar kan synas i ytan, formen är oftast rund.

Högväxande vegetation
Betecknar sådana arter, som på växtplatsen kan bli så höga att de stör
ledningens drift.

Kantträd
Betecknar de farliga träd, som växer utanför det engångsersatta om-
rådet och för vilka ersättning ska betalas när de avverkas.

Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd enligt
ellagen, så kallad Koncession. Handläggningen av ansökan sker hos
Energimarknadsinspektionen. Det slutgiltiga beslutet om koncession
fattas oftast av regeringen.

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

Kärrskog
I kärrskogen växer en blandning av barr- och lövskog.

Landskapsbild
Den anblick som ett landskap erbjuder. I miljökonsekvensbeskriv-
ningen görs en bedömning av påverkan på landskapet. Detta innebär
analys och värdering av hur stationen syns och upplevs från olika
platser i landskapet, det vill säga hur stationen påverkar landskaps-
bilden.

Ledningsgata
Avser det område längs en kraftledning, inom vilket vissa krav måste
uppfyllas enligt starkströmsföreskrifterna. I skogsmark utgörs led-
ningsgatan av skogsgata och sidoområden.

Ledningsrätt
Marken har fastighetsrättsligt upplåtits för kraftledning.
Lågväxande vegetation
Betecknar sådana arter, som på växtplatsen uppenbart inte kan bli så
höga att de stör ledningens drift.

Magnetiska fält
Magnetiska falt finns kring alla elektriska installationer. Kring kraft-
ledningar uppstår både elektriska falt och magnetiska fält. Det mag-
netiska fältet alstras av strömmen i kraftledningen. Fältets styrka
beror bl.a. på avståndet till ledningen, faslinornas höjd och inbördes
placering samt hur mycket ström som transporteras i ledningen.

Mikrotesla (pT)
Enheten för magnetiska fält.

Miljöbalken
Den samlade miljölagstiftningen i Sverige. Trädde i kraft 1 januari
1999.

Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t ex ett sta-
tionsprojekt. Miljöeffekt uttrycks objektivt.

Miljökonsekvens
Följden av vissa miljöeffekter för något intresse. Miljökonsekvens
uttrycks som en värderande bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Ett dokument särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag och vars inne-
håll är grundat på en process där verksamhetsutövaren inhämtar,
utvecklar, förmedlar och tillvaratar kunskap om hur verksamheten
eller åtgärden inverkar på människors hälsa och miljön i den mening
begreppet används i miljöbalken.

Mosseskog
I mosseskogen växer företrädesvis tall.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU.
Syftet är att värna om naturtyper och livsmiljöer för arter som EU-
länderna kommit överens om att bevara.
Naturreservat
Områden med hög biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och
arter eller friluftsvärden kan skyddas som naturreservat, vilket är det
vanligaste skyddet för naturen. Området kan ägas av vem som helst
och markägaren får en ersättning för det intrång som uppkommer på
grund av olika bestämmelser. Dessa skyddas med hjälp av milj öbal-
ken.

Naturvärden
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden som inte når
upp till kvaliteten nyckelbiotop i Skogsstyrelsens inventeringar. De
kan förväntas bli nyckelbiotoper inom en inte alltför avlägsen fram-
tid.

Naturvärdesklass
Naturvärden klassas mellan 1-4. Objekt med mycket höga naturvär-
den har naturvärdesklass 1 och de med vissa värden klassas som 4.

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projektet
genomförs.

Nyckelbiotop

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden.
Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för
skogens missgynnade och hotade djur och växter. Vetskapen om var
dessa områden är belägna är avgörande för att skogsnäringen ska
kunna leva upp till sitt ansvar att bevara den biologiska mångfalden.
Skogsstyrelsen inventerar på småskogsbrukets marker, medan stor-
skogsbruket själva inventerar sitt innehav.

26 Förlängning av koncession Ringhals-Horred och Ringhals-Strömma, MKB - Svenska Kraftnät



Nyckelbiotop bolag
När riksdagen i mitten av 90-talet anslog medel till en nyckelbio-
topsinventering gav man Skogsvårdsstyrelsen (nuvarande skogssty-
relsen) i uppdrag att genomföra inventeringen på småskogsbrukets
marker.
Storskogsbruket fick ansvaret att inventera sina egna marker, med
Skogsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Dessa inventeringar kunde
genomföras med egen personal, eller som uppdrag till skogliga kon-
sulter eller Skogsvårdsstyrelsen. Med storskogsbruk menas i detta
fall markägare med mer än 5 000 hektar mark, plus staten, kommu-
nerna, landstingen och stiften oavsett storleken på innehavet. Mark-
ägare med 5 000 till 20 000 hektar skog kunde tidigare få visst eko-
nomiskt stöd för att inventera sina marker.

Område med fossil åkermark
Lokal med olika typer av åkerbrukets lämningar. Termen används för
områden där lämningar av fossil åker är den dominerande lämnings-
typen men inom dessa områden kan även t ex lämningar efter häg-
nadssystem förekomma. Antalet lämningar måste vara minst två och
avståndet mellan lämningarna ska inte överstiga 20 m.

Plats med tradition
Plats till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller
märkligt historiskt minne är knutet. Är bruket, traditionen, nam-
net etc. knutet till en naturbildning på platsen, används i stället
naturföremål/-bildning med tradition.

Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvär-
den, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv i ett nationellt eller in-
ternationellt perspektiv. Riksintressena skyddas i miljöbalken.
Samlad bedömning
En viktning (inbördes värdering av faktorer), där MKB tillsammans
med annat beslutsunderlag ska möjliggöra för beslutsmyndigheten
att samlat bedöma projektets verkningar, inte fråga för fråga eller
konsekvens för konsekvens utan med en helhetsbild av projektets
verkningar.

Sammanförda lämningar

Används för sådana poster som har flera olika sakord i den gamla
databasen Forn, men som inte kan konverteras till någon sammansatt
lämningstyp.

Samråd

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

Sidoområden

Betecknar de områden längs en kraftledning, som är belägna på
ömse sidor om skogsgatan. Sidoområdena sträcker sig så långt åt
sidorna som det kan finnas träd som utgör en fara för ledningens sä-
kerhet.

Skogsgata

Betecknar det skogsområde längs en kraftledning inom vilket led-
ningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande vegeta-
tion.

Skruvning

Ändring av fasledarnas inbördes placering på en kraftledning.

Stensättning

Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil. En
stensättning är antingen uppbyggd av stenar utan större inblandning
av jord och sand (stenfylld), till större delen uppbyggd av jord och
sand (övertorvad) eller består den synliga delen endast av en kant-
kedja el. dyl. (ofylld).

Sumpskogar

Sumpskogar innefattar all trädbärande blöt mark där träden i mo-
get stadium har en medelhöjd på minst 3 m och trädens krontäck-
ningsgrad är minst 30 %. Skogsstyrelsen inventerar och klassificerar
sumpskogsområden i naturvärdesklass 1-4, där 1 är högsta värdet.

Torplämning

Lämningar efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte
skattlagts. Lämningarna kan bestå av husgrunder, kulturlager eller
andra anläggningar, t ex torp på enskilt ägd mark där nyttjanderätten
upplåtits till torparen som avlöning mot fullgörande av vissa arbets-
uppgifter. Många torp utvecklades och skattlades senare som sj älv-
ständiga fastigheter.

VMI- våtmarksinventeringen

Naturvårdsverket har med projektet regionala våtmarksinventeringar
(VMI) verkat för att länsvisa inventeringar genomförs enligt en stan-
dardiserad metod i hela landet. Målsättningen är att skapa en kun-
skapsbank som ska kunna användas för bland annat milj öövervak-
ning och naturresursräkenskap över landets våtmarker.

Vägmärke

Stenar, skyltar eller stolpar uppsatta vid allmän väg som avstånds-
markeringar eller med skriftliga uppgifter om bl.a. avstånd till en
viss plats t ex om avståndet till närmaste gästgiveri, stad etc. Väg-
hållningsstenarna markerar gräns mellan vägsträckor med olika väg-
hållare. De är vanligen av sten, men även trätavlor kan förekomma.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grunddragen i
mark- och vattenanvändningen samt hur den bebyggda miljön ska ut-
vecklas och bevaras. I planen redovisas dessutom kommunens ställ-
ningstagande till olika allmänna intressen, till exempel riksintressen.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för
efterföljande beslut om användningen av mark- och vattenfrågor.
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2007-05-16
375/2007/AN10

Nätteknik, NM Till
 Berörda fastighetsägare

Förnyelse av koncession för befintliga 400 kV-ledningar Ringhals — Strömma/Horred

Inledningsvis vill vi framföra att rubricerade ledningar förvaltas av Affärsverket Svenska Kraftnät (Svenska
Kraftnät), som har ansvar för det så kallade stamnätet, i vilket ingår alla anläggningar i Sverige för 400 och 220
kV, som ägs av staten.
Svenska Kraftnät avser att hos Energimarknadsinspektionen förnya koncessionen för ledningarna. Enligt vår
bedömning utgör ledningarna en viktig del i stamnätet och ingen förändring planeras beträffande ledningarnas
sträckning eller tekniska utförande.
Koncessionen för ledningarna från Ringhals till kopplingsstationerna i Horred respektive Strömma gäller till år
2012 respektive år 2016. Inför denna ansökan kommer Svenska Kraftnät med start den 23 maj 2007 att utföra
mätningar av koordinater för ledningsstolpar, ledningar och byggnader som befinner sig inom 150 meter från
ledningarna samt av strömlaster och magnetfält.

Syftet med mätningarna är att ta fram ett korrekt underlag för upprättande av den eller de milj ökonsekvensbe-
skrivningar som ska åtfölja ansökan om koncessionsförnyelse.

Mätningarna, som görs bl.a. med GPS-utrustning, kommer att ske utomhus, främst i ledningsgatan under led-
ningarna, men också i anslutning till byggnader i ledningens närhet. För att genomföra mätningarna måste anli-
tad personal beträda berörda fastigheter. Mätningarna kommer att genomföras manuellt med bärbar utrustning,
varför någon skada på fastigheterna inte förväntas uppkomma. Mätningarna sker utomhus, därför finns inget
behov av fastighetsägarnas medverkan.

Vid eventuella synpunkter eller invändningar avseende mätningarna, vänligen kontakta
 eller 

Om Ni har andra frågor om ledningarna eller koncessionsärendet kan Ni kontakta  på

Med vänlig hälsning
Svenska Kraftnät

Bilaga 1, sid 1(1)
Brev till
fastighetsägare
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Svenska Kraftnäts miljöpolicy

Svenska Kraftnät ska vara ett miljömedvetet företag där varje
medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska
verka för lösningar som är långsiktigt hållbara och som bidrar till
att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. Vi ska med mar-
ginal uppfylla kraven i lagar och förordningar på miljöområdet.

Svenska Kraftnät påverkar miljön främst genom energiförbruk-
ning vid överföring av el och vid transporter, genom användning
av miljöstörande ämnen i våra anläggningar samt genom våra
kraftledningars inverkan på människors boende- och närmiljö. Vi
strävar efter att förebygga och begränsa denna påverkan.

Följande principer är vägledande för Svenska Kraftnäts
milj öarbete:
• Vi strävar efter att ständigt minska vår miljöbelastning.
• Miljöfrågorna integreras i verksamheten och miljö-

hänsyn vägs in i alla beslut.
• Vi sätter upp tydliga miljömål och utformar rutiner för

att följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet.
• Vi tar hänsyn till miljöaspekter i vår upphandling genom

att ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer.
• Vår kommunikation i miljöfrågor kännetecknas av

öppenhet och ärlighet.
• Vi bedriver och stödjer forskning och utveckling som

kan leda till förbättringar för miljön.

Varje chef och medarbetare på Svenska Kraftnät har ansvar för att
denna miljöpolicy följs.

Svenska Kraftnäts miljömål

Svenska Kraftnäts miljöarbete inriktas mot följande långsiktiga mål. Målen
anknyter till det nationella milj ökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan,
Giftfri miljö, Säker strålmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och
djurliv.

• De utsläpp av växthusgaser som orsakas av verksamheten ska
kontinuerligt minska.

• Stationer och ledningar ska lokaliseras och utformas på ett miljö-
anpassat sätt och så att utyggnaden av förnybar energiproduktion i
landet främjas.

• Farliga ämnen ska succesivt fasas ut. De farliga ämnen som an-
vänds ska hanteras så att de inte läcker ut i miljön.

• Försiktighetsprincipen om lågfrekventa elektriska och magnetiska
fält ska följas genom att Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy till-
lämpas.

• Den biologiska mångfalden i ledningsgatorna ska gynnas och
hotade arters livsmiljöer värnas.

Bilaga 2, sid 1(1)
Svenska Kraftnäts
Miljöpolicy och
Miljömål
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Sammanställning av magnetfält (årmedelvärde) vid bostadshus
inom 150 m från närmaste mittfas, längs ledningarna.

Nuläge
Fördelning av beräknat magnetfält utifrån

årsmedelströmmar 1997-2006.

Fördelning av beräknat magnetfält
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Framtid
Fördelning av beräknat magnetfält efter

effekthöjning och skifte av FL67 och FL68.

Fördelning av beräknat magnetfält efter effekthöjning
och skifte av FL 67 och FL68
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Bilaga 3, sid 1(1)
Sammanställning
av magnetfält

Möjlig åtgärd
Fördelning av beräknat magnetfält efter omskruvning,

effekthöjning och skifte av FL67 och FL68.
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Beräknat magnetfält vid bostadshus inom 150 m från närmaste mittfas, totalt 173 bostäder inklusive även inredda friggebodar som troligtvis endast sporadiskt används som bostäder
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Identitet i
kartan

Skogs-
styrelsens
ObjektlD:

Objektstyp Biotoptyp/
Hydrologisk typ

Beskrivning Påverkan
enligt Skogs-

styrelsen

Naturvärdes-
klass

Areal
(ha)

Kommentar
(Naturobjekt inom
100 m från ledning)

S1

060117031 Sumpskog Mosseskog Al och glasbjörk dominerar (> 70 %).
Andel lövträd 75-84 %. Krontäckning
30-49 %.

Stark lokal
påverkan av
kraftledning
och tydliga
körspår.

Preliminär 3 6 Berör ledningar FL68, FL69

S2
060117172 Sumpskog Kärrskog Glasbjörk dominerar, andel lövträd

>85 %, krontäckning >70 %. Gallringsskog.
3 1 Berör ledningar FL68, FL69

S3

060117191 Sumpskog Mosseskog Glasbjörk dominerar. Andel lövträd
75-84 %, krontäckning 50-74 %. Ingår i
våtmarksobjekt enl VMI
(Våtmarksinventeringen).

Svag lokal
påverkan med
anslutning till
kraftledning.

4 Berör ledningar FL66, FL67

S4

060117201 Sumpskog Kärrskog Al och glasbjörk dominerar (> 70 %).
>85 % lövträd, krontäckning 50-69 %.

Stark lokal
påverkan med
anslutning till
väg.

Preliminär 2 1 Berör ledningar FL66, FL67

S5

060117211 Sumpskog Mosseskog Tall och glasbjörk dominerar. Andel
65-74 %. Krontäckning 50-69 %. Gallrings-
skog. Arealavdrag utgörs av öppen
våtmark. Ingår i VMI- objekt klass 4.

Stark lokal
påverkan med
anslutning
kraftledning.

4 32 Berör ledningar FL66, FL67

S6

060117231 Sumpskog Kärrskog Tall och glasbjörk dominerar. Andel
lövskog 65-74 %, krontäckning >70 %.
Gallringsskog.

Stark lokal
påverkan med
anslutning till
kraftledning.

Preliminär 2 1 Berör ledningar FL66, FL67

S7

060117221 Sumpskog Mosseskog Tall och glasbjörk dominerar. Andel
lövträd 55-64 %. Krontäckning
50-69 %. Arealavdrag utgörs av öppen
våtmark.

Stark lokal
påverkan med
anslutning till
kraftledning.

Preliminär 3 6 Berör ledningar FL66, FL67

S8

060128562 Sumpskog Mosseskog Tall och glasbjörk dominerar. Andel
lövträd 5-14 %, Krontäckning 50-69 %.
Gallringsskog. Ingår i våtmarksobjekt enl
VMI.

Stark lokal
påverkan med
anslutning
avverkning,
området är
dikat.

4 5 Berör ledningar FL66, FL67

S9
060128571 Sumpskog Mosseskog Tall dominerar. Arealavdrag utgörs av

öppen våtmark. Bäck.
Stark lokal
påverkan med
kraftledning.

Preliminär 3 5 Berör ledningar FL66, FL67

Bilaga 6, sid 1(1)
Varbergs kommun,
Sammanställning
Skogens Miljövärden
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Bilaga 7, sid 2(3)
Varbergs kommun,
Kulturmiljö och
friluftsliv

Mölndal

,q1

Kungsbacka

Ringhals
Kärnkraftverk

Varberg

Teckenförklaring 

gemmed

«

Mark

Borås

0
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Falkenberg

Fornminnen punktobjekt

Fornminnen linjeobjekt

Fornminnen ytobjekt

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse rörligt friluftsliv

Riksintresse kulturmiljövård

Kulturreservat

Kraftledning som är
föremål för förnyad
koncession

Annan kraftledning som
beaktats vid magnetfälts-
beräkning
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Identitet
i kartan

RAÄ-nummer Antal Lämningstyp Antikvarisk
bedömning

Information Kommentar
(Kulturobjekt inom
100 m från ledning)

K1 Värö 184:1 1 Boplatsområde Övrig kulturhistorisk
lämning

Stenålder, Bronsålder, Järnålder. Fyndplats för
kokgropar, undersökta och borttagna.

Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K2 Värö 232:1 1 Boplats Övrig kulturhistorisk
lämning

Stenålder, Bronsålder, Järnålder. Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K3 Värö 231:1 1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk
lämning

Stenålder, Bronsålder, Järnålder, Medeltid,
Nyare tid.

Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K4 Värö 229:1 1 Fyndplats Stenålder Bronsålder Järnålder Medeltid Nyare
tid

Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K5 Värö 163:1 1 Hög Fast fornlämning Bronsålder, Järnålder. Högen är ljungklädd och
beväxt med spridda mindre granar.

Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K6 Värö 69:1 1 Hög Fast fornlämning Bronsålder, Järnålder. Beväxt med hallonbuskar,
nypon och en mindre rönn.

Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K7 Värö 64:1 1 Gravfält Fast fornlämning Stenålder, Bronsålder, Järnålder. Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K8 Värö 267:1 1 Boplats Fast fornlämning Stenålder, Bronsålder, Järnålder. Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K9 Värö 267:2 1 Boplats Fast fornlämning Stenålder Bronsålder Järnålder Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K10 Värö 280:1 1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk
lämning

Stenålder, Bronsålder, Järnålder, Medeltid,
Nyare tid. Spjutspetsar, dolk, pilspets, trindyxa,
flintyxa. Fynden har gjorts på olika ställen på
gårdens marker.

Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K11 Värö 187:1 1 Sammanförda
lämningar

Övrig kulturhistorisk
lämning

Varken sommarstugan eller stenarna återfanns
vid besiktningen.

Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K12 Värö 305:1 1 Stensättning Fast fornlämning Rund, stenfylld. Bronsålder, Järnålder. Berör ledningar FL66, FL67,
FL68, FL69

K13 Veddige 278:1 1 Fossil åker-
röjningsröseområde

Bronsålder, Järnålder, Medeltid, Nyare tid.
Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare
inventering.

Berör ledningar FL66, FL67

K14 Veddige 275:1 1 Torplämning Övrig kulturhistorisk
lämning

Medeltid, Nyare tid. Torplämning. Nytt nr
tilldelat vid digitalisering. Tidigare nr 242.

Berör ledningar FL66, FL67

K15 Veddige 260:1 1 Torplämning Övrig kulturhistorisk
lämning

Torplämning. Nytt nr tilldelat vid digitalisering.
Tidigare nr 242.

Berör ledningar FL66, FL67

K16 Veddige 280:1 1 Torplämning Övrig kulturhistorisk
lämning

Medeltid, Nyare tid. Torplämning. Nytt nr
tilldelat vid digitalisering. Tidigare nr 242.

Berör ledningar FL66, FL67

Bilaga 8, sid 1(1)
Varbergs kommun,
sammanställning
Kulturmiljö
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