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Yttrande angående samråd avseende er planerade 40 kV-ledning från Kast-
stensberget/Indalsälven till ny transformatorstation söder om Hammar-
strand i Ragunda kommun

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl-
jande synpunkter:

Angående förordat huvudalternativ (figur 2.1) har Svenska kraftnät inget att erinra. 
Angående alternativ sträckning (figur 2.4) blir det parallellgång och korsning med 
Svenska kraftnäts 220 kV-ledning RL3 S2 och parallellgång med Svenska kraftnäts 
400 kV-ledning CL4 S1-3. Det innebär att Svenska kraftnät har följande krav vid 
förläggning av friledning invid vår ledning:

Avståndsberäkningarna utförs enligt SS-EN 50341-3-18  utgåva 1, 2013-07-03, 
tables 5.4.5.4.

Om tillkommande parallellgående ledning inte är brottsäker ska stolparna i 
den tillkommande ledningen placeras på avståndet “stolphöjd över mark“ m + 
S (spänningstillägg) från närmaste faslina. Detta avstånd ska uppfyllas för de 
belastningsfall som ingår i SS-EN 50341 tables 5.4.5.4.

Tillräckligt avstånd ska finnas mellan ledningarna för att underhåll ska kunna 
utföras (minst femton meter horisontellt avstånd mellan respektive ledningars 
yttre faslinor vid vindstilla). 

Korsningar med Svenska kraftnäts kraftledning ska ske under Svenska kraft-
näts ledning och på sådant sätt att inga åtgärder behöver utföras på Svenska 
kraftnäts ledning. 

Byggnationen skall utföras utan avbrott på Svenska kraftnäts ledning.

Vid parallellgång uppstår fenomenen induktion, influens och potentialsättning. 
Dessa kan till exempel störa reläskydden på den nya ledningen beroende på av-
stånd, längd av parallellgående etc. Vi förutsätter att innehavaren har kunskap 
eller anlitar kompetens för att utreda risker, åtgärder etc.  Eventuella åtgärder 
för att bemästra problem med induktion, influens och förhöjd potentialsättning 
på och invid Svenska kraftnäts ledningar eller den nytillkomna ledningen be-
kostas av innehavaren till den nytillkomna ledningen. 
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Efter slutförd byggnation av ny 40 kV kraftledning ska dokumentation skickas 
in till Svenska kraftnät. Materialet ska tydligt visa sträckningen på den nya led-
ningen samt avstånd mellan befintlig och tillkommande lednings stakningslinje 
centrum. Koordinater på stolpar ska anges i SWEREF 99, RH2000.

Observera att det under ledningen på 0,5 – 1 m djup finns 1-2  jordlinor nedgrävda. 
Svenska Kraftnät avråder från grävningsarbete under våra ledningar. Om jordlinan 
skulle skadas så måste Svenska kraftnät omedelbart kontaktas. 

Vid arbete nära kraftledning tillämpas Elsäkerhetsanvisningarna ESA. Risker finns 
såsom beröring av spänningsförande delar och induktion. Om någon utrustning 
under byggnationen på något sätt riskerar att komma närmare kraftledningens fas-
linor än 5,5 meter vertikalt eller 6,5 meter horisontellt måste särskilda elsäkerhets-
åtgärder vidtas.

Vid förändringar av distributionsnätet, i form av nya anslutningar eller jordtag, kan 
särskilda säkerhetsåtgärder och mätningar behöva utföras i samverkan med 
Svenska kraftnät. Dessa förändringar ska anmälas till Svenska kraftnät i enlighet 
med 3 § elsäkerhetsförordning (2017:218), om det inte är uppenbart att det saknas 
ett sådant påverkanssamband som avses i den paragrafen. För att säkerhetsställa 
att ditt ärende hanteras så korrekt som möjligt ber vi dig att anmäla via den digitala 
tjänsten på Svenska kraftnäts hemsida https://www.svk.se/jordning 

Om den tillkommande ledningen innebär ökade kostnader för Svenska kraftnät 
kommer dessa att belastas innehavaren av den nytillkomna ledningen. 

Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 
www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den 
geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stat-
ionsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggnings-
sätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion 
av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska 
följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Kontakt i ärendet sker via registrator@svk.se Ange ärendenummer Svk 2021/3239.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam-
nätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dessa doku-
ment finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se. 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef  efter föredragning av 
planhandläggare . Vid ärendets handläggning har underhållsingen-
jör deltagit.  
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Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd 
med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorspor-
talen/samhallsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full-
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorri-
dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 
1200 172 24 Sundbyberg
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