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2.2 Konsekvenser och åtgärdsförslag
Kraftledningen är uppförd i portalstolpar i stål. I stolparnas 
fundament finns kreosotimpregnerat trävirke. Undersök-
ningar av mark intill cirka 20 år gamla kreosotimpregnerade 
ledningsstolpar i Sverige har visat att kreosot kan påvisas i 
marken men då endast mycket nära stolpen. Eftersom kun-
skapen ändå är knapphändig inom området har Svenska 
kraftnät genom två olika undersökningar (Pöyry Swedpower, 
2013-04-26 respektive 2013-09-23) studerat spridningen av 
kreosot i markmiljöer med syfte att kartlägga om fundament 
kan lämna ifrån sig kreosot i en sådan omfattning att det kan 
utgöra en fara för dricksvatten i brunnar i närheten. 

Läckaget av lättflyktiga komponenter i kreosoten är som 
störst från en nyligen impregnerad stolpe och avtar med 
tiden samtidigt som kreosotens sammansättning förändras. 
Förändringen i sammansättningen innebär att när andelen 
lättflyktiga komponenter är låg sker läckaget långsammare. 
Resultatet av de två undersökningarna har visat att även i de 
fall det saknas nedbrytning av PAH:er (PAH är ett samlings-
namn för polycykliska aromatiska kolväten), vilket vanligen är 
det som ”läcks” från stolparna, överskrids inte halterna i jord-
prov Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark strax 
nedströms kreosotfundamenten. Det konstateras att om 
generella riktvärden nyttjas för förorenad mark, vilket nor-
malt tillämpas i Sverige, uppfylls kraven för jord i nära anslut-
ning till fundamenten för åldrad kreosot. Även halterna i 
grundvatten invid fundamenten uppfyller Livsmedelsverkets 
krav på dricksvatten gällande PAH:er. Kreosotkomponen-
terna späds ut i takt med ökat avstånd från källan. På 50 
meters avstånd eller mer från fundamentet var halten redu-
cerad till <= 6 % relativt de ursprungliga. 

Det är endast ett fåtal av kraftledningens stolpar som 
befinner sig inom vattenförekomsternas utbredning. Det 
finns inga stolpplaceringar inom själva vattenytorna för sjö-
arna. Eftersom en eventuell spridning av kreosot från stolp-
fundament har konstateras som ytterst lokal bedöms det inte 
som sannolikt att gällande miljökvalitetsnormer i området 
påverkas av kraftledningen. Ledningen har varit i drift sedan i 
början av 60-talet och ingen av Vattenmyndigheternas 
genomförda bedömningar av vattenförekomsternas status 
längs med ledningen har visat på någon påverka i form av 
kreosot eller PAH:er. Det finns endast en stolpplacering inom 
grundvattenförekomsten Sandaholm-Sanded vars status har 
bedömts som god. En förlängning av ledningens koncession 
bedöms inte påverka förekomstens möjlighet till att fortsatt 
inneha en god status. 

Utifrån bedömningen av vattenförekomsternas ekologiska 
och kemiska status framgår att måttlig respektive att de ej 
uppnår god status huvudsakligen beror på hydromorfologisk 
påverkan och överskridande kvicksilvervärden. Eftersom 
kraftledningen inte har någon inverkan på någon av dessa 
faktorer bedöms en förlängning av dess koncession inte mot-
verka vattenförekomsternas möjligheter att uppnå god eko-
logisk och kemisk status de kommande åren.

Svenska kraftnät bedömer att inga åtgärder krävs. 

2.3 Samlad bedömning
Svenska kraftnät bedömer att konsekvenserna för berörda 
miljökvalitetsnormer blir obetydliga till följd av att förlängd 
koncession för linje beviljas. Ledningen bedöms inte påverka 
möjligheten uppfyllelse av gällande miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster. Inga åtgärder krävs.
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3.3 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. Då den befintliga kraftledningen stått 
på samma plats under många år bedöms naturen i lednings-
gatan vara i balans efter ingreppet vid anläggningen av led-
ningen. Inga förändringar av miljön inom ledningsgatan 
kommer att ske på grund av att ledningen kommer att stå 
kvar och konsekvenserna 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 ledningens 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).

3.3.1 Arter

Generellt 
Biotoper och habitat kan begränsas eller försvinna när en 
kraftledning anläggs, men med tiden uppstår det nya bioto-
per i ledningsgatan vilka kan gynna vissa arter och miss-
gynna andra. Generellt gynnas arter som trivs i solbelysta 
ängsliknande eller lågbuskiga miljöer och i en miljö som 
påverkas av den hävd som det återkommande röjningsarbe-
tet innebär. Röjningsarbete och andra åtgärder kan innebära 
körning i ledningsgatan och att träd, buskar och växtlighet i 
direkt närhet till det som röjs, betas av djur eller klipps ner. 
Konsekvenserna 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 gynnsam 
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 
dessa innebär men även på grund av buller. Konsekvenserna 
bedöms som obetydliga till små. Kraftledningen med tillhö-
rande röjd ledningsgata har funnits i området länge och led-
ningen innebär inte några tillkommande 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 under-
håll sker på samma sätt och i samma cykler som idag. Kon-
sekvenserna bedöms som obetydliga till små. De arter som 
finns i och nära ledningsgatan är redan påverkade av led-

ningen och dess skötsel och förutsättningarna för dessa arter 
förändras inte av att ledningen står kvar. Konsekvenserna 
bedöms därmed som obetydliga.

Kärlväxter, insekter och svampar
Ett litet antal skyddsvärda arter finns noterade i ledningsga-
tan eller i nära anslutning till ledningsgatan från artgrup-
perna kärlväxter, insekter och svampar. Arterna kan påverkas 
negativt om åtgärder i ledningsgatan utförs så att deras bio-
toper försvinner, men med Svenska kraftnäts försiktighetsåt-
gärder, se avsnitt 3.4.1, bedöms konsekvenserna som 
obetydliga till små. Hävdgynnade kärlväxter har sin naturliga 
hemvist i det gamla kulturlandskapet och gynnas av skötsel i 
ledningsgatan. Ledningsgatorna erbjuder dem reträttmöjlig-
heter (Grusell & Kyläkorpi 2001). Därav bedöms konsekven-
serna av röjningsarbetet som positiva för hävdgynnade 
kärlväxter. En gammal ledningsgata som har skötts under 
lång tid ger goda förutsättningar för såväl fjärilar som deras 
värdväxter och därför bedöms konsekvenserna av lednings-
gatans fortsatta underhåll som positiv för fjärilar (Grusell & 
Kyläkorpi 2001). Konsekvenserna av röjningsarbete och 
kantträdsavverkning i ledningsgatan för svampar och insek-
ter bedöms som i regel små då deras livsmiljöer endast 
påverkas marginellt. När det gäller bleksopp är dock avverk-
ning av ekar vid lokaler där arten förekommer ett stort hot 
mot arten. Skulle en ek avverkas vid en bleksoppslokal skulle 
detta kunna vara mycket negativt och påverka artens över-
levnad.

Grod- och kräldjur
Ledningen bedöms inte påverka kräldjur eller groddjur nega-
tivt. Kräldjur trivs i öppna solbelysta miljöer och gynnas av 
att ledningsgatan hålls fortsatt öppen. För kräldjur är konse-
kvenserna av röjningsarbetet positiva. Konsekvenserna av 
röjningsarbetet i ledningsgatan för groddjur bedöms bli obe-
tydliga då ingen påverkan av småvatten eller vattendrag ska 
ske.

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 
denna 400 kV-ledning 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 led-
ning. 

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 svanar, gäss, tranor och 
skogshöns kolliderar oftare på grund av sämre förmåga att 
parera hinder i flygvägen. Änder, vadare och måsfåglar kan 
också vara utsatta för större kollisionsrisk. Mindre fåglar kol-
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liderar även de med ledningar men i betydligt mindre 
utsträckning i förhållande till hur vanliga dessa är jämfört 
med större fågelarter. De flesta kollisioner sker när det är 
mer eller mindre mörkt exempelvis när fåglar flyger till eller 
från övernattningsplatser (Bevanger m fl 2016, Prinsen m fl 
2012, SOF 2017). Av de påträffade fågelarterna i området är 
det främst större rovfåglar, sångsvan, trana, olika ugglearter 
och skogshöns som generellt sett är särskilt känsliga för kolli-
sion med ledningar. 

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. Den aktuella 400 kV-led-
ningen sträcker sig för det mesta betydligt högre än träd-
toppshöjd. Risken för eldöd är betydligt mindre för denna typ 
av ledning 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. 
Riskerna för kollision eller eldöd för dessa ugglor med aktuell 
typ av ledning bedöms därför som små.

Skogshöns som orre och tjäder flyger ofta genom skog 
och upp över trädtoppshöjd men normalt sett inte på den 
höjd över marken som faslinorna för den aktuella 400 kV-
ledningen har. Dessa skogshöns ses som generellt känsliga 
för kollision 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 Borgvik och Norska gränsen bedöms 
som liten för ugglor men för skogshöns, sångsvan, trana och 
större rovfåglar finns en viss risk.

Underhållsarbeten på och vid ledningen 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 
maj till och med juli. 

Konsekvenserna av ledningens närvaro för fåglar bedöms 
för de flesta arter som obetydliga då risken för kollision och 
eldöd är mycket liten för denna typ av kraftledning. För arter 
som löper stor risk att kollidera med kraftledningen, i det här 
fallet främst skogshöns, större rovfåglar och i viss mån sång-
svan och trana, bedöms konsekvenserna bli små till måttliga. 
Risken för att kraftledningen ger påverkan på populations-
nivå bedöms däremot som liten. Konsekvenserna av röj-
ningsarbeten bedöms generellt som obetydliga. För vissa 
särskilt störningskänsliga fågelarter skulle konsekvenserna 
kunna bli större om röjningsarbeten utförs under häcknings-
period. Åtgärder kan vidtas lokalt för att lindra påverkan för 
fåglar. 

3.3.2 Natura 2000-områden
Kraftledningen passerar genom Natura 2000-området Bran-
ter i DANO-området. Skyddsområdet har utpekats efter att 
ledningen byggts. Områdets värden utgörs av dess skyddade 
naturtyp, klippvegetation på silikatrika bergytor. Den befint-
liga kraftledningen innebär inget markintrång i form av stol-
placeringar inom skyddsområdet vilket annars är det som 
skulle kunna utgöra ett hot mot naturtypen inom Natura 
2000-området. 

Den befintliga naturmiljön inom området bedöms därmed 
inte påverkas av en förlängd nätkoncession för befintlig led-
ning. Konsekvenserna av det återkommande röjningsarbetet 
i ledningsgatan bedöms bli obetydliga eller små till följd av 
att ledningen beviljas förlängs koncession för linje. 

Bjursjöhöjdens Natura 2000-område passeras cirka 450 
m från ledningen och har pekats ut som skyddsområdet efter 
att ledningen byggts. Områdets värden utgörs av vissa 
naturtyper och arter där identifierade hot utanför Natura 
2000-området är stora uttag av skog och brist på död ved i 
anslutning till området. Den befintliga ledningen kommer inte 
påverka värdena i Natura 2000-området då det ligger flera 
hundra meter bort. Utanför området kommer endast åter-
kommande röjningsarbeten ske vilket bedöms innebära obe-
tydliga eller små konsekvenser till följd av att ledningen 
beviljas förlängd koncession för linje. 

3.4 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.
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3.4.1 Arter

Kärlväxter och insekter
Hänsyn till skyddsvärda växtarter med växtplatser inom led-
ningsgatan kan oftast tas genom att körning förbi platsen kan 
ske i andra delar av ledningsgatan. 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 växtsamhällen och skyddsvärda 
insekter i andra delar av ledningsgatan. I samband med 
underhållsåtgärder ges entreprenörer information om var 
sådana arter förekommer så att lämplig hänsyn kan tas. I 
Svenska kraftnäts fältmanual för skötsel av kraftledningsga-
tans biotoper beskrivs anpassade skötselåtgärder för några 
särskilt artrika biotoper som har sitt ursprung i odlingsland-
skapet. Biotoperna behöver en viss typ av skötsel eller stör-
ning för att kunna bibehålla sina värden. Beroende på 
markens fuktighet och näringstillgång kan olika skötselåtgär-
der 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 led-
ningsgatan ska kunna bibehålla sina biologiska värden. I tor-
rängs-, friskängs- och fuktängsmiljöer med hög artrikedom 
eller stor förekomst av enskilda arter breddas patrullstigen 
om det finns artrik gräsmarksvegetation utanför denna. Röj-
ningsavfall tas bort från stigen och från anslutande gräs-
marksvegetation. Enar kan glesas ut om de står tätt i ett 
område med artrik gräsmarksvegetation. I sandiga miljöer 
med möjlig förekomst av intressanta arter kan en lämplig 
skötselåtgärd vara att skapa solbelysta sandblottor.

Svampar
Vid kantträdsavverkning av äldre träd nära ledningsgatan 
kan träd toppas eller lämnas som högstubbar istället för att 
helt avverkas. Särskilt värdefulla är äldre lövträd som är 
bristträd i landskapet och viktiga för många arter av bland 
annat kryptogamer och insekter. Detta ger eventuella arter 
som är knutna till träden en möjlighet att fortleva under en 
längre tid och att sprida sig till andra närbelägna träd. Det är 
av stor betydelse att eventuella äldre ekar i anslutning till 
kraftledningsgatan på Trannäset, vilka skulle kunna utgöra 
lokalen för bleksopp (se 3.1.1), sparas.

Groddjur och kräldjur 
Inga åtgärder bedöms nödvändiga.

Fåglar
Generellt sett bör större underhållsarbeten längs ledningen 
undvikas under häckningssäsongen för fåglar från maj till och 
med juli. I samband med planeringen av underhållsåtgärder 
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 hän-
synsperioder. Om det anses nödvändigt att utföra åtgärder 
under häckningsperioden bör en förnyad sökning i Artporta-
len efter skyddsvärda fågelarter längs ledningsgatan göras 

för att lämpliga skyddsåtgärder ska kunna vidtas. Vid en 
sådan kontroll bör även skyddsklassade uppgifter tas fram.

Ett registrerat fynd av häckande berguv från 1990 förelig-
ger i nära anslutning till kraftledningsgatan. En inventering 
skulle kunna genomföras och eventuella åtgärder genomförs 
utifrån resultaten.  Inga ytterligare åtgärder för fågellivet 
längs ledningssträckan föreslås. Om Svenska kraftnät framö-
ver skulle få information om att skyddsvärda fågelarter kolli-
derar med ledningen längs någon del av sträckan skulle 
skyddsmarkeringar kunna fästas på topplinan för att öka led-
ningens synlighet.

Materialkostnaden för att sätta upp reflekterande, rote-
rande och efterlysande fågelavvisare ligger på cirka 30 000 
kronor per kilometer. Montagekostnaden, under förutsätt-
ning att terrängen i det aktuella området tillåter körning med 
skylift och att ingen röjning av ledningsgatan krävs, beräknas 
till knappt 100 000 kronor per kilometer exklusive avbrotts-
kostnader. Fågelavvisare kan innebära försämrad driftsäker-
het och kräver dessutom underhåll vilket innebär ytterligare 
kostnader.

3.4.2 Natura 2000
Eftersom kraftledningen ej bedöms utgöra någon påverkan 
på Natura 2000-området Branter i DANO-området eller 
Bjursjöhöjden bedöms inga skyddsåtgärder nödvändiga.

3.5 Samlad bedömning
Svenska kraftnät bedömer generellt att konsekvenserna för 
arter och Natura 2000-områden i ledningens närområde bli 
obetydliga eller små till följd av att den befintliga ledningen 
beviljas förlängs koncession för linje. Detta under förutsätt-
ning att försiktighetsåtgärder vidtas vid röjnings- och under-
hållsåtgärder för att skydda känsliga arter och biotoper.
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4. MAGNETFÄLT OCH LJUD

Enligt begäran om komplettering måste det beskrivas vilka 
åtgärder som planeras att genomföras, eller har genomförts, 
för att sänka magnetfältet i de fall där det överstiger 4 mikro-
tesla. En beskrivning av hur magnetfältet skulle kunna sänkas 
vid övriga bostäder där det överstiger 0,4 mikrotesla, en 
kostnadsuppskattning för dessa åtgärder och till vilka nivåer 
magnetfältet skulle kunna sänkas ska också ingå. Vidare ska 
det beskrivas hur buller från ledningen kan sänkas till under 
40 dBA vid bostad. Om sänkningen av magnetfält kan orsaka 
högre bullernivåer måste det framgå.

4.1 Påverkan av magnetfält för 
närboende
Svenska kraftnät har inte gjort någon vidare utredning av 
åtgärder för de bostäder där ett magnetfält på 4 mikrotesla 
överskrids.

4.1.1 Principiella åtgärder
För att minska magnetfälten gäller generellt att följande änd-
ringar 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 
magnetfält som sänker det ursprungliga magnetfältet 
inom avskärmningen.

• Flytt eller rivning av bostäder bort från magnetfältets 
källa.

4.1.2 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.

4.1.3 Sänkning av strömlast
Eftersom magnetfälten 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 aktörs-
mässigt och ekonomiskt komplex i de fall reduktionen inne-
bär påverkan på elproduktionsvolym eller 
elkonsumtionsvolym i enskild anläggning. Generellt innebär 
åtgärder för reducering av strömlaster inga fysiska tillbygg-
nationer 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 konse-
kvenserna av åtgärden och även komplext att bedöma kost-
naden 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 effektöverfö-
ring mellan elprisområden eller produktions/konsumtions-
bud 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.

4.1.4 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 
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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.

En flytt av ledningen minskar bullernivån i det områden 
som ledningen flyttas från. Under en tidsbegränsad period 
kan det uppkomma störande buller från arbetet att demon-
tera kraftledningen och från flytt/byggnation av ny lednings-
sträcka. 

4.1.5 Ombyggnation av ledning (ändring av 
fasavstånd)
Här beskrivs kort två alternativ för ombyggnation av ledning 
som för faserna tätare samman, ändring till kompaktstolpe 
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 4.3.

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.

Ombyggnation till kompaktstolpe påverkar inte ljudeffek-
terna från kraftledningen. 

4.1.6 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 magnetfält och som kan reducera 
det ursprungliga fältet med cirka 20 % för en passiv slinga 
och cirka 50 % för en aktiv slinga. En passiv slinga är en oiso-
lerad ledare som utgör en sluten krets och den har ingen 
separat strömförsörjning eller aktiv styrning av strömmen i 
ledaren. Den ström som går i ledaren är uteslutande induce-
rad från magnetfältet kring 400 kV-ledningen och den indu-
cerade strömmen ger upphov till ett motriktat magnetfält 
som motverkar magnetfältet 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 magnetfältet förstärks och således 
tar ut mer av det ursprungliga magnetfältet från kraftled-
ningen 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.

Åtgärden påverkar inte ljudeffekterna från kraftledningen.

4.1.7 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 magnetfältet för boende.

Åtgärden påverkar varken magnetfältet eller ljudeffek-
terna från kraftledningen.
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4.2 Ljud
Ljudeffekter från kraftledningar alstras när så kallade koro-
naurladdningar uppstår kring ledarna. Det är främst vid fuk-
tigt väder, till exempel i dimma och regn som 
koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållanden kan också 
uppkomma vid snöfall. På en ren och torr elektrisk ledning är 
koronaurladdningarna mycket små och det så kallade koro-
naljudet är då normalt inte hörbart. När fasledarna är våta 
samlas en mängd vattendroppar på ledarnas undersida. 
Dropparna ger upphov till en förstärkning av det elektriska 
fältet på ledarytorna och kan då orsaka en kraftig ökning av 
antalet koronaurladdningar.

Koronaaktiviteten och följaktligen även ljudnivån är lägre 
för 400 kV ledningar av modern konstruktion med tre eller 
fyra grova linor per fas än för äldre typer av 400 kV ledningar 
med två linor per fas.

I varje enskilt fall där boende nära en kraftledning störs av 
buller krävs att en utredning om källan till det störande bull-
ret genomförs. Där det är kraftledningen som fastställs som 
källa till bullret kan åtgärder vidtas. Kostnaden för att vidta 
åtgärder måste stå i proportion till erhållet resultat och 
måste utvärderas från fall till fall. En minskning med tre deci-
bel uppfattas av människan som en halvering av bullret.

Åtgärder som kan vidtas för att sänka ljudnivån vid och i 
närliggande bostäder beskrivs i avsnitt 4.2.1-4.3. Generellt 
gäller för kostnadsbedömningarna att ingen särskild start-
kostnad för föreslagen åtgärd har fastställts vilket innebär att 
åtgärderna generellt kan vara dyrare än estimerat för kortare 
sträckor.

4.2.1 Flytt av ledning (omdragning/
nybyggnation) och förvärv av bostadshus
Se avsnitt 4.1.4 och 4.1.7.

4.2.2 Ombyggnation av ledningen (alternativt 
utförande eller byte av faslinor)
Om luftledningen ersattes med en markkabel skulle ljudef-
fekterna från kraftledningen helt försvinna. Angående möjlig-
heter och kostnader för kablifiering, se avsnitt 4.3.

För att minska koronaktiviteten kan ledningen byggas om 
till en konstruktion med tre eller fyra linor per fas. Om det 
finns tekniska begränsningar för att endast byta linorna vid 
bostäder måste utredas vidare. Är så fallet måste linorna 
längs hela ledningsträckningen bytas ut. Denna åtgärd kan 
även kräva byte av stolpe om dagens stolpkonstruktion inte 
är dimensionerad för att bära upp den tyngd fler faslinor 
medför.

Kostnad 
Kostnaden för att byta faslinor beror bland annat på vilken 
typ det ska bytas till (konstruktion med tre eller fyra faslinor). 
Kostnaden beräknas från 600 000 SEK/km.

Kostnaden för ombyggnation med ny stolpe 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.

4.3 Bullerreducerande åtgärder på 
bostadshus
Bullernivån inomhus kan reduceras bland annat genom byte 
av fönster, översyn av tätningslister och byta till bullerventi-
ler.

Vid byte till så kallade bullerreducerade fönster kan bull-
ret minska med 3-10 decibel.

Gamla, torra eller felmonterade tätningslister runt fönster 
och dörrar bidrar till att släppa in störande buller utifrån.

Ventiler för drag och vädring är ofta konstruerade bara 
som ett hål rätt ut. Detta kan ersättas med en så kallad bul-
lerventil.

Utrymmet bakom/under/ovanför karmen kan särskilt i 
gamla hus vara enbart eller nästan enbart luft. Det vill säga 
ljudet kommer in genom ett tomrum täckt med en träpanel. 
Utrymmet kan verka som en resonanslåda som inåt rummet 
förstärker buller utifrån. Bullernivån inomhus kan reduceras 
om detta utrymme isoleras.

Kostnad
Kostnaden för byte till bullerreducerande fönster beror bland 
annat på hur många fönster som ska bytas ut och storleken 
på dessa. Åtgärden kan bli mer kostsam om det handlar om 
specialanpassade fönster (till exempel för att de inte ska för-
ändra utseendet på ett gammalt hus) eller om montaget är 
besvärligt (till exempel om det krävs stege/byggställning/
skylift för montaget eller att husets konstruktion kräver att 
delar av fasaden rivs för ett fönsterbyte eller motsvarande 
komplikationer). Kostnaden varierar därmed från fall till fall. 
Åtgärder så som översikt av tätningslister och ventiler kan 
vara enkla och billiga åtgärder för att reducera bullernivån 
inomhus. Isolering av utrymmen kring fönster och dörrar kan 
vara mer kostsamt beroende på husets konstruktion.

Kostnaderna för bullerreducerande åtgärder på bostads-
hus får utredas från fall till fall.

Kommentar
Att göra åtgärder på bostadshus bedöms som enklare och 
billigare än åtgärder på kraftledningen. 

4.4 Alternativt utförande: markkabel

4.4.1 Tekniska förutsättningar
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.
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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 kompense-ringsstationerna, 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 den befintliga ledningen 
skulle i första hand lokaliseras längs befintliga vägar vilket i 
det här fallet skulle innebära att sträckningen skulle bli 
väsentligt längre än för den befintliga luftledningen. Att dra 
markkabel genom oexploaterad och otillgänglig terräng 
skulle inte bara innebära en väsentlig fördyrning utan också 
försvåra såväl byggnation som underhåll. Baserat på ovan-
stående generella information skulle det längs med en 
sträcka om uppskattningsvis 100 kilometer behöva anläggas 
minst fem kompenseringsstationer och cirka 143 skarvplat-
ser. 

4.4.2 Konsekvensbedömning
Markkabelförläggning skulle innebära omfattande markarbe-
ten i form av schaktning och sprängning och anläggandet av 
kompenseringsstationer skulle ta mark i anspråk. Vid under-
håll och reparationer måste schaktning upprepas vilket inne-

bär en återkommande störning. För fågellivet vore dock 
nedgrävning av luftledningen en positiv åtgärd eftersom det 
skulle eliminera kollisionsrisken. För landskapsbilden skulle 
nedgrävning få ringa betydelse eftersom den befintliga led-
ningen går parallellt med en annan stamnätsledning.

4.4.3 Kostnadsberäkning
Kostnaden för att markförlägga kraftledningen är svår att 
uppskatta då det inte är en bruklig eller lämplig metod för 
växelströmsledningar 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 nybyggnation av luftledning. Eftersom markkabel är 
betydligt dyrare än luftledning skulle ett restriktivt anta-
gande att markkabel är en dubbelt så dyr metod som luftled-
ning innebära en kostnad på cirka 1 440 miljoner kronor 
(baserat på Svenska kraftnäts Rapport/530 ”Kostnadsutred-
ning”). Därtill kommer också kostnaden för att riva den 
befintliga ledningen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
är kostnaderna dock ännu högre mot bakgrund av den drifto-
säkerhet som markkabel innebär i jämförelse med luftled-
ning.

Kostnaden av att flytta ledningen skulle inte heller stå i 
proportion till den minskade påverkan på magnetfält och bul-
ler som en flytt av ledningen skulle innebära.
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