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1. BAKGRUND OCH SYFTE

Rubricerade ledningar har stått på samma plats i över 35 år. 
Svenska kraftnät ansökte i september 2010 om förlängd kon-
cession för ledningarna. Detta dokument är en komplettering 
till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som togs fram i 
september 2010 och utgör bilaga till ansökan om förlängning 
av nätkoncession, Ringhals-Horred och Ringhals-Strömma. 
Kompletteringarna är i enlighet med Energimarknadsinspek-
tionens begäran om komplettering, daterad 2017-03-15.

Till grund för nedanstående komplettering ligger skriv-
bordsstudier av kända och registrerade naturvärden och stu-

2. NY KARTA ÖVER SÖKT LEDNINGSSTRÄCKNING

I begäran om komplettering, punkt 1, efterfrågas nya konces-
sionskartor. En för varje sträckning (Ringhals-Horred och 
Ringhals-Strömma) där sökt ledningssträckning framgår.

dier av ortofoton. Merparten av informationen kommer från 
länsstyrelsernas geodata. Någon inventering i fält av arter 
har inte bedömts som nödvändig inför denna komplettering 
av ansökan om förlängd koncession. Konsekvensbedöm-
ningar har gjorts i enlighet med Svenska kraftnäts Bedöm-
ningsgrunder.

Svenska kraftnät noterar yttrandet från Marks kommun 
men bemöter det inte då det endast är ett utlåtande om att 
ledningarna är förenliga med kommunens områdesbestäm-
melser, detalj- och översiktsplaner.

3. KONSTRUKTIONSSPÄNNING

I begäran om komplettering, punkt 2, efterfrågas uppgift om 
konstruktionsspänning för de ledningar som ansökan avser.

Koncessionskartorna i skala 1:50 000 (A3) bifogas i 
Bilaga 1.

Konstruktionsspänningen för alla fyra ledningarna är 420 
kV.
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4. GILTIGHETSTID FÖR ANSÖKAN

I begäran om komplettering, punkt 3, efterfrågas förtydli-
gande angående vilken giltighetstid som Svenska kraftnät 
söker koncession för. 

5. FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING

I begäran om komplettering, punkt 4, efterfrågas ett uppda-
terat fastighetsägarregister till kompletteringen. 

Ärendet kompletteras med ny fastighetsägarförteckning 
för direkt berörda fastigheter, Bilaga 2. I förteckningen redo-

görs även för delägarfastigheter för berörda samfälligheter.
Förteckningen distribueras även digitalt till Energimark-

nadsinspektionen i form av en Excel-fil.

6. SAMRÅD
I begäran om komplettering, punkt 5, efterfrågas förtydli-
gande hur de enskilda som kan antas bli särskilt berörda inför 
det genomförda samrådet har fastställts och hur dessa per-
soner informerats om det kommande samrådet. En kopia på 
det samrådsunderlag som tillsänts myndigheter, enskilda och 
som publicerats efterfrågas också. 

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) från 2010 beskrivs 
att brev sändes ut till berörda fastighetsägare med informa-
tion om magnetfältsmätningar och den förestående pröv-
ningen. Brevet bifogades som Bilaga 1 till MKB 2010. I 

september 2009 sändes en remissversion av föreliggande 
MKB till berörda fastighetsägare, kommuner och länssty-
relser. Svenska kraftnät har eftersökt denna remissversion 
i sina arkiv men har tyvärr inte hittat den och kan därför 
inte komma in med den efterfrågade kopian på samråds-
underlaget.

Samrådskretsen för enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda utgjorde de vars fastigheter ligger inom (även 
endast del av fastighet) 150 m från respektive ledning.

Svenska kraftnät söker koncession som är giltig tills 
vidare.



8 ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNING AV KONCESSION

SVENSKA KRAFTNÄT – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

7. ALTERNATIVREDOVISNING

I begäran om komplettering, punkt 6, efterfrågas en redovis-
ning av alternativ till sökt sträckning och utförande, som ska 
innehålla en beskrivning av eventuell miljöpåverkan, konse-
kvensanalys och kostnadsberäkning för respektive alternativ.

Svenska kraftnät kompletterar härmed MKB från 2010 
med en alternativredovisning enligt följande. Mot bakgrund 
av att det är befintliga ledningsstäckningar som omprövas 
har utgångspunkten för utredningen av alternativa sträck-
ningar begränsats till två huvudsakliga spår:

 > Att justera befintliga ledningar (då ledningarna är   
parallellgående förutsätts att alla ledningar vid samma 
plats ska justeras på samma sätt) på platser där motstå-
ende intressen kunnat identifieras, med syfte att i enlighet 
med 2 kap. 3 § miljöbalken utreda vilka åtgärder som 

skulle kunna vidtas för att minska skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Se avsnitten 7.1 och 7.5.

 > Att dra ledningarna (då ledningarna är parallellgå  
ende förutsätts att alla ledningar vid samma plats   
ska justeras på samma sätt) i en helt ny sträckning.   
Se avsnitten7.2-7.4 och 7.6-7.8.

Studien av alternativa ledningssträckningar har avgrän-
sats till en skrivbordsstudie. Det innebär att konsekvensbe-
dömningen endast är baserad på kända natur- och 
kulturvärden.

De befintliga och alternativa ledningssträckningarna 
framgår av Figur 1 och Figur 2 nedan.

I avsnitt 7.9 görs en samlad bedömning av alternativen. 

Figur 1. Översiktskarta över alternativa sträckningar och befintliga ledningar mellan Ringhals-Horred (FL66 och FL67).
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7.1 Alternativ 1a, justering av   
 befintlig sträckning Ringhals-  
 Horred
De befintliga kraftledningarna (FL66 och FL67) går i parallell 
sträckning mellan Ringhals och Horred. Vid beskrivning av 
ledningssträckningen beskrivs de natur- och kulturmiljöer 
och bostäder som påverkas av ledningarnas gemensamma 
ledningsgata. Utgångspunkten för bedömningen om juste-
ring är gjord med hänsyn till närhet till byggnader klassade 
som bostäder är magnetfältsberäkningarna i avsnitt 8. Med 
bostäder avses byggnader som enligt Lantmäteriets fastig-
hetskarta är klassad för bostadsändamål, vilket inte nödvän-
digtvis innebär att byggnaden används som bostad. 
Justering av ledningarna redovisas dock inte för varje enskild 
bostad belägen inom området där 0,4 mikrotesla överskrids, 
utan huvudsakligen där påverkan för ett flertal bostäder 
skulle kunna minskas genom att flytta ledningarna.

Justeringen och motstående intressen redovisas i kar-
torna i Bilaga 3.

7.1.1 Beskrivning av alternativ 1a
Den befintliga ledningssträckan mellan Ringhals och Horred 
är cirka 31 kilometer lång. Ledningarna beskrivs från Ringhals 
till Horred. Ledningarnas totala längd skulle inte nämnvärt 
förändras med mindre justeringar.

De befintliga ledningarna berör flera natur- och kulturmil-
jöer. Längs med ledningarna finns fyra nyckelbiotoper, åtta 
sumpskogar, fyra vattendrag, fem strandskyddade områden, 
två våtmarksobjekt, två objekt med naturvärden, fem forn-
lämningar, åtta övriga kulturhistoriska lämningar, ett riksin-
tresse för naturvård, ett riksintresse för rörligt friluftsliv och 
ett vattenskyddsområde med grundvatten. Det är inte möj-
ligt att genom en mindre justering av ledningssträckan 
minska ledningarnas påverkan på de skyddade natur- och 
kulturmiljöerna, då riksintressena och vattenskyddsområdet 
måste passeras för att ledningarna ska komma fram till sta-
tionerna i Ringhals och Horred. 

De befintliga ledningarna passerar bostäder längs hela 
sträckningen. Vid Ringhals finns flera bostäder och närmst 
berörs en bostad inom drygt 20 meter. Mot bakgrund av att 
det går flera ledningar parallellt längs denna sträcka och 
omfattningen av bostäder i området bedöms möjligheterna 
att flytta ledningarna som mycket begränsad. Efter passage 
av väg E20 går de befintliga ledningarna huvudsakligen 
genom i övrigt oexploaterad mark. Ledningarna passerar 
ytterligare några enskilt belägna bostäder inom 100 meter 
från ledningarna. Vid samhället Horred finns ett kluster med 
runt 20 bostäder. En flytt av ledningarna där cirka 1 kilometer 
norrut på en sträcka om cirka 3,7 kilometer skulle kunna 
minska det magnetiska fältet vid ovan nämnda bostäder, se 
Figur 3. Det skulle medföra att ledningarna hamnar längre 

Figur 2. Översiktskarta över alternativa sträckningar och befintliga ledningar mellan Ringhals-Strömma (FL68 och FL69).
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Sammanfattningsvis motiverar inte de eventuella positiva 
konsekvenserna av att flytta ledningarna de negativa konse-
kvenserna och kostnaderna av att flytta ledningarna.

1  Baserat på genomsnittliga kostnader för andra projekt gällande 
nybyggnation av 400 kV luftledning är genomsnittlig kostnad 7,2 mnkr/kilome-
ter, Svenska Kraftnät (2015).

7.1.3 Kostnadsberäkning alternativ 1a
Baserat på genomsnittliga kostnader för nybyggnation av 
400 kV-luftledning, skulle det kosta uppskattningsvis cirka 
54 miljoner kronor att justera ledningarnas sträckning på 
ovan nämnd delsträcka1. Därutöver skulle kostnaden för att 
riva de befintliga ledningarna tillkomma liksom kostnaden för 
nytt markintrång.

7.2 Ny sträckning Ringhals-Horred
Det är i teorin möjligt att riva de befintliga ledningarna och 
bygga om ledningarna i en helt ny sträckning. Det har 
bedömts orimligt att hitta en ny sträckning för den del av 
sträckningen där alla fyra 400 kV-ledningarna går parallellt, 
förutom för markkabel. För ledningarna mellan Ringhals och 
Horred (FL66 och FL67) skapades en cirka 10 kilometer bred 
utredningskorridor längs med de befintliga ledningarna, med 
start vid vinklingspunkten där ledningarna skiljs åt från dem 

från viss bebyggelse men även närmare annan bebyggelse.
7.1.2 Konsekvensbedömning alternativ 1a
Vid utredningen av möjliga justeringar har hela den befintliga 
ledningssträckningen och närområdet studerats för att välja 
möjliga alternativa sträckningar som skulle kunna innebära 
ett minskat intrång i områden där konflikt med motstående 
intressen föreligger. En justering identifierades med hänsyn 
till närliggande bostäder.

En flytt av ledningarna skulle innebära minskad magnet-
fältspåverkan för de närmast belägna bostäderna. En flytt 
innebär dock också att ledningarna kommer närmare annan 
bostadsbebyggelse i området. Den visuella påverkan av att 
ledningarna flyttas skulle därmed vara positiv för några 
bostäder och negativ för andra bostäder. En flytt av ledning-
arna skulle innebära att ledningarna behöver passera Lilla 
Hornsjön på en ny sträcka och att Gösjön och en sumpskog 
inte längre passeras av ledningarna. Konsekvenserna av att 
riva ledningarna inom området och det intrång i form av 
markarbeten med mera som det skulle innebära skulle däre-
mot kunna medföra negativa konsekvenser för området i 
form av de ingrepp i marken som en rivning skulle innebära. 
Skog skulle även behöva avverkas om ledningarna skulle jus-
teras. De eventuella positiva konsekvenserna av att flytta 
ledningarna bedöms som små och även osäkra. 

Figur 3. Alternativ 1 a, justering av befintlig ledningssträckning vid Horred.
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mot Strömma, Figur 1. Inom utredningskorridoren har fyra 
alternativa sträckningar utretts. Varje sträckning ska kunna 
gälla för både FL66 och FL67. Alternativen är uppdelade mel-
lan ett markkabelalternativ och tre luftledningsalternativ. 
Sträckningarna för luftledningarna har i utredningen haft en 
bredd på 400 meter för båda ledningarna tillsammans och 
markkabelalternativet har haft en bredd på 200 meter för 
båda ledningarna tillsammans. Alternativen inom utred-
ningskorridoren kan justeras för att undvika bostäder eller 
natur- och kulturmiljöer men ger förslag på utformning av en 
ny ledningsträckning.

Framkomligheten i området begränsas främst av ån Vis-
kan som berörs av riksintresse för naturvård och riksintresse 
för friluftsliv. Stora Hornsjöns bredd innebär en omöjlig pas-
sage för luftledningar och intilliggande landskapsbildskydd 
kan förhindra att luftledningar kan etableras. Flera platser 
med många bostäder begränsar dessutom framkomligheten i 
området.

Sträckningarna och motstående intressen redovisas i kar-
torna i Bilaga 3.

7.3 Alternativt utförande, luftledning
Sträckningsalternativen för luftledningsutförande är fram-
tagna för att i rimlig utsträckning undvika motstående intres-
sen i form av bostäder, skyddade områden och natur- och 
kulturvärden. Nedan beskrivs översiktligt alternativen och 
motstående intressen (riksintressen, naturmiljö med mera) 
inom sträckningen.

7.3.1 Beskrivning av alternativ 1b
Alternativet 1b sträcker sig norr om de befintliga ledningarna 
och är drygt 33 kilometer lång. 

Alternativet följer de befintliga ledningarna från Ringhals 
till Strömma för att efter Stora Hornsjön vika av rakt österut 
mot stationen i Horred. Sträckningen passerar några platser 
med sammanhållen bebyggelse. Längs med sträckan finns 
ett område som utgör riksintresse och områden som omfat-
tas av områdesskydd enligt miljöbalken. Det finns även ett 
antal naturvärden i form av till exempel sumpskogar och våt-
marksobjekt.

Naturmiljö
Sträckningen passerar genom ett riksintresse för naturvård, 
vattendraget benämnt Viskan och Surtans dalgång. Riksin-
tresset måste passeras för att ledningarna ska komma fram 
till stationen vid Horred. Stationen Horred ligger även inom 
vattenskyddsområdet Öxnevalla som även är en grund-
vattenförekomst.

Det finns två naturreservat strax intill Stora Hornsjön runt 
1,5 kilometer från sträckningen som benämns Skoga och 
Letebo. Naturreservatet Skoga är en skogsbeklädd ås som 
aldrig avverkats och därför har upp till 250 år gamla träd. 
Barrnaturskog, våtmarker och nyckelbiotoper skyddas i 
naturreservatet. Naturreservatet Letebo är relativt brant och 

kuperat med en gammal ädellövskog och flera andra mindre 
skogsbiotoper. Det finns en rik förekomst av sällsynta och 
rödlistade kryptogamer och det är ett populärt besöksmål för 
friluftslivet.

Nio nyckelbiotoper berörs av sträckningen. Dessa inklu-
derar bland annat berg- och rasbranter. Längs med hela 
sträckningen finns också ett antal sumpskogar, objekt med 
naturvärden och våtmarker som ingår i den nationella våt-
marksinventeringen (VMI). Två av våtmarkerna har höga 
naturvärden enligt VMI. Sumpskogarna är jämt fördelade 
mellan mosseskogar och kärrskogar. Ett fåtal är klassade 
varav en med höga naturvärden och två som objekt med allt-
ifrån relativt höga till ringa bevarade naturvärden. 

Kulturmiljö
Längs med sträckningen finns flera kända kulturhistoriska 
lämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Det före-
kommer bland annat boplatser och stensättningar. 

Det finns ett riksintresse för kulturmiljövård benämnt Vis-
kastigen beläget i närheten av stationen i Horred. Riksintres-
set inbegriper vägsträckningar av olika karaktär som även 
passerar fornlämningsmiljöer.

Friluftsliv och landskapsbild
Alternativet passerar främst skogsmarker och jordbruksmar-
ker. Sträckan följer till stor del de befintliga ledningarna mel-
lan Ringhals och Strömma vilket begränsar fragmentering av 
landskapsbilden. En bäck till Löftaån från Älgaremosse pas-
seras vid Frillesås och intill station Horred korsas Viskan. 
Flera mindre vattenförekomster och Stora Agnsjön finns 
längs alternativet. 

Alternativet passerar ett riksintresse för rörligt friluftsliv 
som inte är möjligt att undvika eftersom stationen vid Ring-
hals ligger i området. Två riksintressen för friluftsliv påverkas 
av sträckningen. Viskan passeras för att ledningarna ska 
kunna gå öster om ån och riksintresset Öresjöarna med Hyl-
tenäs kulle samt sjön Tolken ligger i närheten av station Hor-
red.

Boendemiljö
Längs med huvuddelen av sträckningen finns det främst ett 
fåtal, glest spridda bostäder. Något mer samlad bebyggelse i 
from av byar finns också längs med sträckan. Sammantaget 
finns det drygt 350 stycken bostäder i sträckningen.

Teknisk framkomlighet
Den tekniska framkomligheten har endast bedömts mycket 
översiktligt. Sträckningen korsar ett flertal vägar och järnvä-
gar, ett antal kraftledningar och ån Viskan, vilket kan påverka 
sträckningens marginellt.

7.3.2 Beskrivning av alternativ 1c
Detta sträckningsalternativ till ny ledningssträckning ligger 
norr om de befintliga ledningarna men söder om alternativ 
1b. Sträckning 1c är cirka 34 kilometer lång. 
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Alternativet följer de befintliga ledningarna mellan Ring-
hals till Horred en sträcka för att sedan avta nordöst förbi 
Stora Holmsjön och fortsätter sedan nordöst mot stationen i 
Horred. Bebyggelsen är relativt gles. Sträckningen passerar 
endast några platser med sammanhållen bebyggelse. Längs 
med sträckan finns områden som utgör riksintresse och 
områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken. 
Det finns även ett antal naturvärden i form av till exempel 
sumpskogar och våtmarksobjekt.

Naturmiljö
I likhet med alternativ 1a passerar denna sträckning ett 
område för naturvård. Riksintresset för naturvård är vatten-
draget Viskan och det måste passeras för alternativen som 
sträcker sig väster om de befintliga ledningarna för att 
komma fram till stationen. Ett par nyckelbiotop passeras, 
däribland bergbranter och rasbranter. Drygt 20 sumpskogar 
med främst kärrskog och mosseskog berörs. Ett fåtal våt-
marksobjekt, objekt med naturvärden och vattendrag med 
strandskydd finns inom sträckningsalternativet. Vatten-
skyddsområdet och grundvattnet Öxnevalla berörs av alter-
nativet. 

Natura 2000-området Åkaberg som även är ett naturre-
servat finns cirka 1,4 kilometer från sträckningen. Området 
består av en lövskogsbevuxen bergshöjd och omges av upp-
odlas kustslätt. Naturtyper utvalda enligt art- och habitatdi-
rektivet respektive fågeldirektivet ska bevaras i området. Det 
finns dessutom två naturreservat strax intill Stora Hornsjön 
runt 1-1,5 kilometer från sträckningen som benämns Skoga 
och Letebo. För beskrivning naturreservaten, se avsnitt 7.3.1.

Kulturmiljö
Inom sträckningen finns flera kända fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar. 

Landskapsbildskyddet vid Stora Hornsjön berörs av för-
slagen stäckning. Området är värdefullt med förekomster av 
ädellövskog och annan lövskog tillsammans med att området 
är en viktig angöringspunkt för friluftslivet. För intrång med 
nya luftledningar krävs tillstånd av Länsstyrelse för att slut-
avverka skog och dikning bör undvikas.

Området Viskanstigen som omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård finns öster om stationen vid Horred men 
alternativet korsar inte området. För beskrivning av riksin-
tresset, se avsnitt 7.3.1.

Friluftsliv och landskapsbild
Alternativet passerar främst skogsmarker och jordbruksmar-
ker. Sträckan följer delvis de befintliga ledningarna mellan 
Ringhals och Horred. Vid Stora Holmsjön passeras ett land-
skapsbildskydd och stäckningen går på väster sida om sjön. 
Dessutom passeras några vattenförekomster och ån Viskan 
vid station Horred.

Sträckningen passerar genom ett riksintresse för rörligt 
friluftsliv. Riksintresset för rörligt friluftsliv är inte möjligt att 
undvika eftersom stationen vid Ringhals ligger inom områ-

det. Ett riksintresseområde för friluftsliv finns dessutom nära 
stationen i Horred men alternativet korsar inte området. 

Boendemiljö
Sträckningen passerar genom ett relativt glesbebyggt 
område. Nya kraftledningar skulle dock kunna innebära en 
påtaglig förändring av landskapsbilden i området. Samman-
taget finns det ungefär 210 stycken bostäder inom sträck-
ningen.

Teknisk framkomlighet
Den tekniska framkomligheten har endast bedömts mycket 
översiktligt. Sträckningen korsar ett flertal vägar och järnvä-
gar, ett antal kraftledningar och ån Viskan. Tekniskt kan det 
vara begränsad framkomlighet vid bostäder som redan i 
dagsläget är i närheten av de befintliga ledningarna, då det 
kan begränsa breddning av ledningsgatan.

7.3.3 Beskrivning av alternativ 1d
Alternativ 1d är placerat söder om de befintliga ledningarna 
och är cirka 35 kilometer långt.

Alternativet följer befintliga ledningar från Ringhals och 
avtar sydöst vid Lingome för att sedan efter passagen av Vis-
kan svänga nordöst fram till stationen Horred. Sträckningen 
passerar några platser med sammanhållen bebyggelse. 
Längs med sträckan finns områden som utgör riksintresse 
och områden som omfattas av områdesskydd enligt miljö-
balken. Det finns även ett antal naturvärden i form av till 
exempel sumpskogar och våtmarksobjekt. Alternativet inne-
bär jämfört med befintlig sträckning för ledningarna att riks-
intresset för naturvård inte behöver korsas. 

Naturmiljö
Natura 2000-området Åkaberg som även är ett naturreser-
vat finns inom sträckningen. För beskrivning naturreservaten, 
se avsnitt 7.3.2. Inom 400 meter från sträckan finns 
Natura-2000 området Vadkärr som består av en naturbetes-
mark och några mindre skogspartier och har en artrik och 
varierad flora av kärlväxter och svampar. Viskan och Surtans 
dalgång är riksintresse för naturmiljö och tangeras av stäck-
ningen.

Några sumpskogar, objekt med naturvärden och nyckelbi-
otoper finns i nära anslutning till sträckningen. Stationen 
Horred ligger inom vattenskyddsområdet Öxnevalla som är 
grundvatten och sträckningen passerar därför igenom områ-
det. Sträckan berör dessutom en våtmark med högt natur-
värde.

Kulturmiljö
Det finns många kända fornlämningar och övriga kulturhisto-
riska lämningar längs sträckan. Exempel på platser där det 
finns flera registrerade lämningar inom eller i närheten av 
sträckningen är precis norr om Värö och vid Ulvatorp.

Sträckan tangerar utkanten av Viskastigen som är ett riks-
intresse för kulturmiljövård. För beskrivning av riksintresset, 
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se avsnitt 7.3.1.

Friluftsliv och landskapsbild
Landskapsbilden är uppdelad mellan öppna ytor, jordbruks-
landskap och skogslandskap. Sträckan passerar två kraftled-
ningar och några mindre vattenförekomster längs med 
sträckan. 

Alternativet passerar ett riksintresse för rörligt friluftsliv 
som inte är möjligt att undvika eftersom stationen vid Ring-
hals ligger i området. Två riksintressen för friluftsliv påverkas 
av sträckningen. Viskan passeras för att ledningarna ska 
kunna gå öster om ån och riksintresset Öresjöarna med Hyl-
tenäs kulle samt sjön Tolken ligger i närheten av station Hor-
red. 

Boendemiljö
Längs med huvuddelen av sträckningen finns det främst ett 
fåtal, glest spridda bostäder. Något mer samlad bebyggelse i 
from av byar finns också längs med sträckan. Sammantaget 
finns det drygt 350 stycken bostäder i sträckningen.

Teknisk framkomlighet
Den tekniska framkomligheten har endast bedömts mycket 
översiktligt. Sträckningen korsar ett flertal vägar och järnvä-
gar, ett antal kraftledningar och ån Viskan, vilket kan påverka 
sträckningens marginellt.

7.3.4 Konsekvensbedömning av    
 luftledningsalternativen
Konsekvenserna av att dra ledningarna i en helt ny sträck-
ning skulle bli mycket stora, inte minst i och med det stora 
markintrång det skulle innebära.

Det skyddade Natura 2000-område och naturreservatet 
Åkaberg som finns i närheten av alternativ 1c och 1d kan 
innebära att det krävs Natura 2000-prövningar för alternati-
ven. Det finns även två naturreservat Skoga och Letebo i när-
heten av alternativen 1b. Natura 2000-området och 
naturreservaten kan begränsa möjligheterna till etablering 
för alternativen. Riksintresset benämnt Viskan och Surtans 
dalgång måste passeras av alternativ 1b och 1c för att alter-
nativen ska komma fram till station Horred vilket innebär att 
de inte är möjligt att undvika det. Alternativ 1d korsar istället 
Viskan tidigare vilket innebär att ett riksintresse för friluftsliv 
passeras istället och sedan följs kanten av riksintresset för 
naturvård. Att dra kraftledningar genom naturvärden och 
skyddade områden som sedan tidigare är relativt opåverkade 
av infrastruktur skulle innebära en fragmentering av områ-
dena i stort och påverkan på naturmiljöerna längs med 
sträckningarna. Konsekvenserna för kända naturvärden kan 
bli små till måttliga då alternativen inte korsar några områ-
den med höga naturvärden eller som omfattas av områdes-
skydd och utgör riksintresse.

Våtmarker och sumpskogar kan påverkas negativt av 
byggnation och underhållsarbeten vilket kan medföra stora 
konsekvenser för våtmarkernas hydrologi och dess naturvär-

den. Avverkning av skog inom ledningsgator som går genom 
nyckelbiotoper innebär en fragmentering av områdena och 
stor påverkan på värdefulla skogsmiljöer.

Alla alternativ berör fornlämningar och övriga kulturhisto-
riska lämningar och är i närheten av riksintresset för kultur-
miljö, benämnt Viskanstigen. Konsekvenserna för 
kulturmiljön kan bli måttliga om kraftledningarna skulle dras 
inom eller i närheten av områden med kulturmiljövärden. 
Dels på grund av det fysiska intrånget men också upplevel-
sen av miljöerna skulle kunna förändras påtagligt om en 
kraftledning skulle placeras i dess närhet. Eventuella direkta 
intrång i fornlämningar skulle kräva särskilda tillstånd enligt 
kulturmiljölagen.

Riksintresset för rörligt friluftsliv sträcker sig längs hela 
kustområdet och är inte möjligt att undvika för något alterna-
tiv eftersom stationen vid Ringhals ligger inom området. 
Riksintresset för friluftsliv, Öresjöarna med Hyltenäs kulle 
samt sjön Tolken vid station Horred är inte heller möjligt att 
undvika. Alternativ 1d korsar Viskans riksintresse för frilufts-
liv vid en smal passage. Vid byggnation och underhåll av 
kraftledningar kan framkomligheten för friluftslivet tillfälligt 
påverkas. Kraftledningarna hindrar under drift ingen från att 
sedan vistas i områdena. De kan dock innebära en visuell 
störning och upplevelsen av ostörd natur blir negativt påver-
kad. Alla alternativ för nya luftledningar utgör ett nytt inslag i 
omgivningarna och därmed större påverkan än befintliga led-
ningar. Påverkan på rekreation och friluftsliv för alternativen 
är att riksintressen berörs men endast i väldigt begränsad 
omfattning men en viss påverkan på upplevelsevärdet sker. 
Påverkan för alla alternativ bedöms därför som liten och kon-
sekvenserna för friluftslivet bedöms därmed som små. 

Alternativ 1c passerar genom ett område med landskaps-
bildskydd. En ansöka om dispens till Länsstyrelsen krävs för 
att bygga nya luftledningar genom området. Det innebär mer 
arbete och möjligheten att det blir avslag på ansökan och att 
alternativet därmed helt avfärdas. Alternativ 1b passerar 
dessutom strax utanför landskapsbildskyddet. Landskapsbil-
den påverkas av nya kraftledningar, vilka innebär ett nytt 
intrång i landskapet och de blir väl synliga i större delar av 
öppna landskap. Alternativ 1b följer till stor del befintliga led-
ningar. Det innebär att påverkan på landskapsbilden blir min-
dre än för en sträckning där det idag inte går några 
kraftledningar eller annan liknande infrastruktur som till 
exempel järnväg och konsekvenserna för landskapsbilden 
bedöms som små till måttliga. Alternativ 1c och 1d går främst 
i öppet landskap utan inslag av kraftledningar. Här kan nya 
kraftledningar skapa negativ påverkan där ledningarna upp-
levs dominera landskapsbilden och genom att de bidrar till 
en fragmentering av områdena i stort. Konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms generellt som måttliga men kan bli 
stora där ledningen inte kan anpassas till det omgivande 
landskapets form och element.

Oavsett alternativ kommer ledningarna påverka boende-
miljön negativt för bostäder längs med sträckningarna. Det 
kommer ske både visuellt med en förändrad landskapsbild 
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och för vissa bostäder förhöjda magnetiska fält. Alternativ 1d 
kan påverka fler bostäder än de andra alternativen. Detta kan 
delvis bero på av att sträckan är det längsta alternativet. Vid 
en detaljstudie av sträckningarna måste ledningarnas place-
ring och utformning anpassas i möjligaste mån efter befintlig 
bebyggelse för att reducera den negativa påverkan ledning-
arna kan ge för boendemiljön. Trots det föreligger risk för 
stor negativ påverkan i form visuell störning och/eller för-
höjda magnetiska fält. Konsekvenserna för boendemiljön 
bedöms sammantaget som små till måttliga men kan för del-
sträckor nära bebyggelse bli stora. 

Utöver ovanstående ska även konsekvenserna av att riva 
de befintliga kraftledningarna beaktas. En rivning skulle inne-
bära att en idag fullt brukbara ledningar rivs och den ian-
språktagna marken ska återställas. Detta skulle innebära ett 
minskat intrång i vissa naturvärden med mera och att led-
ningarna i vissa fall skulle hamna längre ifrån bebyggelse. 
Rivningen skulle samtidigt innebära intrång i form av markar-
beten i skyddade områden med höga naturvärden. Det skulle 
också innebära att stora mängder material skulle behöva tas 
om hand för återvinning samtidigt som byggnationen av nya 
ledningar skulle kräva stora mängder nytt material. Både 
byggnation och rivning skulle innebära ett mycket stort antal 
transporter till och från området. Konsekvenserna av riv-
ningsarbetet kan bli stora. 

De befintliga ledningarna bedöms gå den kortaste 
sträckan med minsta möjliga påverkan på bostäder och 
natur- och kulturmiljöer. Sammanfattningsvis bedöms därför 
samtliga utredningsalternativ för luftledning som orimliga 
jämfört med att befintliga ledningar fortsätts vara i drift.

2 Baserat på genomsnittliga kostnader för andra projekt gällande 
nybyggnation av 400 kV luftledning är genomsnittlig kostnad 7,2 mnkr/kilome-
ter, Svenska Kraftnät (2015).

7.3.5 Kostnadsberäkningar för    
 luftledningsalternativen
Baserat på en mycket schematisk kostnadsuppskattning för 
nybyggnation av 400 kV luftledning har kostnaden för att 
bygga två nya ledningar längs delsträckorna 1b, 1c och 1d 
beräknats2. Kostnaderna redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Kostnadsuppskattningar för nybyggnation av två nya 400 
kV-luftledningar längs sträckningsalternativen 1b, 1c och 1d.

Därutöver skulle kostnaden för att riva de befintliga led-
ningarna tillkomma liksom kostnaden för nytt markintrång.

7.4 Alternativ 1e, markkabel
Alternativ 1e är ett markkabelalternativ, där sträckningen föl-
jer befintliga vägar mellan stationerna. Den kortaste vägen 
mellan stationerna valdes, vilket i detta fall blev 36 kilometer 
lång. Nedan beskrivs översiktligt motstående intressen (riks-
intressen och naturmiljö med mera) och tekniska förutsätt-
ningar inom alternativet.

Sträckningen och motstående intressen redovisas i kar-
torna i Bilaga 3.

7.4.1 Miljö- och kulturförutsättningar alternativ 
1e
Alternativet följer befintliga väger från station Ringhals fram 
till Veddinge. Därefter följer vägar längs med ån Viskan fram 
till station Horred. Längs Viskan finns ett riksintresse för fri-
luftsliv och två riksintressen för naturvård. Riksintressena för 
naturvård benämns Viska och Surtans dalgång och Viskan - 
Veselången. Området Viskan – Veselången är ett odlings-
landskap med naturbetesmarker som utgörs av 
sötvattenstrandäng, blandlövhage och ekhage. Det finns art- 
och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter och 
området har stor betydelse för häckande och rastande våt-
marksfåglar.

Vattenskyddsområdet och grundvattnet Öxnevalla finns 
även längs med sträckningen. Det finns även några vattenfö-
rekomster, sumpskogar, nyckelbiotoper, fornlämning och 
övriga kulturhistoriska lämningar. Kulturmiljöerna förekom-
mer främst vid samhället Veddinge.

7.4.2 Tekniska förutsättningar alternativ 1e
Vid planering av en stamnätsförstärkning i 400 kV-nätet kan 
det i undantagsfall, och då på korta avstånd, bli aktuellt att 
använda markkabel i stället för växelström. Elektriska effekt-
förluster gör att längre markabelsträckor inte är en hållbar 
lösning. En viktig anledning är att det snabbt uppstår stora 
fasförskjutningar mellan ström och spänning som genererar 
så kallad reaktiv effekt. Det innebär att stora mängder av den 
el som matas in inte kan användas redan efter korta sträckor.

För att korrigera fasförskjutningen måste man bygga kom-
penseringsstationer med cirka 20 kilometers mellanrum. 
Varje sådan station tar i anspråk en yta på cirka 80 x 80 
meter beroende på kompenseringsbehovet. Utöver ökade 
markanspråk och det visuella intryck som stationerna ger är 
det fortfarande en oprövad teknik förenad med stor teknisk 
komplexitet och osäkerhet. En sådan anläggning måste vara 
inhägnad och har särskilda krav på utrymmen, skyddsutrust-
ningar, kylning med mera. Sådana anläggningar medför även 
driftkostnader och underhållsbehov. De medför också fler 
potentiella felkällor och därmed ökad risk för avbrott på för-
bindelsen.

Utöver de tekniska begränsningarna för överföringskapa-
citet och kompensationsbehov är markförlagda kablar också 
betydligt sämre än luftledningar för driftsäkerheten. Att upp-

Alternativ Längd (km) Kostnad (miljoner kronor)

Alternativ 1b 33 480

Alternativ 1c 34 490

Alternativ 1d 35 504
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rätthålla hög driftsäkerhet i det nationella elsystemet är en 
viktig del av Svenska kraftnäts uppdrag från regeringen. Ju 
fler komponenter som byggs in i ett elnät desto fler potenti-
ella felkällor finns det. Med markförlagda kablar följer, för-
utom kompenseringsstationerna, en skarv per 700 meter. 
Varje skarv och varje station som byggs blir en ny potentiell 
felkälla i stamnätet. Därmed försämras driftsäkerheten.

En annan viktig faktor för driftsäkerheten är reparationsti-
derna om ett fel skulle uppstå. Markförlagda kablar tar 
betydligt längre tid att felsöka och reparera än luftledningar. 
Kablarnas större sannolikhet för att gå sönder tillsammans 
med den längre reparationstiden gör att de jämfört med luft-
ledningar är ett betydligt sämre alternativ ur driftsäkerhets-
synpunkt. Ytterligare en fördel med luftledningar är att de 
har dubbelt så lång teknisk livslängd som markförlagda 
kabel. En luftledning har en livslängd på cirka 70 år innan den 
behöver ersättas. En markförlagd kabel håller i cirka 35 år.

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

En markkabelförläggning av de befintliga ledningarna 
skulle i första hand lokaliseras längs befintliga vägar vilket i 
det här fallet skulle innebära att sträckningen skulle bli några 
kilometer längre än de befintliga luftledningarna. Baserat på 
ovanstående generella information skulle det längs med en 
sträcka om uppskattningsvis 36 kilometer behöva anläggas 
minst två kompenseringsstationer och cirka 50 skarvplatser.

 7.4.3   Konsekvensbedömning alternativ 1e
Markkabelförläggning skulle innebära omfattande markarbe-
ten i form av schaktning och sprängning men också stör-
ningar på grund av rivning av befintlig ledning och 
anläggandet av kompenseringsstationer vilket dessutom 
skulle ta mark i anspråk. Vid underhåll och reparationer 
måste schaktning upprepas, vilket innebär en återkommande 
störning för de växter med mera som etablerat sig i mark-
skiktet. För fågellivet vore dock nedgrävning av luftledning-
arna en positiv åtgärd eftersom det skulle ta bort 
kollisionsrisken. Även för landskapsbilden skulle nedgrävning 
innebära en positiv konsekvens. Den driftosäkerhet som 
markkabel innebär kan innebära mycket allvarliga konse-
kvenser för elförsörjningen.

7.4.4 Kostnadsberäkning alternativ 1e
Kostnaden för markförlagda kraftledningarna är svår att upp-
skatta då det inte är en bruklig eller lämplig metod för växel-
strömsledningar med så hög spänning som 400 kV. Eftersom 
markkabel är en betydligt mer kostsam metod än luftledning 
skulle kostnaden i vart fall överstiga kostnaden för nybyggna-
tion av luftledning. Eftersom markkabel är betydligt dyrare 
än luftledning skulle ett restriktivt antagande att markkabel 
är en dubbelt så dyr metod som luftledning innebära en kost-

nad på cirka 1 miljard kronor för båda ledningarna vid en 
längd på 36 kilometer (baserat på Svenska kraftnäts Rap-
port/530 ”Kostnadsutredning”). Därtill kommer också kost-
naden för att riva de befintliga ledningarna. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är kostnaderna dock ännu 
högre mot bakgrund av den driftosäkerhet som markkabel 
innebär i jämförelse med luftledning.

Kostnaden av att flytta ledningarna skulle inte stå i pro-
portion till den minskade påverkan på det magnetiska fältet 
som en flytt av ledningarna skulle innebära.

7.5 Alternativ 2a, justering av   
 befintlig sträckning Ringhals-  
 Strömma
De befintliga kraftledningarna (FL68 och FL69) går i parallell 
sträckning mellan Ringhals och Strömma. Vid beskrivning av 
sträckningen redogörs det för de natur- och kulturmiljöer och 
bostäder som påverkas av ledningarnas gemensamma led-
ningsgata. Utgångspunkten för bedömningen om justering 
med hänsyn till närhet till byggnader klassade som bostäder 
är magnetfältsberäkningarna i avsnitt 8. Med bostäder avses 
byggnader som enligt Lantmäteriets fastighetskarta är klas-
sad för bostadsändamål, vilket inte nödvändigtvis innebär att 
byggnaden används som bostad. Justering av ledningarna 
redovisas dock inte för varje enskild bostad belägen inom 
området där 0,4 mikrotesla överskrids, utan huvudsakligen 
där påverkan för ett flertal bostäder skulle kunna minskas 
genom att flytta ledningarna.

Justeringen och motstående intressen redovisas i kar-
torna i Bilaga 3.

7.5.1 Beskrivning av alternativ 2a
Den befintliga ledningssträckningen mellan Ringhals och 
Strömma är cirka 45 kilometer lång. Ledningarna beskrivs 
från Ringhals norrut till Strömma. Ledningarnas totala längd 
skulle inte nämnvärt förändras med mindre justeringar. 

De befintliga ledningarna passerar ett antal natur- och 
kulturmiljöer längs sträckningen. Det finns fem nyckelbioto-
per, tolv sumpskogar, fem vattendrag varav ett med strand-
skydd, sex våtmarksobjekt, sju fornlämningar, fem övriga 
kulturhistoriska lämningar, ett riksintresse för naturvård riks-
intresse för friluftsliv och ett riksintresse för rörligt friluftsliv. 
Det är inte möjligt att genom en mindre justering av led-
ningssträckan minska ledningarnas påverkan på skyddade 
natur- och kulturmiljöer. Det beroende på att stationen i 
Ringhals är inom riksintresse för rörligt friluftsliv och statio-
nen i Strömma är inom ett område för riksintresse för natur-
vård och ett riksintresse för friluftsliv. 

De befintliga ledningarna passerar bostäder längs hela 
sträckningen. Vid Ringhals passerar de befintliga ledningarna 
i närheten av bostäder, som närmast inom drygt 20 meter. 
Mot bakgrund av att det är flera ledningar parallellt längs 
denna sträcka och omfattningen av bostäder i området 
bedöms möjligheterna att justera ledningarna där som 
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mycket begränsad. Efter passage av väg E20 går de befintliga 
ledningarna huvudsakligen genom oexploaterad mark. Led-
ningarna passerar ytterligare några enskilt belägna bostäder 
inom 100 meter från ledningarna. Som mest finns ett kluster 
på runt ett dussin bostäder i närheten av ledningarna vid 
Stuv varav ett fåtal av dessa med höga magnetiska fält. På 
platsen skulle en flytt av ledningarna drygt 1,1 kilometer 
norrut på en sträcka om cirka 2,3 kilometer minska det mag-
netiska fältet vid berörda bostäder, se Figur 4. Det skulle 
också innebära att ledningarna skulle vara längre från viss 
bebyggelse men närmare annan bebyggelse. Justeringen 
skulle dessutom innebära att en nyckelbiotop inte längre 
skulle passeras av ledningarna. Alternativt skulle ledningarna 
även kunna flyttas så de passerar söder om bostäderna vid 
befintlig ledning. Detta för att inte hamna närmare bostä-
derna i Stuv. Det skulle vara en kortare sträcka men en annan 
nyckelbiotop och ett område med landskapsbildskydd kom-
mer då istället att korsas.

7.5.2 Konsekvensbedömning alternativ 2a
Vid utredningen av möjliga justeringar har hela den befintliga 
ledningssträckningen och närområdet studerats för att välja 
möjliga alternativa sträckningar som skulle kunna innebära 
ett minskat intrång i områden där konflikt med motstående 
intressen föreligger. En justering identifierades med hänsyn 
till närliggande bostäder.

Justering av ledningarna vid föreslagen plats skulle inne-
bära minskad påverkan av det magnetiska fältet vid de när-
mast belägna bostäderna och att en nyckelbiotop inte längre 

skulle passeras. En flytt innebär dock också att ledningarna 
kommer närmare annan bostadsbebyggelse i området. Den 
visuella påverkan av att ledningarna flyttas skulle därmed 
vara positiv för några bostäder och negativ för andra bostä-
der. Justeringen skulle delvis ske över öppet jordbruksland-
skap, vilket möjligen skulle inverka det visuella påverka på 
landskapsbilden negativt för bostäderna vid Stuv då ledning-
arna kommer närmare. Delar av justeringen är längs en 
befintlig luftledning, vilket kan innebära förändringar i det 
magnetiska fältet från ledningarna. Justeringen skulle sam-
manfattningsvis innebära att en idag fullt brukbara ledningar 
rivs och den ianspråktagna marken ska återställas samtidigt 
som ny mark ianspråktas för att ett fåtal bostäder ska få 
längre avstånd till ledningarna. 

Att alternativt flytta ledningarna söderut påverkar istället 
ett område med landskapsbildsskydd och minst en nyckelbi-
otop vilket innebär ett större intrång i naturmiljön än de 
befintliga ledningarna står för idag. 

Mot bakgrund av de bostäder och värden som finns i 
området och de konsekvenser ledningarna skulle få för dessa 
vid en förflyttning, bedöms en justering sammanfattningsvis 
som orimlig.

7.5.3 Kostnadsberäkning alternativ 2a
Baserat på genomsnittliga kostnader för nybyggnation av 
400 kV-luftledning, skulle det kosta uppskattningsvis cirka 
34 miljoner kronor att justera ledningarnas sträckning på 
ovan nämnd delsträcka . Därutöver skulle kostnaden för att 
riva de befintliga ledningarna tillkomma liksom kostnaden för 

Figur 4. Alternativ 2a, justering av befintlig ledningssträckning vid Stuv.
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nytt markintrång. 

7.6 Ny sträckning Ringhals-Strömma
Det är i teorin möjligt att riva befintliga ledningar och bygga 
om ledningarna i en helt ny sträckning. Det har bedömts 
orimligt att hitta en ny sträckning för den del av sträckningen 
där alla fyra 400 kV-ledningarna går parallellt. För ledning-
arna mellan Ringhals till Strömma (FL68 och FL69) skapades 
en cirka 8 kilometer i diameter utredningskorridor längs med 
de befintliga ledningarna, med start vid vinklingspunkten där 
ledningarna skiljs åt från dem mot Horred, se Figur 2. Varje 
sträckning ska kunna gälla för både FL68 och FL69. Inom 
utredningskorridoren har två alternativa sträckningar ritats 
in. En markkabel och en luftledning. Området söder om sjön 
Lygnern har också undersökts och ytterligare ett luftled-
ningsalternativ finns därför utanför utredningskorridoren. 
Sträckningarna för luftledningarna har i utredningen haft en 
bredd på 400 meter för båda ledningarna tillsammans och 
markkabelalternativet har haft en bredd på 200 meter för 
båda ledningarna tillsammans. Alternativen inom utred-
ningskorridoren kan justeras för att undvika bostäder eller 
natur- och kulturmiljöer men ger förslag på utformning av en 
ny ledningsgata. 

Framkomligheten i området begränsas av flera riksintres-
sen, Natura 2000-områden och naturreservat. Sjön Lygnern 
innebär en omöjlig passage för kraftledningar på grund av 
dess bredd och flertalet mindre sjöar kring Lygnern begrän-
sar möjliga sträckningarna ytterligare. Områden med många 
bostäder påverkar dessutom framkomligheten i området.  

Sträckningarna och motstående intressen redovisas i kar-
torna i Bilaga 3.

7.7 Alternativt utförande, luftledning
Sträckningsalternativen är framtagen för att i rimlig utsträck-
ning undvika motstående intressen i form av bostäder, skyd-
dade områden och natur- och kulturvärden. Det finns ett 
antal kraftledningar i området. Nedan beskrivs översiktligt 
motstående intressen (riksintressen, naturmiljö med mera) 
inom alternativen.

7.7.1 Beskrivning av alternativ 2b
Alternativ 2b är en helt ny sträckning nordväst om de befint-
liga ledningarna och är cirka 51 kilometer lång. De befintliga 
ledningarna ut från Ringhals följs fram till väg E20, där alter-
nativet sedan följer vägen fram till Fjärås. Därefter avta 
sträckningen nordöst norr om sjön Lygnern in. Alternativet 
präglas vidare av sammanhållen bebyggelse som begränsar 
framkomligheten. Längs med sträckningen finns ett flertal 
områden som utgör riksintresse eller omfattas av områdes-
skydd enligt miljöbalken. Det finns även stort antal naturvär-
den i form av till exempel nyckelbiotoper och våtmarksobjekt.

Naturmiljö
Fyra riksintresse för naturvård berörs av sträckningen. Riks-
intresset för naturvård vid station Strömma omfattar sjön 

Lygnern och dalgången Storån, som har betydande skönhets-
värde med artrik fauna och flora. Nedre delen av Lygnern är 
också riksintresse för naturvård och benämns Lygnern – Fjär-
åsbräcka. Västra kanten av sjön är också ett naturreservat 
benämnt Fjärås bräcka, där sträckningen tangerar kanten. 
Naturreservatet är en grus- och moränvall skyddat för dess 
geologiska intresse, det rika insektslivet och de spektakulära 
fornminnena. Intill några våtmarker norr om Lygnern finns 
det ytterligare ett riksintresse för naturvård, Gode mosse, 
längs sträckningen. Gode mosse är även ett naturreservat 
och är en del i en mindre skogsmyrmosaik. I närheten av väg 
E20 finns riksintresset för naturvård, Kärringemossarna och 
Store mosse som delvis även är ett Natura 2000-område. 
Området är ett sprickdalslandskap med värdefulla våtmarker, 
relativt opåverkad skog och öppna berghedsområden. Riks-
intresset är inom sträckningen medan Natura 2000-området 
är något längre bort.

Vid Fjärås finns ett Natura 2000-område längs sträck-
ningen. Det benämns Rossared och har en omväxlande natur 
och består bland annat av böljande kulturlandskap med 
insprängda lövskogsklädda kullar. Det finns allt från bok- och 
ekskogar, hagmarker med ädellöv och alsumpskog till värde-
fulla strandängar. 

Längs sträckningen passeras några objekt med naturvär-
den, bäckar och åar. Det finns även ett antal nyckelbiotoper 
med olika typer av växtlighet. Drygt ett dussin sumpskogar 
finns fördelade i mindre kluster på sträckan norr om Lygnern 
fram till station Strömma. Det förekommer främst sumpsko-
gar av den hydrologiska typen mosseskog där tall dominerar. 
Några våtmarksobjekt finns i närheten av sträckningen, varav 
ett med mycket högt naturvärde (är del av ett riksintresset 
Gode mosse) och två med höga naturvärden, enligt VMI. 
Våtmarkerna är främst belägna norr om Lygnern.

Kulturmiljö
Ett sextiotal kulturlämningar och övriga kulturhistoriska läm-
ningar passeras av sträckningen främst vid väg E20. Läm-
ningstyperna är huvudsakligen boplatser, stensättningar och 
rösen.

Ett riksintresse för kulturmiljövård, benämnt Fjärås Bräcka 
passeras vid Fjärås. Kulturmiljön består av en förhistorisk 
färdled med ovanligt tät fornlämningsmiljö, vilket bland 
annat inkluderar ett gravfält.

Friluftsliv och landskapsbild
Alternativets framkomlighet begränsas av det stora antal 
sjöar som finns i området. Mellan Stensjön och Sandsjön 
finns endast en smal passage tillgänglig för ledningarna. 
Befintliga bostäder går därför inte att undvika på platsen. 
Sträckningen följer delvis befintlig väg E20 och delvis befint-
liga ledningar. Drygt halva sträckan längs med Lygnern är 
dock längs relativt oexploaterad mark.

Det är två riksintressen för friluftsliv som passeras vid 
sjön Lygnern och dess omgivning. De benämns Lygnern och 
Storåsens dalgång och Lygnern-Rolfsån. Det finns friluftsak-
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tiviteter i sjön och på land i de berikande natur- och kultur-
miljöerna.

Längs hela kusten ut mot havet är det riksintresse för rör-
ligt friluftsliv vilket berör alla alternativ och befintliga led-
ningar eftersom stationen Ringhals är inom området.

Boendemiljö
Längs med sträckningen finns det bitvis glest spridda bostä-
der och bitvis tätbebyggelse. Det är huvudsakligen vid sam-
hället Fjärås och väg E20 som sträckningen passerar i 
närheten av mer samlad bebyggelse. Sammantaget är det 
ungefär 560 stycken bostäder inom sträckningen.

Teknisk framkomlighet
Den tekniska framkomligheten har endast bedömts mycket 
översiktligt. Sträckningen korsar ett flertal vägar och en järn-
väg och ett antal kraftledningar. En besvärlig passage finns 
mellan Sandsjön vid Lygnern och Stensjön som ligger nära 
varandra och där det finns bostäder och en befintlig kraftled-
ning i passagen mellan sjöarna. Det kan därmed begränsa 
framkomligheten i området.

7.7.2 Beskrivning av alternativ 2c
Alternativ 2c är för en helt ny sträckning sydöst om de befint-
liga ledningarna och sträckningen är cirka 54,3 kilometer 
lång.

Alternativet följer de befintliga ledningarna mellan Ring-
hals-Horred. Vid Horred avtar ledningarna norrut mot sta-
tion Strömma och följer en befintlig ledning på denna sträcka. 
Längs med sträckningen finns områden som utgör riksin-
tresse och områden som omfattas av områdesskydd enligt 
miljöbalken. Det finns även ett antal naturvärden i form av till 
exempel sumpskogar och våtmarksobjekt.

Naturmiljö
Två riksintressen för naturvård berörs av sträckningen där 
Viskan och Surtans dalgång passeras vid Horred och ytterli-
gare två gånger längre norrut och Lygnern och Storåns dal-
gång passeras in mot station Strömma. Sju nyckelbiotoper 
berörs av sträckningen och är samlade i ett kluster vid Hor-
red och utgör främst bergbranter och rasbranter. 

Ett antal vattenförekomster passeras och även flera 
strandskyddade områden. Vattenskyddsområdet Öxnevalla 
som är grundvatten passeras och vattenskyddsområdet Björ-
ketorp berörs också. 

Det finns runt tjugo sumpskogar längs sträckningen. De 
består främst av mosseskogar med träslagen tall och glas-
björk som dominerar. Sju objekt med naturvärden finns inom 
sträckningen. Två våtmarksobjekt passeras varav en med 
högt naturvärde enligt VMI. 

Kulturmiljö
Det finns drygt 25 kulturlämningar och övriga kulturhisto-
riska lämningar längs sträckningen med varierande läm-
ningstyper. 

Ett riksintresse för kulturmiljövård finns inom sträck-
ningen och kallas Viskanstigen. För beskrivning av riksintres-
set, se avsnitt 7.3.1.

Friluftsliv och landskapsbild
Alternativet följer befintliga ledningarna mellan Ringhals till 
Horred något västerut från Viskan och går öster om stora 
Hornsjön. Efter Horred går ledningarna längs med ytterligare 
befintlig ledning i utkanten av Västra Öresjön. Flera mindre 
vattendrag passeras vid Viskan och sjön Lygnern fram till 
stationen i Strömma. Några mindre sjöar passeras också på 
vägen. 

Riksintresset kustområdet för rörligt friluftsliv berörs pre-
cis som för alla andra alternativ vid Ringhals. Två riksintres-
sen för friluftsliv vid Lygnern och Storås dalgång och 
Öresjöarna med Hyltenäs kulle samt sjön Tolken berörs 
också av alternativet. Stationen Strömma är i riksintresset vid 
Lygnern. 

Boendemiljö
Längs med sträckningen är bostäderna spridda och bitvis 
något mindre kluster. Det innebär att bostäderna längs med 
sträckningen är relativt jämt fördelade. Sammantaget är det 
ungefär 450 stycken bostäder inom sträckningen.

Teknisk framkomlighet
Den tekniska framkomligheten har endast bedömts mycket 
översiktligt. Sträckningen behöver korsa ett flertal vägar och 
en järnväg och ett antal kraftledningar vilket kan innebära 
mindre justeringar i sträckningens utbredning.

7.7.3 Konsekvensbedömning av    
 luftledningsalternativen
Konsekvenserna av att dra ledningarna i en helt ny sträck-
ning skulle bli mycket stora, inte minst i och med det stora 
markintrång det skulle innebära.

Sträckningen för alternativ 2b passerar fyra riksintressen 
för naturvård, två naturreservat och ett Natura 
2000-område. Områdena är främst vid Lygnern och alterna-
tiv 2b kräver därför Natura 2000-prövning för att kunna 
genomföras. Alternativ 2c passerar två riksintressen för 
naturvård ett vid Viskan (Viskans och Surtans dalgång) och 
ett vid Lygnern (Lygnern och dalgången Storån). Att dra 
kraftledningar genom naturvärden och skyddade områden 
som sedan tidigare är relativt opåverkade av infrastruktur 
skulle innebära en fragmentering av områdena i stort och 
påverkan på naturmiljöerna längs med sträckningarna. Kon-
sekvenserna för kända naturvärden kan bli måttliga då alter-
nativen, speciellt alternativ 2b passerar områden med höga 
naturvärden eller som omfattas av områdesskydd och utgör 
riksintresse.

Våtmarker och sumpskogar kan påverkas negativt av 
byggnation och underhållsarbeten vilket kan medföra stora 
konsekvenser för våtmarkernas hydrologi och dess naturvär-
den. Avverkning av skog inom ledningsgator som går genom 
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nyckelbiotoper innebär en fragmentering av områdena och 
stor påverkan på värdefulla skogsmiljöer.

Båda alternativen berör fornlämningar och övriga kultur-
historiska lämningar och passerar genom ett riksintresse för 
kulturmiljö vardera, benämnda Fjärås Bräcka (alternativ 2b) 
och Viskanstigen (alternativ 2d). Konsekvenserna för kultur-
miljön kan bli måttliga om kraftledningarna skulle dras inom 
eller i närheten av områden med kulturmiljövärden. Dels på 
grund av det fysiska intrånget men också upplevelsen av mil-
jöerna skulle kunna förändras påtagligt om en kraftledning 
skulle placeras i dess närhet. Eventuella direkta intrång i 
fornlämningar skulle kräva särskilda tillstånd enligt kulturmil-
jölagen.

Riksintresset för rörligt friluftsliv sträcker sig längs hela 
kustområdet och är inte möjligt att undvika för något alterna-
tiv eftersom stationen vid Ringhals ligger inom området. 
Riksintressena för friluftsliv vid Lygnern, Lygnern och Storås-
ens dalgång och Lygnern-Rolfsån behöver passeras för att 
Alternativ 2b ska nå stationen i Strömma. Alternativ 2c 
måste också passeras Lygnern och Storåsens dalgång in till 
stationen i Strömma och ett riksintresse vid station Horred 
benämnt Öresjöarna med Hyltenäs kulle samt sjön Tolken. 
Vid byggnation och underhåll av kraftledningar kan fram-
komligheten för friluftslivet tillfälligt påverkas. Kraftledning-
arna hindrar under drift ingen från att sedan vistas i 
områdena. De kan dock innebära en visuell störning och upp-
levelsen av ostörd natur blir negativt påverkad. Alla alternativ 
för nya luftledningar utgör ett nytt inslag i omgivningarna 
och därmed större påverkan än befintliga ledningar. Påverkan 
på friluftsliv för alternativen bedöms som liten eftersom riks-
intressena endast berörs i väldigt begränsad omfattning men 
en viss påverkan kan ske på upplevelsevärdet. Konsekven-
serna för friluftslivet bedöms som obetydliga under ledning-
arnas driftskede då störningar i form av röjnings- och 
underhållsarbete endast pågår under tidsbegränsade och få 
tillfällen.

Landskapsbilden påverkas av nya kraftledningar, vilka 
innebär ett nytt intrång i landskapet och de blir väl synliga i 
större delar av öppna landskap. Alternativ 2d följer hela tiden 
befintliga ledningar vilket kan mildra den visuella effekten på 
landskapsbilden och konsekvenserna för landskapsbilden 
bedöms som små till måttliga. Alternativet skulle dock inne-
bära en väsentlig längre sträckning på cirka 9 kilometer jäm-
fört med befintlig sträckning. Alternativ 2b följer befintliga 
ledningar och väg E20 längs med ungefär halva dess sträck-
ning. Längs andra halvan av sträckningen passeras samhället 
Fjärås och sedan öppet landskap. Här kan nya kraftledningar 
skapa negativ påverkan där ledningarna upplevs dominera 
landskapsbilden och genom att de bidrar till en fragmente-
ring av områdena i stort. Konsekvenserna för landskapsbil-
den bedöms som generellt som måttliga men kan bli stora 
där ledningen inte kan anpassas till det omgivande landska-
pets form och element.

Oavsett alternativ kommer ledningarna påverka boende-
miljön negativt för bostäder längs sträckningarna. Det kom-

mer ske både visuellt med en förändrad landskapsbild och, 
för vissa bostäder, förhöjda magnetiska fält. Alternativ 2b 
kan trots kortare sträcka påverka fler bostäder än alternativ 
2c. Det beror bland annat på att sträckan passerar samhället 
Fjärås. Vid en detaljstudie av sträckningarna måste ledning-
arnas placering och utformning anpassas i möjligaste mån 
efter befintlig bebyggelse för att reducera den negativa 
påverkan ledningarna kan ge för boendemiljön. Trots det 
föreligger risk för stor negativ påverkan i form av visuell stör-
ning och/eller förhöjda magnetiska fält. Konsekvenserna för 
boendemiljön bedöms sammantaget som små till måttliga 
men kan för delsträckor nära bebyggelse bli stora.

Utöver ovanstående ska även konsekvenserna av att riva 
de befintliga kraftledningarna beaktas. En rivning skulle inne-
bära att en idag fullt brukbara ledningar rivs och den ian-
språktagna marken ska återställas. Detta skulle innebära ett 
minskat intrång i vissa naturvärden med mera och att led-
ningarna i vissa fall skulle hamna längre ifrån bebyggelse. 
Rivningen skulle samtidigt innebära intrång i form av markar-
beten i skyddade områden med höga naturvärden. Det skulle 
också innebära att stora mängder material skulle behöva tas 
om hand för återvinning samtidigt som byggnationen av nya 
ledningar skulle kräva stora mängder nytt material. Både 
byggnation och rivning skulle innebära ett mycket stort antal 
transporter till och från området. Konsekvenserna av riv-
ningsarbetet kan bli stora.

De befintliga ledningarna går redan den kortaste sträckan 
med minsta möjliga påverkan på bostäder och natur- och 
kulturmiljöer. Sammanfattningsvis bedöms därför samtliga 
utredningsalternativ för luftledning som orimliga jämfört 
med att befintliga ledningar fortsätts vara i drift.

3  Baserat på genomsnittliga kostnader för andra projekt gällande 
nybyggnation av 400 kV luftledning är genomsnittlig kostnad 7,2 mnkr/kilome-
ter, Svenska Kraftnät (2015).

7.7.4 Kostnadsberäkning för    
 luftledningsalternativen
Baserat på en mycket schematisk kostnadsuppskattning för 
nybyggnation av 400 kV luftledning har kostnaden för att 
bygga två nya ledningar längs delsträckorna 2b och 2c beräk-
nats3. Kostnaderna redovisas i Tabell 2.

Tabell 2. Kostnadsuppskattningar för nybyggnation av två nya 400 
kV-luftledningar längs sträckningsalternativen 2b och 2c.

Alternativ Längd (kilometer) Kostnad (miljoner kronor)

Alternativ 2b 51 367

Alternativ 2c 54 389

7.8 Alternativ 2d, markkabel
Alternativ 2d är ett markkabelalternativ som är cirka 53 kilo-
meter långt. Sträckningen följer befintliga vägar mellan sta-
tionerna Ringhals och Strömma. Kortast vägsträcka går längs 
väg E20 norrut till sjön Lygnern. Vid Lygnern finns landsvägar 
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på norra sidan sjön som följs fram till samhället Sätila och 
sedan sista sträckan fram till station Strömma.

Nedan beskrivs översiktligt motstående intressen (riksin-
tressen och naturmiljö med mera) och tekniska förutsätt-
ningar inom alternativet.

Sträckningen och motstående intressen redovisas i kar-
torna i Bilaga 3.

7.8.1 Miljö- och kulturförutsättningar alternativ  
 2d
Vid station Ringhals och väster om väg E20 ligger Kustområ-
det som är riksintresse för rörligt friluftsliv. Öster om väg 
E20 vid samhället Gällinge finns ett riksintresse för naturvård 
och ett riksintresse för Natura 2000-område på samma 
plats. De är båda benämnda Kärringamossarna och Store 
Mosse. Vid sjön Lygnern finns det två naturreservat, Fjärås 
bräcka och Smälteryd som berörs. Vid Lygnern finns dess-
utom flertalet riksintressen. Det är två riksintressen för 
naturvård, ett riksintresse för kulturmiljövård och två riksin-
tressen för friluftsliv som passeras och ett Natura 
2000-område relativt nära sträckningen vid Stensjön. Två 
vattenskyddsområden benämnda Lygnern – Fjärås Bräcka 
och Sätila passeras också av sträckningen. Det förekommer 
även några vattenförekomster, våtmarker, nyckelbiotoper och 
sumpskogar. Flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar finns längs med sträckningen. 

Ytterligare ett naturreservat Ramhultafallet som även är 
Natura 2000-område är inom 1 kilometer från sträckningen. 
Ramhultafallet är ett skogsreservat där ek dominerar men 
det förkommer även mycket asp och gammal tall. Området 
är starkt kuperat och delvis svårframkomligt. Det finns en rik 
flora av kärlväxter, svampar och kryptogamer. Naturreserva-
tet är besöksmål på grund av Ramhultafallet och en kvarn 
som finns nedanför fallet.

7.8.2 Tekniska förutsättningar alternativ 2d
Vid planering av en stamnätsförstärkning i 400 kV-nätet kan 
det i undantagsfall, och då på korta avstånd, bli aktuellt att 
använda markkabel i stället för växelström. Elektriska effekt-
förluster gör att längre markabelsträckor inte är en hållbar 
lösning. En viktig anledning är att det snabbt uppstår stora 
fasförskjutningar mellan ström och spänning som genererar 
så kallad reaktiv effekt. Det innebär att stora mängder av den 
el som matas in inte kan användas redan efter korta sträckor.

För att korrigera fasförskjutningen måste man bygga kom-
penseringsstationer med cirka 20 kilometers mellanrum. 
Varje sådan station tar i anspråk en yta på cirka 80 x 80 
meter beroende på kompenseringsbehovet. Utöver ökade 
markanspråk och det visuella intryck som stationerna ger är 
det fortfarande en oprövad teknik förenad med stor teknisk 
komplexitet och osäkerhet. En sådan anläggning måste vara 
inhägnad och har särskilda krav på utrymmen, skyddsutrust-
ningar, kylning med mera. Sådana anläggningar medför även 
driftkostnader och underhållsbehov. De medför också fler 
potentiella felkällor och därmed ökad risk för avbrott på för-

bindelsen.
Utöver de tekniska begränsningarna för överföringskapa-

citet och kompensationsbehov är markförlagda kablar också 
betydligt sämre än luftledningar för driftsäkerheten. Att upp-
rätthålla hög driftsäkerhet i det nationella elsystemet är en 
viktig del av Svenska kraftnäts uppdrag från regeringen. Ju 
fler komponenter som byggs in i ett elnät desto fler potenti-
ella felkällor finns det. Med markförlagda kablar följer, för-
utom kompenseringsstationerna, en skarv per 700 meter. 
Varje skarv och varje station som byggs blir en ny potentiell 
felkälla i stamnätet. Därmed försämras driftsäkerheten.

En annan viktig faktor för driftsäkerheten är reparationsti-
derna om ett fel skulle uppstå. Markförlagda kablar tar 
betydligt längre tid att felsöka och reparera än luftledningar. 
Kablarnas större sannolikhet för att gå sönder tillsammans 
med den längre reparationstiden gör att de jämfört med luft-
ledningar är ett betydligt sämre alternativ ur driftsäkerhets-
synpunkt. Ytterligare en fördel med luftledningar är att de 
har dubbelt så lång teknisk livslängd som markförlagda 
kabel. En luftledning har en livslängd på cirka 70 år innan den 
behöver bytas ut. En markförlagd kabel håller i cirka 35 år.

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

En markkabelförläggning av de befintliga ledningarna 
skulle i första hand lokaliseras längs befintliga väg E20 och 
länsvägarna 934 och 1609. I det här fallet skulle innebära att 
sträckningen skulle bli 7,3 kilometer längre än för de befint-
liga ledningarna eftersom det inte finns vägar i nordöstlig 
riktning direkt från stationen i Ringhals. Att dra markkabel 
genom oexploaterad och otillgänglig terräng skulle inte bara 
innebära en väsentlig fördyrning utan också försvåra såväl 
byggnation som underhåll. Baserat på ovanstående generella 
information skulle det längs med denna sträcka om upp-
skattningsvis 53 kilometer behöva anläggas 3 kompense-
ringsstationer och cirka 75 skarvplatser.

7.8.3 Konsekvensbedömning alternativ 2d
Markkabelförläggning skulle innebära omfattande markarbe-
ten i form av grävning och sprängning och anläggandet av 
kompenseringsstationer skulle ta mark i anspråk. Markarbe-
ten med mera skulle således krävas inom de områden som 
kraftledningarna och väg E20 och två länsvägarna idag går 
igenom eller tangeras, bland annat naturreservat, riksintres-
sen och vattenskyddsområden. Detta skulle innebära en 
störning för växer och djur och skulle även kunna påverka 
hydrologin i området. Vid underhåll och reparationer måste 
grävning upprepas, vilket innebär en återkommande störning 
för de växter med mera som etablerat sig i markskiktet. För 
fågellivet vore dock nedgrävning av luftledningarna en positiv 
åtgärd eftersom det skulle ta bort kollisionsrisken. Även för 
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landskapsbilden skulle nedgrävning innebära en positiv kon-
sekvens. Den driftosäkerhet som markkabel innebär kan 
innebära mycket allvarliga konsekvenser för elförsörjningen.

7.8.4 Kostnadsberäkning alternativ 2d
Kostnaden för markförlagda kraftledningarna är svår att upp-
skatta då det inte är en bruklig eller lämplig metod för växel-
strömsledningar med så hög spänning som 400 kV. Eftersom 
markkabel är en betydligt mer kostsam metod än anläggande 
av luftledning skulle kostnaden i vart fall överstiga kostanden 
för nybyggnation av luftledning. Markkabel är betydligt 
dyrare än luftledning och ett restriktivt antagande att mark-
kabel är en dubbelt så dyr metod som luftledning skulle inne-
bära en kostnad på cirka 1,5 miljarder kronor för 53 kilometer 
markkabel. Därtill kommer också kostnaden för att riva de 
befintliga ledningarna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
är kostnaderna dock ännu högre mot bakgrund av den drifto-
säkerhet som markkabel innebär i jämförelse med luftled-
ning.

7.9 Samlad bedömning
Bedömningarna av alternativ och justeringar är gjord med 
utgångspunkt från det underlag som finns tillgängligt vid 
denna komplettering. Vid jämförelse av de alternativ till 
befintlig sträckning och utförande som har presenterats ovan 
är det tydligt att det saknas något rimligt alternativ till att 
behålla ledningarna i dess nuvarande sträckning. De befint-
liga ledningarna har funnits runt 35 år. Det innebär att 
bebyggelse och annan infrastruktur som tillkommit därefter 
delvis har anpassats efter ledningarna.

För sträckorna Ringhals-Horred och Ringhals-Strömma 
studerades möjliga justeringar av den befintliga ledningen för 
att om möjligt minska påverkan på motstående intressen. 
Längs den befintliga sträckan mellan Ringhals och Horred 
bedömdes detta möjligt vid en plats och mellan Ringhals och 
Strömma identifierades en plats för möjliga justeringar. Att 
flytta ledningarna bedöms inte som en rimlig åtgärd för att 
minska de negativa konsekvenser som ledningarna orsakar 
på ovan utredda platser.

I alternativ 1b-e och alternativ 2b-d utreddes möjlighe-
terna att dra ledningarna i en helt ny sträckning. Att dra led-
ningarna i en helt ny sträckning inom utredningskorridorerna 
skulle innebära stora intrång i mark som idag är oexploaterad 
och som delvis har mycket höga värden ur bland annat natur-
miljöperspektiv. Alla alternativen innebär även längre 
sträckor än de befintliga ledningarna vilket innebär större 
påverkan på landskapsbilden. Fler skyddade natur- och kul-
turmiljöerna påverkas generellt av alla alternativ jämfört med 
de befintliga ledningarna. För att minska de negativa konse-
kvenserna som ledningarna orsakar är därför inte byggnation 
av nya ledningar en realistisk åtgärd. 

Alla alternativ vore ur ett resurshushållningsperspektiv 
ohållbara eftersom de skulle innebära rivning av den befint-
liga ledningen, som är fullt brukbar, och kräva stora mängder 

material för att bygga de nya ledningarna.
Vid en avvägning av de eventuella nyttorna av att flytta 

eller justera ledningarna mot de negativa konsekvenserna 
och kostnaderna bedöms det inte motiverat att flytta led-
ningarna. Kostnaden av att flytta ledningarna står inte heller i 
proportion till den minskade påverkan som en flytt av led-
ningarna skulle innebära. 

Idag och inom överskådlig framtid kommer luftledningar 
för växelström att vara huvudalternativet när Svenska kraft-
nät planerar stamnätet. Detta beror på att det är tekniskt 
enkelt, driftsäkert och ekonomiskt fördelaktigt att överföra el 
med luftledning. Det är även fördelaktigt ur reparationshän-
seende med korta avbrottstider. Luftledning är därför huvud-
alternativet vid om- eller tillbyggnader i stamnätet. 
Växelströmsledningar med så hög spänning som 400 kV är 
inte lämpliga att gräva ner som kabel.
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Tabell 3. Generella magnetfältsberäkningar.

8. MAGNETISKA FÄLT

Enligt begäran om komplettering, punkt 7 efterfrågas revide-
rade beräkningar av genomsnittligt magnetiskt fält vid varje 
byggnad, inklusive bostäder som används endast under delar 
av året, längs ledningen där det magnetiska fältet kan antas 
överstiga 0,4 mikrotesla. Redovisning av beräknat magne-
tiskt fält efterfrågas också för varje ledning separat och för 
det kumulativa magnetiska fältet som kan tänkas förekomma 
på platsen med beaktande av samtliga ledningar som finns 
belägna längs sträckningarna. Uppgifter om vilka strömlaster 
som ligger till grund för beräkningarna anges också. Energi-
marknadsinspektionen begär även redogörelse för vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska det magnetiska fältet 
för närboende där detta överskrider 0,4 mikrotesla och kost-
nadsredovisning för respektive åtgärd.

Avsnitt 8.1-8.2 ersätter tabell 6-1 sid 12, avsnitt 7.3–7.4 sid 
15-16, avsnitt 9.1.5 sid 19, avsnitt 9.2.5 sid 20, avsnitt 9.3.5 
sid 21 och bilagorna 3, 9, 15 och 21 i MKB från september 
2010.

8.1 Fält från aktuell ledning
Sedan ansökan kompletterades med MKB i september 2010 
har åtgärder vidtagits för delar av ledningarna för att minska 
det magnetiska fältet för närboende. De åtgärder som vidta-
gits är så kallade fasomskruvningar. Det innebär att faserna 
hos de parallella ledningarna placerats i en sådan ordning att 
det magnetiska fältet reduceras.

Reviderade beräkningar av genomsnittligt magnetiskt fält 
för respektive ledning har gjorts och redovisas i Tabell 3 
nedan.

Ledning Årsmedelströmlast (A)

Avstånd (meter) från led-
ningens mittfas där 0,4 
mikrotesla överskrids

FL66 550 70

FL67 550 70

FL68 700 87

FL69 700 87

8.2 Påverkan av magnetiskt fält för  
 närboende
Tabell 4-Tabell 8 redovisar de fastigheter där det enligt Lant-
mäteriets fastighetskarta finns bostäder (med bostäder 
avses byggnader som enligt fastighetskartan är klassad för 
bostadsändamål, vilket inte nödvändigtvis innebär att bygg-
naden används som bostad) där det magnetiska fältet över-
stiger 0,4 mikrotesla (enligt reviderade beräkningar gjorda 
2017).

Längs hela sträckningarna går två eller flera kraftledningar 
parallellt. När avstånder till bostäder har mätts har ledning 
FL66 använts som referenspunkt överallt där denna ledning 
sträcker sig och annars är det ledning FL68 som är referens-
punkt. Om ledningarna följs från Ringhals till Horred respek-
tive Strömma så anges avståndet till bostäder höger om (rakt 
fram är ledningens sträckning oavsett vädersträck) referens-
punkten som positiva värden och till vänster om referens-
punkten som negativa värden. Exempel ur Tabell 4. Fastighet 
Lingome 12:17 anges ligga på avstånd -189 m, det innebär att 
bostaden på fastigheten ligger 189 m från mittfasen på FL66 
och att fastigheten ligger vänster om FL66.

Från transformatorstationen i Ringhals fram till stolpe 
0009 (FL66) går de fyra 400 kV-ledningarna i parallell 
sträckning. De åtföljs av en 130 kV-kraftledning ZL4 S1 (Vat-
tenfall Eldistribution AB, beräknat med en årsmedelströmlast 
på 425 A). Det kumulativa magnetiska fältet från alla fem 
ledningarna där det magnetiska fältet överskrider 0,4 mikro-
tesla vid bostäder redovisas i Tabell 4. Ledningarna placering 
i förhållande till varandra ses i Figur 5. 
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Figur 5. Ledningarna FL66, FL67, FL68, FL69 och ZL4 S1 från Ringhals till avgreningspunkt för ZL4 S1. Avståndet mellan FL66 
och FL67 är 33-36 m, mellan FL66 och FL68 69-73 m och mellan FL66 och FL69 82-111 m. Avståndet mellan FL66 och ZL4 S1 är 
35 m.

Tabell 4. Kumulativt magnetiskt fält för ledningarna FL66, FL67, 
FL68, FL69 och FL4 S1 vid bostäder där det magnetiska fältet 
överskrider 0,4 mikrotesla. Avståndet är mellan bostaden och FL66, 
positiva värden på höger sida om ledningen och negativa värden 
vänster sida om ledningen.

Kommun Fastighetsbeteckning
Totalt magnetiskt 
fält (mikrotesla)

Bostadens avstånd till 
mittfas på FL66 (meter)

VARBERG LINGOME 12:17 0,74 -189

VARBERG LINGOME 12:79 0,72 84

VARBERG LINGOME 12:80 4,79 45

VARBERG LINGOME 22:1 0,82 79

VARBERG LINGOME 24:2 1,10 -172

VARBERG LINGOME 12:29 0,57 -201

VARBERG LINGOME 12:70 0,59 -200

VARBERG LINGOME 12:71 0,59 -200

VARBERG LINGOME 12:19 0,40 121

VARBERG LINGOME 12:72 0,59 -201

VARBERG LINGOME 7:2 0,70 85

VARBERG LINGOME 7:3 0,53 97

VARBERG LINGOME 7:4 0,59 92

VARBERG LINGOME 11:14 0,97 -177

VARBERG LINGOME 11:14 1,41 -164

VARBERG LINGOME 5:3 1,28 66

Mellan stolparna 0009 och 0025 (FL66) går ledningarna 
FL66, FL67, FL68 och FL69 parallellt. Det kumulativa mage-
tiska fältet från dessa fyra där det överskrider 0,4 mikrotesla 
vid bostäder redovisas i Tabell 5.

Tabell 5. Kumulativt magnetiskt fält för ledningarna FL66, FL67, 
FL68 och FL69 vid bostäder där det magnetiska fältet överskrider 
0,4 mikrotesla. Avståndet är mellan bostaden och FL66, positiva 
värden på höger sida om ledningen och negativa värden vänster 
sida om ledningen.

Kommun
Fastighetsbeteck-
ning

Totalt magnetiskt 
fält (mikrotesla)

Bostadens avstånd 
till mittfas på FL66 
(meter)

VARBERG LINGOME 1:43 0,43 -217

VARBERG LINGOME 1:44 0,75 -187

VARBERG LINGOME 26:1 0,53 -198

VARBERG
AMBJÖRNTORP 
3:11 0,45 -206

VARBERG
AMBJÖRNTORP 
4:4 0,44 -185

VARBERG ÅSEN 1:3 2,62 -104

VARBERG NORDVÄRA 8:17 0,62 45

VARBERG NORDVÄRA 8:18 0,61 45

VARBERG NORDVÄRA 4:8 2,54 -136
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Vid stolpe 0025 (FL66) viker ledningarna FL68 och FL69 
av norrut och FL66 och FL67 fortsätter parallellt till Horred. 
Det kumulativa magnetiska fältet från FL66 och FL67 där det 
överskrider 0,4 mikrotesla redovisas i Tabell 6. Avståndet 
mellan mittfaserna för FL66 och FL67 är 33 m längs denna 
del av sträckningen. FL67 går norr om FL66.

Tabell 6. Kumulativt magnetiskt fält för ledningarna FL66 och FL67 
vid bostäder där det magnetiska fältet överskrider 0,4 mikrotesla. 
Avståndet är mellan bostaden och FL66, positiva värden på höger 
sida om ledningen och negativa värden vänster sida om ledningen.

Kommun
Fastighetsbeteck-
ning

Totalt magnetiskt 
fält (mikrotesla)

Bostadens avstånd 
till mittfas på FL66 
(meter)

VARBERG KULLA 1:5 0,40 55

VARBERG KULLA 1:6 1,84 30

MARK HORRED 5:64 0,48 -84

MARK BERGSÄTER 1:4 0,90 40

MARK VASSE 6:21 1,21 -68

MARK VISKABACKA 2:4 1,02 47

Ledningarna FL68 och FL69 går tillsammans i parallell 
sträckning mellan stolparna 0025-0123 (FL68). Ledningar-
nas kumulativa magnetiska fält längs denna del av sträck-
ningen där det överskrider 0,4 mikrotesla redovisas i Tabell 7. 
Det avstånd till bostäderna som anges är i alla fall avståndet 
mellan bostaden och ledning FL68 (positiva värden på höger 
sidan av ledningen och negativa värden på vänster sidan). 

Tabell 7. Kumulativt magnetiskt fält för ledningarna FL68 och FL69 
vid bostäder där det magnetiska fältet överskrider 0,4 mikrotesla. 
Avståndet är mellan bostaden och FL68, positiva värden på höger 
sida om ledningen och negativa värden vänster sida om ledningen.

Kommun
Fastighetsbeteck-
ning

Totalt magnetiskt 
fält (mikrotesla)

Bostadens avstånd 
till mittfas på FL66 
(meter)

KUNGSBACKA BOATORP 1:17 1,15 -85

KUNGSBACKA
MÖLNEKULLA 
1:15 0,67 60

KUNGSBACKA STUV 8:1 0,48 79

KUNGSBACKA STUV 8:4 1,85 43

KUNGSBACKA STUV 6:7 6,98 22

KUNGSBACKA STUV 6:8 0,81 52

KUNGSBACKA STUV 1:20 5,40 -64

KUNGSBACKA GIVARED 1:19 0,49 -103

Från stolpe 0123 (FL68) och fram till transformatorstatio-
nen i Strömma går ledningarna FL68 och FL69 parallellt med 
ytterligare två 400 kV-ledningar, FL14 S1-2 och CL32 S4-6 
(Svenska kraftnät, årsmedelströmlast 940 A respektive 580 
A). Det kumulativa magnetiska fältet från alla fyra ledning-
arna vid bostäder där det magnetiska fältet överskrider 0,4 
mikrotesla redovisas i Tabell 8. Ledningarna placering i för-
hållande till varandra ses i Figur 6.

Figur 6. Ledningarna FL68, FL69, FL14 S1-2 och CL32 S4-6 i parallell sträckning.

Avståndet mellan mittfaserna för FL68 och FL69 är 40 m 
längs denna del av sträckningen. FL69 går norr om FL68.
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Tabell 8. Kumulativt magnetiskt fält för ledningarna FL68, FL69, 
FL14 S1-2 och CL32 S4-6 vid bostäder där det magnetiska fältet 
överskrider 0,4 mikrotesla. Avståndet är mellan bostaden och FL68, 
positiva värden på höger sida om ledningen och negativa värden 
vänster sida om ledningen.

Kommun
Fastighetsbeteck-
ning

Totalt magnetiskt 
fält (mikrotesla)

Bostadens avstånd 
till mittfas på FL66 
(meter)

MARK ALMERED 1:27 0,76 152

MARK BOLG 1:10 0,47 172

MARK ALMERED 3:11 0,57 156

MARK KILEN 1:1 0,55 -98

MARK HÄRKILA 4:1 0,83 -107

8.2.1 Principiella åtgärder
För att minska de magnetiska fälten gäller generellt att föl-
jande ändringar skulle kunna göras:

 >  Minska strömmen genom att överföra mindre effekt på 
gällande ledning

 >  Öka avståndet till ledaren    
 o Horisontellt genom att flytta hela ledningen i sidled. 
 o Vertikalt genom att höja hela ledningen till en högre 
höjd i luften.

 >  Föra de tre fasledarna närmare varandra eftersom de tre 
delfälten, ett per fas, tar ut varandra ju närmare varandra 
ledarna befinner sig.

 >  Skärma ett område genom användning av elektriskt 
ledande material för induktion av ett motverkande mag-
netiskt fält som sänker det ursprungliga magnetiska fältet 
inom avskärmningen.

 >  Flytt eller rivning av bostäder bort från det magnetiska 
fältets källa.

8.2.2 Praktiska åtgärder
Generellt gäller för kostnadsbedömningarna att ingen sär-
skild startkostnad för föreslagen åtgärd har fastställts vilket 
innebär att åtgärderna generellt kan vara dyrare än estimerat 
för kortare sträckor.

För att minska det magnetiska fältet vid bostäder kan det 
räcka att en av ledningarna flyttas. I praktiken kan det vara 
svårt att flytta bara en av ledningarna längs en delsträcka.

8.2.3 Sänkning av strömlast
Eftersom de magnetiska fälten är proportionerliga mot 
strömmen på en linjesträcka så är det tillräckligt att reducera 
strömmen för att minska fälten. Att reducera strömmen kan 
vara en enkel och snabbt implementerbar operationell åtgärd 
när rena omkopplingar i anknytande nät är tillräckliga men 
aktörsmässigt och ekonomiskt komplex i de fall reduktionen 
innebär påverkan på elproduktionsvolym eller elkonsum-
tionsvolym i enskild anläggning. Generellt innebär åtgärder 
för reducering av strömlaster inga fysiska tillbyggnationer i 
elanläggningen men kan vara komplexa av den anledningen 
att ändrad strömbelastning på en linjesträcka samtidigt 

påverkar strömlasterna på alla andra närbelägna ledningar. 
Det kan därmed vara svårt att överblicka konsekvenserna av 
åtgärden och även komplext att bedöma kostnaden eftersom 
den yttrar sig dels i form av ökade överföringsförluster på 
andra ställen i nätet dels för att utnyttjandet och slitaget på 
andra nätkomponenter kan komma att öka och att åtgärden 
kan rubba marknadspriset på el i de fall begränsningen 
påverkar maximal effektöverföring mellan elprisområden 
eller produktions/konsumtionsbud till spotmarknaden.

Kostnad
Måste utredas i varje enskilt fall, ingen generell schablon kan 
tillämpas.

Kommentar
Åtgärden kan generellt ifrågasättas eftersom själva huvud-
syftet med en kraftledning är att överföra effekt och därmed 
också ström. Att sänka strömmen innebär då en direkt 
intressekonflikt mot ledningens huvudsyfte. Då strömmen 
genom en ledning är kontinuerlig längs oavbruten ledare är 
en sänkning av strömmen inte heller möjlig att genomföra på 
en delsträcka av en ledning utan förbindelser till någon paral-
lell elnätsdel eller utan justerbar produktion eller konsumtion 
i ändpunkterna på delsträckan.

Åtgärden påverkar inte ljudeffekterna från kraftledningen.

8.2.4 Flytt av ledning (omdragning/   
 nybyggnation)
Att flytta en 400 kV-linje är möjligt och i de flesta fall likvär-
digt med att bygga en ny delsträcka från grunden. Konces-
sionsförutsättningarna avgör antagligen utrymmet för 
omdragning och vilken nyprövning av tillstånd som eventuellt 
behöver ske. Flytt eller omdragning innebär generellt sätt 
ingen försvagning av den elsystemtekniska funktionen varför 
elsystemet i stort kan anses vara opåverkat efter åtgärden.

Kostnad
Svenska kraftnäts Rapport/530 ”Kostnadsutredning” visar 
att nybyggnation av 400 kV-luftledning kostar mellan 5,7 
och 7,7 MSEK/km i normala fall. Om ledningsflytten innebär 
extra vinkelinslag (parallellförskjutning av delsträcka) så till-
kommer kostnader för vinkelstolpar och deras förankring 
vilka ökar kostnaden per kilometer. Därutöver skulle kostna-
den för att riva den befintliga ledningen tillkomma liksom 
kostnaden för nytt markintrång. 

Kommentar
En flytt av ledningssträcka kan innebära krav på ny konces-
sion för förändrad sträckning vilket är en mycket tidskrä-
vande process.

8.2.5 Ombyggnation av ledning (ändring av  
 fasavstånd)
Här beskrivs kort två alternativ för ombyggnation av ledning 
som för faserna tätare samman, ändring till kompaktstolpe 
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och kablifiering.
Genom att byta ut en befintlig standardstolpe med hori-

sontell faskonfiguration och nio meters fasavstånd till en 
kompaktstolpe med triangulär faskonfiguration kan fältet 
sänkas med uppskattningsvis 20 %. Att byta ut stan-
dardstolpar mot kompaktstolpar kräver ett byte av minst två 
stolpar för en 300 meter lång sträcka och fyra stolpar för en 
kilometer. Att byta till kompaktstolpe innebär ny fundamen-
tering och ny stolpe och är således likvärdigt med att bygga 
en ny ledning från grunden med den skillnaden att ny kon-
cession normalt inte krävs om kompaktstolparna placeras i 
ledningsgatan mellan befintliga stolpar. Ändring till kompakt-
stolpe innebär generellt sätt ingen försvagning av den elsys-
temtekniska funktionen varför elsystemet i stort kan anses 
vara opåverkat efter åtgärden.

Angående möjligheter och kostnader för kablifiering, se 
avsnitt 7.4.

Kostnad
Kostnaden för ombyggnation till kompaktstolpe är likvärdig 
som flytt/nybyggnation, 5,7–7,7 MSEK/km vid spannlängd 
300 m och löpande tre stolpar per km. Som lägst 4 MSEK vid 
utbyte av två stolpar.

Kommentar
Ombyggnation av ledningssträcka kan innebära krav på ny 
koncession vilket är en tidsödande process.

8.2.6 Anläggande av skärmslinga
Att anlägga en skärmslinga innebär att låta uppföra en slinga 
i luften med en ledare som antigen passivt eller aktivt ger 
upphov till ett motriktat magnetiskt fält och som kan redu-
cera det ursprungliga fältet med cirka 20 % för en passiv 
slinga och cirka 50 % för en aktiv slinga. En passiv slinga är 
en oisolerad ledare som utgör en sluten krets och den har 
ingen separat strömförsörjning eller aktiv styrning av ström-
men i ledaren. Den ström som går i ledaren är uteslutande 
inducerad från det magnetiska fältet kring 400 kV-ledningen 
och den inducerade strömmen ger upphov till ett motriktat 
magnetiskt fält som motverkar det magnetiska fältet från 
400 kV-ledaren. En aktiv slinga är till sin konstruktion lik den 
passiva men med den skillnaden att slingan även har en yttre 
strömförsörjning som gör att det motverkande magnetiska 
fältet förstärks och således tar ut mer av det ursprungliga 
magnetiska fältet från kraftledningen men även skapar ett 
underhållsbehov.

Kostnad
Kostnaden för en passiv skärmslinga uppgår till knappt 4 
MSEK/km. En aktiv slinga är dyrare men konstruktionen av 
själva slingan dominerar kostnadsbilden också för den aktiva 
skärmslingan. Utöver investeringskostnaden säger Svenska 
kraftnäts Tekniska Riktlinje ”Riktlinjer för underhåll av luft-
ledningar” TR12-12 att funktionskontroll av skärmslinga ska 
göras tre gånger per år. Åtgärden är således utöver investe-

ringskostnaden även driftskostnadsdrivande. Den aktiva 
slingan har högre driftskostnader och underhållsbehov än 
den passiva.

Kommentar
På grund av skärmslingans startkostnad som följer av initialt 
stolpantal så beror kostnaden per bostad mycket på hur 
många bostäder som ska skärmas med en slinga. Åtgärden 
kan gå från att vara relativt dyr i enskilda fall till att vara rim-
lig där fler bostäder ligger samlade.

8.2.7 Erbjudande om förvärv av bostadshus  
 alternativt flytt av bostadshus
Svenska kraftnät erbjuder fastighetsägaren en summa för 
själva bostadshuset och en begränsad omgivande tomtmark. 
Det är alltså inte tal om förvärv av hel fastighet inkluderat 
dess fulla tomtareal. Summan är baserad på aktuellt mark-
nadsvärde och till det kommer ett påslag på 25 %.

Kostnad
Kostnaden för förvärv beror på områdets marknadspriser 
och avgörs från fall till fall. Även kostnaden av flytt av 
bostadshus avgörs från fall till fall.

Kommentar
Att flytta eller förvärva bostäder kan vara aktuellt i de fall där 
det övergripande behovet av kraftöverföring är stort och där 
medelbelastningen av ledningen visar en stigande trend. 
Ofta är förvärv av fastighet den billigaste metoden för att 
minska det magnetiska fältet för boende.
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9. PÅVERKAN PÅ NATURMILJÖN – BEFINTLIGA 
LEDNINGAR

Enligt Energimarknadsinspektionens begäran om komplet-
tering, punkt 8, ska ansökan kompletteras med en naturvär-
desinventering och konsekvensanalys av ledningens 
påverkan på de arter som omfattas av artskyddsförord-
ningen (2007:845) och berörs av ledningssträckningarna 
och ledningsunderhåll. Om en fältstudie är påkallad för att 
skyddsvärda arter (se förteckning i Artskyddsförordningen 
bilaga 1 och 2) riskerar att påverkas av underhållsarbeten, 
ska en sådan göras - på så sätt kan misstanke om risk 
bekräftas eller elimineras.

Energimarknadsinspektionen efterfrågar att följande frå-
gor besvaras med utförliga redogörelser. Är påverkan på 
fågellivet i anslutning till ledningen utrett? Finns det områ-
den längs ledningen som är av särskild betydelse för fågelli-
vet, exempelvis rastlokaler eller häckningsplatser för 
rödlistade arter? Hur ser risken ut för att berörda arter ska-
das av den befintliga ledningen (exempelvis påflygning eller 
strömgenomgång)? Finns det rödlistade eller andra skydds-
värda arter som riskerar att påverkas av underhåll på led-
ningen under någon del av ledningssträckan?

Om risker för skada eller olägenhet på miljön (inkluderat 
skyddsvärda arter) identifieras ska ni också redogöra för de 
skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska, undvika eller 
eliminera sådan risk. Vidare efterfrågas en kostnadsredovis-
ning inkluderas i redogörelsen så att Energimarknadsinspek-
tionen kan göra erforderliga rimlighetavvägningar enligt 2 
kap. 7 § miljöbalken.

Till grund för nedanstående komplettering ligger en 
undersökning av samtliga i artportalen registrerade fynd av 
rödlistade eller juridiskt skyddade arter som ligger inom 
utredningsområdet (2 km avstånd från ledningen för fåglar 
respektive 100 m avstånd från ledningen för övriga arter). 
Även en analys av förekomst av Natura-2000 områden och 
riksintresseområden för naturvård har genomförts. Utred-
ningsområdet för dessa har dessa naturområden harvarit 
samma som för fågellivet. All information gällande före-
komst av arter har hämtats från Artportalen, medan infor-
mation angående registrerade naturvärden har hämtats från 
länsstyrelsens geodata. Någon inventering i fält av arter har 
inte bedömts som nödvändigt inför denna komplettering av 
ansökan om förlängd koncession.

9.1 Arter i och nära ledningsgatan
Nedan sammanfattade arter omfattas av artskyddsförord-
ningen (2007:845) och/eller är rödlistade och har noterats 
eller bedöms kunna förekomma inom utredningsområdet. 
För rödlistade arter anges hotkategori (NT= Nära hotad, 
VU=Sårbar, EN=Starkt hotad, CR=Kritiskt hotad). Även arter 
som anges som RE (Nationellt utdöd), nämns då de kan ha 
betydelse som besökande i lämpliga habitat. För arter som är 
listade i artskyddsförordningens bilaga 1 anges olika bok-
stavsmarkeringar, se Tabell 9. 

Tabell 9. Bokstavsmarkeringar i bilaga 1 till artskyddsförordningen 
(2007:845).

Markering i 
Bilaga 1 Förklaring

S

Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar 
genom att sådana fåglar häckar regelbundet 
eller i betydande antal rastar i Sverige, och i 
fråga om andra arter genom att det i Sverige 
finns en population som inte är helt tillfällig.

B

Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och 
habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller 
bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) 
behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitat-
direktivet.

x

Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa med-
lemsstater i enlighet med nationell lagstiftning 
som tar hänsyn till artens populationsnivå, geo-
grafiska spridning och reproduktion. Arten finns 
upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med 
angivande att arten inte får jagas i Sverige.

J

Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet 
med nationell lagstiftning som tar hänsyn till 
artens populationsnivå, geografiska spridning 
och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldi-
rektivets bilaga 2 del 1 eller del 2 med angivande 
att arten får jagas i Sverige.
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Markering 
i Bilaga 1

Förklaring

Hs

Enligt fågeldirektivet får handel och annan han-
tering av dödade eller fångade exemplar av arten 
tillåtas med vissa begränsningar under förutsätt-
ning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd 
först har skett med Europeiska kommissionen. 
Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 
del 2.

Ht

Enligt fågeldirektivet ska handel och annan han-
tering av dödade eller fångade exemplar av arten 
vara tillåten under förutsättning att fångsten 
skett på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågel-
direktivets bilaga 3 del 1.

9.1.1 Kärlväxter och lavar
Inom utredningsområdet har fynd av rödlistade kärlväxter 
och lavar registrerats, se Tabell 10 (Artportalen 2017).

Tabell 10. Rödlistade arter av kärlväxter och lavar som 
inrapporterats till Artportalen från utbredningsområdet.

Arter (kärlväxter och 
lavar) Rödlista/HabDir/AF Senaste observation

Fläderlundlav VU 1939-08-21

Ängsstarr NT 2014-06-27

Loppstarr VU 2014-06-27

Majnycklar
NT/AF (Fridlyst en-
ligt 8 §) 2007-07-01

Svensk ögontröst
EN/AF (Fridlyst en-
ligt 8 §) 2015-08-24

Ask EN 2014-08-05

Mjukdån NT 2014-08-14

Borstsäv EN 2014-07-04

Granspira NT 2014-06-10

Kavelhirs NT 2014-08-05

Alm CR 2014-07-04

9.1.2 Groddjur och kräldjur
Inom utredningsområdet har hasselsnok observerats i direkt 
anslutning till Ringhals kärnkraftverk (Artportalen 2017), se 
Tabell 11.

Tabell 11. Groddjur och kräldjur inom utredningsområdet som finns 
rapporterade i Artportalen.

Arter (groddjur och kräldjur) Rödlista/HabDir/AF Senaste observation

Hasselsnok VU, HabDir (IV), ArtDir 2016-10-05

9.1.3 Insekter
Fynd av insekter inom utbredningsområdet listas i Tabell 12 
(Artportalen, 2017).

Tabell 12. Insekter inom utredningsområdet som finns 
rapporterade i Artportalen.

Arter (Insekter) Rödlista/HabDir/AF Senaste observation

Guldsandbi NT 2014-07-05

Silversmygare NT 2014-08-05

Violettkantad guldvinge NT 2014-07-04

Sexfläckig bastardsvär-
mare NT 2016-07-24

9.1.4 Fåglar
En översiktlig genomgång av inrapporterade observationer 
längs ledningssträckan har gjorts, inklusive skyddsklassade 
fynd av fågelarter i Artportalen (2017). Sökningen har inte 
begränsats i årtal utan omfattar samtliga fynd från Artpor-
talen. För rödlistade arter anges hotkategori (NT = Nära 
Hotad, VU = Sårbar, CR = Akut Hotad). Arter som är marke-
rade med B i Artskyddsförordningen/ listade i bilaga 1 till 
Fågeldirektivet (2009/147/EG) markeras med ”Fdir”.

Inom utredningsområdet har 74 rödlistade arter och 53 
arter som är listade i Fågeldirektivets bilaga 1 eller i Artdi-
rektivet rapporterats. Vissa arter är upptagna i flera av lis-
torna och det totala antalet skyddsvärda fågelarter är 85 
stycken.

De fågelarter som rapporterats kan delas in i två grup-
per. Dels arter vars nationella utbredning innebär att de kan 
antas häcka i området dels arter som endast är tillfälliga i 
området och som inte hävdar revir. De arter som har kon-
staterats häcka eller som kan antas häcka i närområdet har 
markerats med en asterisk i Tabell 13 nedan.

Tabell 13. Rapporterade fågelarter inom utredningsområdet som 
är upptagna på den svenska rödlistan, Fågeldirekti-vets bilaga 1 
eller Artdirektivet. Fågelarter som har konstaterats häcka eller 
som kan antas häcka i närområdet har markerats med en asterisk 
(*). För arter som har konstaterats häcka i området anges även 
datum för senaste observerade häckningen. Fågelart som har 
konstaterats häcka eller som kan antas häcka i närområdet men 
där det utifrån artens nationella häckningsområden är 
uppseendeväckande om arten häckar i aktuellt område har 
markerats med två asterisker (**).

Svenskt namn RL/Fdir/ArtDir
Senaste 
observation

Senast observerad 
häckning

Duvhök* NT 2017-03-18 2007-06-17

Pärluggla*  FDir/ArtDir (S, B) 1989-05-21 1989-05-21

Sånglärka* NT/ ArtDir (S, x) 2017-05-18 2013-05-29

Kungsfiskare
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2015-09-23
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Svenskt namn RL/Fdir/ArtDir Senaste obser-
vation

Senast observe-
rad häckning

Stjärtand VU/ ArtDir (S, J, Hs) 2017-04-26

Årta* VU/ ArtDir (S, J) 2017-04-03 2011-06-25

Fjällgås
CR/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-04-03

Sädgås NT/ ArtDir (S, J) 2017-04-02

Rödstrupig 
piplärka VU 2016-09-17

Ängspiplärka* NT 2017-05-18 2016-07-26

Tornseglare* VU 2017-05-15 2013-06-01

Kungsörn
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-02-21

Roskarl VU 2017-05-17

Jorduggla  FDir/ ArtDir (S, B) 2016-06-05

Brunand VU/ ArtDir (S, J, Hs) 2015-07-07

Bergand VU/ ArtDir (S, x, Hs) 2016-03-30

Rördrom
NT/ FDir/ Artdir 
(S, B) 2017-04-03

Berguv*
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-02-23 2016-05-01

Fjälluggla CR 1987-01-09

Fjällvråk NT 2017-04-02

Lappsparv VU 2014-09-16

Sydlig kärrsnäppa*
 CR/FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-06 2015-06-01

Rosenfink VU 2013-05-29

Tobisgrissla NT 2016-03-20

Svartbent strand-
pipare

RE/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 1996-05-14

Svarttärna
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2015-06-05

Vit stork
CR/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2013-05-05

Brun kärrhök* FDir/ ArtDir (S, B) 2017-05-27 2017-04-13

Blå kärrhök
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-07

Stäpphök  FDir/ ArtDir (B) 2016-09-15

Ängshök
EN/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2016-08-17

Vaktel NT/ ArtDir (S, x) 2017-05-20

Kornknarr
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-22

Hussvala* VU 2017-05-13 2015-06-13

Mindre hackspett* NT 2017-04-15

Spillkråka*
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-20 2014-07-09

Gulsparv* VU 2017-05-14 2014-03-30

Ortolansparv
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2013-08-26

Sävsparv* VU 2017-05-14 2014-05-01

Svenskt namn RL/Fdir/ArtDir Senaste obser-
vation

Senast observe-
rad häckning

Berglärka VU 2016-11-03

Stenfalk  FDir/ ArtDir (S, B) 2017-05-14

Pilgrimsfalk*
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-24 2014-04-03

Jaktfalk
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2014-11-01

Aftonfalk  FDir/ ArtDir (B) 2013-05-13

Lunnefågel RE 2011-10-07

Dubbelbeckasin
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2010-08-29

Smålom*
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-07 2013-05-29

Sparvuggla* FDir/ ArtDir (S, B) 2017-03-24 2011-04-18

Havsörn
NT/ FDir, ArtDir 
(S, B) 2017-05-27

Skräntärna NT 2012-05-06

Gråtrut VU/ ArtDir (S, J) 2017-05-14

Silltrut NT/ ArtDir (S, x) 2017-04-25

Myrspov**
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B, x) 2017-05-15 2015-07-31

Rödspov CR/ ArtDir (S, x) 2013-08-03

Flodsångare NT 2014-05-21

Svärta NT/ ArtDir (S, J) 2017-01-27

Brun glada EN/ FDir, ArtDir (B) 2015-06-10

Röd glada* FDir/ ArtDir (S, B) 2017-05-10 2014-04-29

Nötkråka NT 2017-03-07

Storspov* NT/ ArtDir (S, x) 2017-05-19 2013-05-23

Sommargylling VU 2012-06-12

Fiskgjuse*  FDir/ ArtDir (S, B) 2017-05-19 2016-05-14

Skäggmes NT 2015-09-03

Rapphöna NT/ ArtDir (S, J, Ht) 2013-02-11

Bivråk*
NT/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-14 2009-07-03

Toppskarv EN/ ArtDir (B) 2017-02-12

Svart rödstjärt* NT 2017-05-02 2014-05-01

Gröngöling* NT 2017-05-15 2013-06-23

Småfläckig 
sumphöna

VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 1985-12-31

Brandkronad 
kungsfågel* VU 2010-07-13 2010-05-29

Kungsfågel* VU 2017-05-02 2013-06-03

Backsvala* NT 2017-05-22 2017-05-15

Tretåig mås EN 2017-01-14

Buskskvätta* NT 2017-05-16 2016-07-26

Svarthakad 
buskskvätta* EN 2017-05-23 2017-05-02

Gulhämpling VU 2013-05-23

Ejder* VU/ ArtDir (S, J, Hs) 2017-05-17 2017-05-08
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Svenskt namn RL/Fdir/ArtDir Senaste obser-
vation

Senast observe-
rad häckning

Kustlabb NT 2016-01-03

Småtärna* VU/ FDir/ ArtDir 2017-05-04 2011-05-06

Stare* VU/ ArtDir (S, x) 2017-05-19 2014-04-28

Hökuggla  FDir/ ArtDir (S, B) 2016-11-19

Höksångare
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2013-08-17

Tjäder*
FDir/ ArtDir (S, B, 
J, Hs) 2016-03-27 207-06-24

Kentsk tärna
VU/ FDir/ ArtDir 
(S, B) 2017-05-14

Härfågel RE 2008-05-10

9.2 Riksintresse för naturvård och  
 Natura 2000-områden i och nära  
 ledningsgatan
Nedan i Tabell 14 sammanfattas de områden som utgör riks-
intressen för naturvård och/eller Natura-2000 områden 
som ligger inom 2 km från ledningsgatan.

Tabell 14. Riksintressen för naturvård samt Natura-2000 områden 
som ligger inom 2 km från ledningsgatan.

Namn Områdeskategori
Ledningsgatan går 
genom området

Klosterfjorden-Getterön Riksintresse naturvård Nej

Borgås Riksintresse naturvård Nej

Lyng mosse Riksintresse naturvård Nej

Lygnerns och Storåns dalgång Riksintresse naturvård Ja

Viskans och Surtans dalgång Riksintresse naturvård Ja

Båtafjorden Natura-2000 Nej

9.2.1 Klosterfjorden-Getterön
Området är ett riksintresse för naturvård som utgörs av ett 
mångformigt kustavsnitt med ändmoräner, klapperstensfält, 
grundbottnar, strandängar och ljunghedar som hyser ett 
fågelliv av internationell betydelse. Området utgörs av tre 
delområden där endast ett av delområdena ligger inom 
utredningsområdet, se Figur 7. Delområdet som ligger inom 
utredningsområdet utgörs av Båtafjordens inre områden 
söder om Ringhals kärnkraftverk. Delområdet sträcker sig 
från Båtafjordens inre område till utkanten av Väröbacka.

Figur 7. Natura 2000-området Båtafjorden och riksintresset för naturmiljö Klosterfjorden–Getterön.
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9.2.2 Borgås
Området är ett riksintresse för naturvård som utgörs av 
Borrås Skåra som utgör en naturligt formad ravin vid en 
berghäll. Sprickan tros ha formats av strömmande vatten 
från inlandsisen, alternativt sprickbildning med förskjutning. 
Berghällen som sprickan är på är registrerat som fornminne, 
och området tros ha använts som fornborg. Kraftledningen 
ligger cirka 1,7 km från områdets gräns. 

9.2.3 Lyng mosse
Området är ett riksintresse för naturvård. Inom riksintresset 
ligger en våtmark med tillhörande sumpskog. Både våtmar-
ken och sumpskogen har registrerats som högsta naturvär-
desklass (naturvärdesklass 1). Avståndet till ledningsgatan 
uppgår till cirka 250 meter, se Figur 8 och Figur 9. I området 
förekommer flertalet rödlistade och skyddade arter.

9.2.4 Lygnern och Storåns dalgång
Området utgörs av ett riksintresse för naturvård. Kraftled-
ningen går igenom området vid följande tre platser vid föl-
jande områden, se Figur 8:

 >  Vid transformatorstationen norr om Strömma
 >  Området öster om Strömma
 >  Området väster om Almered

Områdets naturvärde är kopplat till sjön Lyngern och 
Storån med dess dalgång. Naturvärdet kopplat till vatten 
består av en rik fiskfauna, medan naturvärdet kopplat till land 
består av ädellövskog, trädbevuxna hagmarker med grova 
solitärträd och en rik och känslig lund- och kryptogamflora. I 
området förekommer flertalet rödlistade och skyddade arter.

Figur 8. Riksintresseområdena Lyng mosse, Lyngern och Storåns dalgång och Viskans och Surtans dalgång.

9.2.5 Viskans och Surtans dalgång
Området utgör riksintresse för naturvård och kraftledningen 
går igenom riksintresset, se Figur 9. Riksintressets natur-
värde är kopplat till att området utgör ett representativt 
odlingslandskap. Området präglas av en lång kontinuitet och 
ett stort inslag av naturbetesmarker och blandlövhage med 
inslag av klibb och gråalskog. Bland kärlväxterna förekommer 
darrgräs, brudbröd, gullviva, rödklint, kamäxing, fältvädd, 

grönvit nattviol, svinrot, klasefibbla och vildlin. Viskan med 
Surtan Hornån och Iglabäcken utgör lek och uppväxtområde 
för lax och havsöring.

Den ask som växer vid kraftledningen där kraftledningen 
korsar Viskan bör så långt det är möjligt få stå kvar då arten 
är nationellt hotad. Det finns rikligt med fågelarter inom riks-
intresset.
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Figur 9. Riksintresse för naturvård, Lyng mosse och Viskans och Surtans dalgång.

9.2.6 Båtafjorden
Området är ett Natura 2000-område vars norra gräns ligger 
i direkt anslutning till södra delen av Ringhals kärnkraftverk, 
se Figur 7. Från kärnkraftverket går området över Båtafjorden 
och längs med större delen av det område som utgör det 
nordligaste av de tre delområdena för Klosterfjorden-Göt-
terön som utgör riksintresse för naturvård. Ett flertal fågelar-
ter finns inom Natura 2000-området. 

9.3 Konsekvenser för naturmiljön
Vid anläggandet av en ny kraftledning sker stora förändringar 
längs sträckningen där ledningen byggs. Berörda områden 
förändras och kan skadas i mindre eller större utsträckning. 
Vissa skador är temporära och kan återställas eller läka och 
andra är permanenta. Inga förändringar av miljön inom led-
ningsgatorna kommer att ske om ledningarna kommer att stå 
kvar och konsekvenserna av förlängning av koncessionerna i 
befintligt läge bedöms som obetydliga.

En viss risk för påverkan av naturmiljövärden kan föreligga 
i samband med återkommande röjning, kantträdsavverkning 
och eventuella framtida underhållsåtgärder (byte av kompo-
nenter, stolpar, stag, topplinor etcetera) som kan vara nöd-
vändiga för att säkerställa ledningarnas fortsatta drift. 
Vattendrag kan påverkas negativt vid läckage av oljor, bräns-
len med mera eller om körning sker i känsliga strandzoner 

eller direkt i vattendragen. Konsekvenserna av framtida 
underhållsåtgärder beror på faktorer så som vilken typ av 
underhållsåtgärder som ska utföras, när på året underhållet 
utförs och vilka områden som kommer beröras av underhål-
let men bedöms som små med tanke på de krav som Svenska 
kraftnät ställer på sina underhållsentreprenörer i sina Tek-
niska riktlinjer (Svenska kraftnät, TR12-13, 2015).

9.3.1 Arter
Generellt
Biotoper och habitat kan begränsas eller försvinna när en 
kraftledning anläggs, men med tiden uppstår nya biotoper i 
ledningsgatan vilka kan gynna vissa arter och missgynna 
andra. Generellt gynnas arter som trivs i solbelysta ängslik-
nande eller lågbuskiga miljöer och i en miljö som påverkas av 
den hävd som det återkommande röjningsarbetet innebär. 
Röjningsarbete och andra åtgärder kan innebära körning i 
ledningsgatan och att träd, buskar och växtlighet i direkt när-
het till det som röjs, betas av djur eller klipps ner. Konsekven-
serna beror till viss del på vilken årstid som råder när 
åtgärderna utförs och kan vara negativa för vissa arter 
medan andra arter gynnas av dessa omständigheter.

Den sporadiska störningen från markfordon har en gynn-
sam inverkan på lågväxta och hävdgynnande växter (Grusell 
& Kyläkorpi 2001). En del arter påverkas negativt av röjnings- 
och underhållsarbeten på grund av den närvaro av människor 
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dessa innebär men även på grund av buller. Konsekvenserna 
bedöms som obetydliga till små.

Kraftledningarna med tillhörande röjda ledningsgator har 
funnits i länge och ledningarna innebär inte några tillkom-
mande störningar jämfört med i nuläget. Ingen nybyggnation 
av ledning, nya vägar eller andra åtgärder som kan leda till 
ökad mänsklig aktivitet eller habitatförlust är aktuella. 
Löpande besiktningar och underhåll sker på samma sätt och i 
samma cykler som idag. Konsekvenserna bedöms som obe-
tydliga till små.

De arter som finns i och nära ledningsgatorna är redan 
påverkade av ledningarna och dess skötsel och förutsätt-
ningarna för dessa arter förändras inte av att ledningarna 
står kvar. Konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga.

Kärlväxter och lavar
De skyddsvärda arter noterade i utredningsområdet från art-
grupperna kärlväxter och lavar kan påverkas negativt om 
åtgärder i den för arten aktuella ledningsgatan utförs så att 
deras biotoper försvinner men med Svenska kraftnäts försik-
tighetsåtgärder bedöms konsekvenserna som obetydliga till 
små. 

Hävdgynnade kärlväxter som exempelvis ängsstarr, lopp-
starr och svensk ögontröst har sin naturliga hemvist i det 
gamla kulturlandskapet och gynnas av skötsel i ledningsga-
torna. Ledningsgatorna erbjuder dem reträttmöjligheter 
(Grusell & Kyläkorpi 2001). Konsekvenserna av röjningsarbe-
tet bedöms som positiva för hävdgynnade kärlväxter.

Flertalet av de observerade arterna är känsliga för dikning 
varvid det är viktigt att röjningsarbete och underhållsåtgär-
der utförs så att hydrologin inte förändras. 

Ask och skogsalm är arter som är hotade på grund av 
sjukdomar. Det är önskvärt att dessa träd inte avverkas men 
lokalerna är inte avgörande för arternas fortlevnad lokalt eller 
regionalt. Kraftledningarna bedöms inte ha någon negativ 
påverkan på arterna, och därav bedöms konsekvenserna av 
en förlängd koncession för kraftledningen som obetydliga. 

Gällande fläderlundlav är senaste observationen i områ-
det från 1939. Det krävs ett lokalbesök för att säkerställa om 
arten finns kvar vid lokalen. Då det endast finns ett 20-tal 
lokaler kvar i Sverige bör fällning av det träd som utgör sub-
stratet (om arten finns kvar) undvikas.

Grod- och kräldjur
Ledningarna bedöms inte påverka kräldjur eller groddjur 
negativt. Kräldjur trivs i öppna solbelysta miljöer och gynnas 
av att ledningsgatorna hålls fortsatt öppna. Hasselsnok hotas 
på grund av habitatförlust då öppna eller halvöppna gräs- 
och hedbiotoper växer igen. För kräldjur och hasselsnoken 
specifikt, är konsekvenserna av röjningsarbetet positiva. 
Konsekvenserna av röjningsarbetet i ledningsgatorna för 
groddjur bedöms bli obetydliga då ingen påverkan av små-
vatten eller vattendrag ska ske.

Insekter
Flertalet av de arter som observerats i utredningsområdet 
gynnas av röjningsarbetet då de hotas av igenväxning av 
deras habitat. En gammal ledningsgata som har skötts under 
lång tid ger goda förutsättningar för såväl fjärilar som deras 
värdväxter och därför bedöms konsekvenserna av lednings-
gatornas fortsatta underhåll som positiv för fjärilar (Grusell 
& Kyläkorpi 2001). Många populationer av exempelvis guld-
sandbi är i behov av störning från människor eller djur som 
skapar öppna sandblottor där honan gräver sitt bo. Konse-
kvenserna av röjningsarbete och kantträdsavverkning i led-
ningsgatorna bedöms för insekter i regel som små då deras 
livsmiljöer endast påverkas mar-ginellt.

Fåglar
Kraftledningar kan utgöra ett hot mot fåglar dels genom att 
större fåglar kolliderar med själva ledningen och skadas eller 
dör dels genom risken för eldöd i samband med att de kom-
mer i kontakt med strömförande och oisolerade delar och 
orsakar kortslutning. För stora högspänningsledningar som 
400 kV-ledningar är risken för fågeldödlighet på grund av 
strömgenomgång små eftersom strömförande delar och jord 
ofta är väl åtskilda. Istället är det kollision med topplinan som 
utgör den största risken för fåglar vid denna typ av ledning. 

I allmänhet ses större rovfåglar som kungsörn, havsörn 
och fiskgjuse som mer utsatta för kollisioner med ledningar 
än andra fågelarter. Kungsörnen är sårbar för kollision när 
den jagar, i första hand när örnen i hög hastighet förföljer ett 
byte. Även andra stora fåglar som gäss, stork och skogshöns 
kolliderar oftare på grund av sämre förmåga att parera hin-
der i flygvägen. Änder, vadare och måsfåglar kan också vara 
utsatta för större kollisionsrisk. Mindre fåglar kolliderar även 
de med ledningar men i betydligt mindre utsträckning i för-
hållande till hur vanliga dessa är jämfört med större fågelar-
ter. De flesta kollisioner sker när det är mer eller mindre 
mörkt exempelvis när fåglar flyger till eller från övernatt-
ningsplatser (Bevanger m fl 2016, Prinsen m fl 2012, SOF 
2017). Av de påträffade fågelarterna i området är det främst 
större rovfåglar, vit stork, olika ugglearter och skogshöns 
som generellt sett är särskilt känsliga för kollision med led-
ningar. 

Berguv, hökuggla, pärluggla och sparvuggla är skogshäck-
ande arter som ofta jagar över intilliggande öppna marker 
som myrar, hyggen, fält och ledningsgator. Berguv kan även 
förekomma i mer exploaterade miljöer med begränsad till-
gång på skog. Dessa ugglor sitter ofta på en upphöjd plats i 
ett träd, torrträd eller liknande för att spana efter lämpliga 
byten, oftast smågnagare, för att därefter dyka ner på bytet 
efter en kortare flykt. Arterna sitter i och flyger vanligtvis 
som högst lite över trädtoppshöjd. De aktuella 400 kV-led-
ningarna sträcker sig för det mesta betydligt högre än träd-
toppshöjd. Risken för eldöd är betydligt mindre för denna typ 
av ledningar än för ledningar med lägre spänningar där fasli-
norna sitter tätare ihop och det även kan finnas stolptrans-
formatorer där större fåglar lättare kan kortsluta ledningar. 
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Riskerna för kollision eller eldöd för dessa ugglor med aktuell 
typ av ledningar bedöms utifrån diskussionen ovan som san-
nolikt små.

Skogshöns som exempelvis tjäder flyger ofta genom skog 
och upp över trädtoppshöjd men normalt sett inte på den 
höjd över marken som faslinorna för de aktuella 400 kV-led-
ningarna har. Skogshöns ses som generellt känsliga för kolli-
sion med luftledningar då de är relativt stora och har 
begränsad pareringsförmåga. Risken för kollision och eldöd 
bedöms dock som mindre för en ledning med faslinor på hög 
höjd än för lägre ledningar.

Risken för kollision med stora kraftledningar av den typ 
som är byggd mellan Ringhals-Horred och Ringhals-Strömma 
bedöms som liten för ugglor men för skogshöns, vit stork och 
större rovfåglar finns en viss risk.

Utifrån de fynd som rapporters till Artportalen dras slut-
satsen att inom kustområdet kring Båtafjorden, Lyng mosse, 
Lyngern och Storåns dalgång och Viskans och Sutans dal-
gång finns viktiga fågellokaler. Flera av dessa områden är 
kända för en hög täthet av vadare (VOF 2017). 

Underhållsarbeten på och vid ledningarna skulle kunna 
störa häckande fåglar framför allt under lek- och fortplant-
ningsperiod under vår och sommar. Den känsliga perioden 
varierar beroende på art men sträcker sig huvudsakligen från 
april till och med juli. 

Konsekvenserna av ledningarnas närvaro för fåglar 
bedöms för de flesta arter som obetydliga då risken för kolli-
sion och eldöd är mycket liten för denna typ av kraftledning. 
För arter som löper stor risk att kollidera med kraftledningar, 
i det här fallet främst skogshöns, större rovfåglar och i viss 
mån vit stork, bedöms konsekvenserna bli små till måttliga. 
Risken för att kraftledningarna ger påverkan på populations-
nivå bedöms däremot som liten.

Konsekvenserna av röjningsarbeten bedöms generellt 
som obetydliga. För vissa särskilt störningskänsliga fågelar-
ter skulle konsekvenserna kunna bli större om röjningsarbe-
ten utförs under häckningsperiod. Åtgärder kan vidtas lokalt 
och vid konstaterade problem för att lindra påverkan för fåg-
lar.

9.3.2 Riksintresse för naturvård och Natura  
 2000-områden
Samtliga riksintressen för naturvård och Natura 2000-områ-
den har utpekats efter att ledningarna byggts. De områden 
som ligger utanför ledningsgatorna bedöms inte påverkas av 
kraftledningarna eller dess underhåll. Dock kan vissa fågelar-
ter som vistas inom dessa områden påverkas, se avsnitt 
9.3.1.

Den befintliga naturmiljön inom områdena som korsas av 
ledningarna kommer inte förändras och bedöms därmed inte 
påverkas av en förlängd nätkoncession för de befintliga led-
ningarna. Konsekvenserna av det återkommande röjningsar-
betet i ledningsgatorna bedöms bli obetydliga eller små till 
följd av att ledningarna beviljas förlängd koncession för linje i 
befintlig sträckning.

9.4 Åtgärdsförslag
Genom att utföra röjning och andra underhållsåtgärder hän-
synsfullt kan risken för skada på omgivande naturmiljöer 
lindras eller helt undvikas. 

Generellt gäller att samråd ska hållas med berörd länssty-
relse enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om det vid till exempel 
underhållsåtgärder finns risk för att naturmiljön väsentligt 
kan komma att ändras. Vid underhållsåtgärder som medför 
att det kan finnas risk för att naturmiljön i ett Natura 
2000-område eller naturreservat kan komma att påverkas 
krävs tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken. Dispens 
enligt 7 kap. miljöbalken krävs också om någon underhållsåt-
gärd medför att det kan finnas risk för att en biotop som 
omfattas av det generella biotopskyddet skadas. Vid under-
hållsåtgärder som medför att det kan finnas risk för påverkan 
eller skada på en fridlyst art krävs dispens enligt artskydds-
förordningen (2007:845).

I samband med detta görs en bedömning av om det finns 
behov av specifika hän-synsåtgärder längs den aktuella 
sträckan och en förnyad sökning i Artportalen görs för att ta 
reda på lokaler och aktuell status för skyddsvärda arter längs 
den aktuella ledningssträckningen. Om en fältstudie krävs för 
att fastställa en mer noggrann position för en skyddsvärd art 
eller eventuell förekomst av artrika ängsmiljöer inom led-
ningsgatan kan detta komma att utföras i samband med pla-
nering av underhållsåtgärden. 

9.4.1 Arter
Kärlväxter och lavar
Hänsyn till skyddsvärda växtarter med växtplatser inom led-
ningsgatan kan oftast tas genom att körning förbi platsen kan 
ske i andra delar av ledningsgatan. I samband med under-
hållsåtgärder ges entreprenörer information om var sådana 
arter förekommer så att lämplig hänsyn kan tas.

I Svenska kraftnäts fältmanual för skötsel av kraftled-
ningsgatans biotoper beskrivs anpassade skötselåtgärder för 
några särskilt artrika biotoper som har sitt ursprung i 
odlingslandskapet, se avsnitt 9.4.3. Biotoperna behöver en 
viss typ av skötsel eller störning för att kunna bibehålla sina 
värden. Beroende på markens fuktighet och näringstillgång 
kan olika skötselåtgärder vara aktuella. Torrängar kräver 
generellt sett liten skötsel medan friskängar och fuktängar 
kräver regelbunden skötsel för att inte buskar och sly ska ta 
över. Den ordinarie skötseln av kraftledningsgatan är i många 
fall tillräcklig för att ledningsgatan ska kunna bibehålla sina 
biologiska värden. I torrängs-, friskängs- och fuktängsmiljöer 
med hög artrikedom eller stor förekomst av enskilda arter 
breddas patrullstigen om det finns artrik gräsmarksvegeta-
tion utanför denna. Röjningsavfall tas bort från stigen och 
från anslutande gräsmarksvegetation. Enar kan glesas ut om 
de står tätt i ett område med artrik gräsmarksvegetation.

Grod- och kräldjur
Inga åtgärder bedöms som nödvändiga.
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 >  Bergbranter och rasbranter
 >  Hällmarker
 >  Stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar

I denna komplettering tas även tjärnar och sjöar upp i 
avsnitten om småvatten, då de kräver liknande hänsyn som 
denna biotop.

Inför utförandet av underhållsåtgärder upprättas en 
genomförandebeskrivning och en projektspecifik Åtgärds-
plan för mark och vatten som omfattar de generella och 
specifika hänsynsåtgärder som krävs för berörda biotoper 
beskrivna i MKB (2010) med tillhörande komplettering 
(detta dokument) och som underhållsentreprenören är skyl-
dig att följa.

Bäckar och åar
Vid underhållsarbeten i närheten av bäckar och åar ska låg-
växande buskridåer intill bäckar och åar sparas i möjligaste 
mån och död ved tas inte bort från vattendraget. Grävning 
och körning med maskiner i och invid vattendrag minimeras. 
Vattendrag kommer också att hållas fria från röjningsavfall.

Där trädridåer utmed vattendrag saknas idag skulle man 
kunna låta vegetationen få växa upp och sedan bibehålla 
den på en sådan höjd att inga träd riskerar att bli högre än 
ledningen. På så sätt kan miljön längs vattendragen förbätt-
ras och man förbättrar även vattendragens funktion som 
spridningsvägar för olika arter.

Småvatten och andra vattenmiljöer
Vid underhållsarbeten i närheten av småvatten undviks det 
att lägga röjningsavfall i öppna vattenytor och det är också 
viktigt att bevara en zon bevuxen med buskar och mindre 
träd närmast vattnet. Samma typ av hänsyn gäller även vid 
stränder av tjärnar och sjöar som passeras av ledningen.

Där träd- och buskridåer nära vattnet saknas idag skulle 
man kunna låta vegetationen få växa upp och sedan bibe-
hålla den på en sådan höjd att inga träd riskerar att falla över 
ledningen. På så sätt kan miljön runt vattenmiljöerna för-
bättras.

Våtmarker
Körning i våtmarker minimeras och undviks under perioder 
när marken har låg bärighet. Vid röjning sparas lågväxande 
buskar och träd som inte riskerar att växa in i ledningen. Så 
långt som möjligt undviks att lägga röjningsavfall på våt 
eller fuktig mark.

Bergbranter och rasbranter
Om det är mycket högt till faslinorna lämnas högväxande 
vegetation kvar och biotopen lämnas orörd. Död ved får 
ligga kvar i biotopen. Den nyckelbiotop som ligger i en ravin 
intill ledningsgatan påverkas inte vid underhållsåtgärder i 
området.

Insekter
Skyddsvärda fjärilar är ofta knutna till vissa växtarter eller 
växtsamhällen. Hänsyn till dessa kan oftast ske på liknande 
sätt genom körning förbi bestånd med växtarter eller växt-
samhällen och skyddsvärda insekter i andra delar av led-
ningsgatan. I samband med underhållsåtgärder ges 
entreprenörer information om var sådana arter förekommer 
så att lämplig hänsyn kan tas. I sandiga miljöer med möjlig 
förekomst av intressanta arter kan en lämplig skötselåtgärd 
vara att skapa solbelysta sandblottor.

Fåglar
Generellt sett bör större underhållsarbeten längs ledningarna 
undvikas under häckningssäsongen för fåglar från april till 
och med juli. I samband med planeringen av underhållsåtgär-
der görs en bedömning från fall till fall i vad mån tidpunkten 
för arbetena behöver anpassas till fågellivet. I dessa fall ska 
det i samrådet med berörd länsstyrelse fastställa lämpliga 
hänsynsperioder. Om det anses nödvändigt att utföra åtgär-
der under häckningsperioden bör en förnyad sökning i Art-
portalen efter skyddsvärda fågelarter längs ledningsgatan 
göras för att lämpliga skyddsåtgärder ska kunna vidtas. Vid 
en sådan kontroll bör även skyddsklassade uppgifter tas 
fram.

Inga åtgärder för fågellivet längs ledningssträckorna före-
slås. Om Svenska kraftnät framöver skulle få information om 
att skyddsvärda fågelarter kolliderar med ledningarna längs 
någon del av sträckorna skulle skyddsmarkeringar kunna fäs-
tas på topplinan för att öka ledningarnas synlighet vid 
berörda områden.

Materialkostnaden för att sätta upp reflekterande, rote-
rande och efterlysande fågelavvisare ligger på cirka 30 000 
kronor per kilometer för en kraftledning. Montagekostnaden, 
under förutsättning att terrängen i det aktuella området tillå-
ter körning med skylift och att ingen röjning av ledningsgatan 
krävs, beräknas till knappt 100 000 kronor per kilometer 
exklusive avbrottskostnader för en kraftledning. Fågelavvi-
sare kan innebära försämrad driftsäkerhet och kräver dess-
utom underhåll vilket innebär ytterligare kostnader.

9.4.2 Riksintresse för naturvård och Natura
  2000-områden
Eftersom kraftledningen inte bedöms utgöra någon påverkan 
på riksintressena för naturvård och Natura 2000-områdena 
bedöms inga skyddsåtgärder nödvändiga utöver dem som 
anges i Svenska kraftnäts fältmanual för skötsel av kraftled-
ningsgatans biotoper.

9.4.3 Skötsel av kraftledningsgatans biotoper
Svenska kraftnäts fältmanual för skötsel av kraftledningsga-
tans biotoper omfattar hänsynsbiotoperna:

 >  Bäckar och åar
 >  Småvatten
 > Våtmarker
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Hällmarker
Skötselåtgärder i hällmarksmiljöer bör undvikas. Äldre, lång-
samväxande träd som inte kommer att växa in i ledningen 
sparas. All död ved i dessa miljöer bör om möjligt lämnas 
kvar.

Stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar
Körning med maskiner i direkt anslutning till stenmurar och 
odlingsrösen undviks Röjningsavfall tas bort från stenmurar 
och odlingsrösen. Lågväxande buskar på åkerholmar sparas. 
Det är inte tillåtet att schakta eller göra åverkan på en åker-
holme.

9.5 Samlad bedömning
Svenska kraftnät bedömer generellt att konsekvenserna för 
arter och naturmiljöer i ledningarnas närområde blir obetyd-
liga eller små till följd av att förlängd koncession för linje i 
befintlig sträckning beviljas. Detta under förutsättning att 
försiktighetsåtgärder vidtas vid röjnings- och underhållsåt-
gärder för att skydda känsliga arter och biotoper.
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Enligt begäran om komplettering, punkt 9, ska berörda miljö-
kvalitetsnormer redovisas liksom hur ledning och lednings-
underhåll påverkar dessa. MKB från 2010 saknar uppgifter 
om hur ledningarna och ledningsunderhåll med mera förhål-
ler sig till de miljökvalitetsnormer som finns för de platser 
som berörs av ledningssträckningarna.

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss 
lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Idag finns det miljökvalitets-
normer för luft, buller och vatten. Miljökvalitetsnormerna för 
luft avser förekommande mängder av föroreningar (kvävedi-
oxid/kväveoxider, partiklar, marknära ozon, bensen, kolmon-
oxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren) i 
utomhusluft. De för buller avser omgivningsbuller från vägar, 
järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar och utpekade 
industrigrenar i de största kommunerna.  Miljökvalitetsnor-

10. MILJÖKVALITETSNORMER

merna för luft och buller påverkas inte av kraftledningar. För 
vatten anger miljökvalitetsnormerna bestämmelser om kvali-
teten på miljön vattenförekomster. De befintliga kraftled-
ningarna kan påverka miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomster. Redogörelsen nedan omfattar därför 
endast miljökvalitetsnormer för vatten och ledningarnas 
eventuella påverkan på dem.

10.1 Beskrivning och påverkan på   
 miljökvalitetsnormer
De aktuella ledningarna passerar ett antal sjöar, grundvatten 
och vattendrag vilka omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster. Samtliga förekomster framgår av Figur 10 
och Figur 11.

Figur 10. Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som kan beröras av de befintliga kraftledningarna FL 66 och FL 67 mellan 
Ringhals-Horred.
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Figur 11. Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som kan beröras av de befintliga kraftledningarna FL 68 och FL 69 
mellan Ringhals-Strömma.

10.1.1 Grundvattenförekomster
Strax väster om transformatorstationen i Horred passerar 
ledningarna mellan Ringhals-Horred (FL66 och FL67) grund-
vattenförekomsten Öxnevalla (SE636583-130492). Grund-
vattenförekomsten är en sand- och grusförekomst. 
Miljökvalitetsnormerna för förekomsten har fastställt till 
otillfredsställande kemisk och god kvantitativ status med 
tidsfrist till 2027 på grund av höga halter av bekämpnings-
medel. De aktuella kraftledningarna (FL66 och FL67) har sex 
stolpplatser (tre per ledning placerade parallellt) inom 
grundvattenförekomsten.

Ledningarna mellan Ringhals-Strömma (FL68-FL69) berör 
ingen grundvattenförekomst som redovisas i VISS.

Namn EU-KOD Ekologisk status
Kvalitetskrav för ekologisk 
status/orsak

Kemisk status/exklusive 
kvicksilver Kvalitetskrav för kemisk status

Stora Även (Lilla Även-källorna) SE635391-128287 Otillfredsställande
God ekologisk status 
2027/ Övergödning Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Syllan (till Viskan) SE635472-128905 Måttlig
God ekologisk status 
2027/ Övergödning Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Hornå (från S Hornsjön till utlopp 
i Viskan) SE636471-129876 Måttlig

God ekologisk status 2021/ 
Konnektivitet Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Viskan (från Surtan till Hornå) SE636675-130252 Måttlig
God ekologisk status 2021/ 
Konnektivitet Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

10.1.2 Kustvatten och sjöar
Kraftledningarna Ringhals-Horred och Ringhals-Strömma 
passerar inga kustvatten eller sjöar som omfattas av miljö-
kvalitetsnormer. 

10.1.3 Vattendrag
Längs med de två ledningarna mellan Ringhals-Horred (FL 
66, FL67) finns totalt fyra vattendrag som omfattas av miljö-
kvalitetsnormer. Se sammanställning över vattendragen i 
Tabell 15.

Tabell 15 Sammanställning av vattendrag med miljökvalitetsnormer längs ledningarna mellan Ringhals-Horred.
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Fem vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormer har 
identifierats längs med de två ledningarna mellan Ringhals-
Strömma (FL68, FL69). Se sammanställning över vattendra-
gen i Tabell 16.

Tabell 16 Sammanställning av vattendrag med miljökvalitetsnormer längs ledningarna mellan Ringhals-Strömma.

Namn EU-KOD Ekologisk status
Kvalitetskrav för ekologisk 
status/orsak

Kemisk status/exklusive 
kvicksilver

Kvalitetskrav för kemisk 
status

Bäck till Löftaån från Älgaremosse SE636091-128823 Måttlig
God ekologisk status 
2027/ Övergödning Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Löftaån (Skärbäck-Lövsjö) SE637121-129274 Måttlig God ekologisk status/- Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Enån-Hedån (till Surtan) SE637723-129889 Måttlig
God ekologisk status 
2021/Konnektivitet Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Lövbrobäcken/ Sandsjöbäcken SE638436-130033 Måttlig
God ekologisk status 
2027/ Övergödning Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns 
utlopp SE638704-129951 Måttlig

God ekologisk status 
2021/ Konnektivitet Uppnår ej god/Ej klassad God kemisk ytvattenstatus

Enligt Vattenmyndigheten har samtliga av vattendragen 
måttlig ekologisk status, förutom Stora Även där statusen 
bedöms som otillfredsställande. Det är problem med över-
gödning och fysisk påverkan i form av till exempel vandrings-

hinder som orsakar den sämre statusen. Inget av 
vattendragen uppnår heller god kemisk status på grund av 
överskridande kvicksilvervärden. Miljökvalitetsnormerna för 
vattendragen är god kemisk ytvattenstatus och god ekologisk 
status med tidsfrister till 2021 eller 2027.

10.2 Påverkan och konsekvenser
Det finns sex stolpplatser inom grundvattenförekomsten 
Öxnevalla. Enligt Vattenmyndigheten uppnår grundvattenfö-
rekomsten Öxnevalla inte god kemisk status på grund av 
bekämpningsmedel. Svenska kraftnät bedömer att de befint-
liga kraftledningarna inte bidrar till den påverkan som finns 
från befintliga källor och därmed har kraftledningen inte 
någon påverkan på grundvattenförekomsten. Konsekven-
serna blir därmed obetydliga.

De berörda vattendragens ekologiska och kemiska status 
bedöms av Vattenmyndigheten vara måttliga respektive att 
de ej uppnår god status. Vattendragen påverkas huvudsakli-
gen av övergödning, hydromorfologisk påverkan och över-
skridande av kvicksilvervärden. Eftersom kraftledningarna 
eller ledningsunderhåll inte har någon inverkan på någon av 
dessa faktorer bedöms en förlängning av dess koncession 
inte motverka vattenförekomsternas möjligheter att uppnå 
god ekologisk och kemisk status de kommande åren. Konse-
kvenserna bedöms därför som obetydliga.

10.3 Åtgärdsförslag
Svenska kraftnät bedömer att inga åtgärder krävs.

10.4 Samlad bedömning
Svenska kraftnät bedömer att konsekvenserna för berörda 
miljökvalitetsnormer för vatten blir obetydliga till följd av att 

förlängd koncession för ledningarna beviljas. Ledningarna 
och underhåll av dessa bedöms inte påverka möjligheten 
uppfyllelse av gällande miljökvalitetsnormer för vattenföre-
komster. Inga åtgärder krävs.
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SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta 
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV 
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för 
el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets 
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har 
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.




