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Förord 
Presentation av ledningsägaren 

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till cirka 930 000 
hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till 
Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka 
och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 450 anställda och sysselsätter totalt cirka 3000 
personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av pensionsförvaltarna 
Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer om oss på 
ellevio.se 

Ellevios miljöarbete 

Ellevio har en hållbarhetspolicy som redogör för hur vi ska beakta hållbarhetsperspektivet i våra 
beslut. Den ska återspeglas i vår affärsstrategi, miljöledningssystem, arbetsmiljöarbete, vår 
samverkan med intressenter och det dagliga arbetet. När vi bygger och utvecklar våra elnät ska 
vi sträva efter att hitta en balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att 
motverka negativ inverkan på miljön, människor och samhälle. Självklart ska vi säkerställa att 
gällande lagstiftning, föreskrifter och tillstånd efterlevs i alla lägen. Ellevio ska bidra till att 
samhället kan uppnå såväl nationella som internationella målsättningar för hållbar utveckling, 
samt möjliggöra ett energisystem med betydligt mindre klimatpåverkan.  

När det gäller den miljömässiga hållbarheten ska vi minska vår påverkan på miljöer och 
biologisk mångfald genom att: 

• Ställa miljökrav vid inköp, beakta miljöaspekter i affärs- och verksamhetsutveckling 
samt premiera lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan. 

• Verka för att tillämpa ett livscykelperspektiv i alla våra aktiviteter.  

• I största möjliga utsträckning undvika material och ämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljö. 

• Tillämpa avfallshierarkins principer för att minimera avfall. 

• Tillhandahålla information om och öka medvetenheten om hur vår verksamhet kan 
påverka miljön. 

• Utgå från hållbarhetsperspektiv vid val av mötesalternativ och transportmedel för resor. 
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Sammanfattning 
Ellevio ansöker om tillstånd enligt ellagen, så kallad nätkoncession för linje, för en ny 44 kV-
ledning mellan Grebbestad och Fjällbacka. Ledningen planeras i Tanums kommun, Västra 
Götalands län. Detta dokument är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I ansökan om 
tillstånd enligt ellagen ska en MKB ingå. 

I dagsläget finns bara en ledning vardera till transformatorstationerna Grebbestad och 
Fjällbacka, vilket gör elnätet sårbart. Genom att sammankoppla stationerna med planerad 
ledning skapas ytterligare en nätanslutning till vardera stationen. Vid driftstörning på en ledning 
kan elen fortfarande distribueras via den andra ledningen och elnätet blir därmed mycket mer 
driftsäkert. Den nya ledningen kommer även att avsevärt underlätta möjligheten att utföra 
underhållsarbeten i ledningsnätet utan att kunderna får avbrott i sin elleverans. 

MKB:n har föregåtts av en alternativutredning och samråd om alternativen. Det alternativ som 
Ellevio valt att ansöka om nätkoncession för är en luftledning om cirka 13,5 km i kuperad 
terräng, med skog och hällmarker samt mindre inslag av jordbruksmark. Väster om den 
planerade ledningen är bebyggelsetrycket högt och det finns höga värden för naturvården och 
friluftslivet, medan det öster om den planerade ledningen finns höga värden för 
kulturmiljövården. 

Ledningen planeras att till största delen utgöras av enbenta i huvudsak ca 10-12 meter höga 
trästolpar med en stålregel längst upp, där tre faslinor är fästa på stående isolatorer. Normalt 
kommer spannlängden att vara ca 110-130 meter och skogsgatans inlösta bredd blir cirka 36 
meter. 

Inga gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs av den planerade ledningen, dock 
berörs det påbörjade planprogrammet för Grebbestad östra. I kommunens översiktsplan finns 
geografiska rekommendationer om att Grebbestad och Fjällbacka fortsatt ska fungera som 
servicesamhällen och att det ska finnas en kontrast mellan bebyggelsen och de omgivande 
obebyggda bergen. Vår bedömning är att en fungerande och pålitlig elförsörjning utgör en 
mycket viktig förutsättning för att Grebbestad och Fjällbacka fortsatt ska kunna fungera som 
servicesamhällen. Ledningen planeras till viss del att byggas uppe på berg. När översiktsplanen 
redogör för byggande på berg är det dock helt kopplat till husbebyggelse. Ledningen kommer 
generellt inte att sticka upp över skogen och vara framträdande på bergen och vår bedömning är 
därför att den är förenlig med rekommendationen. 

Konsekvenserna av ledningen har bedömts för aspekterna landskapsbild, naturmiljö, 
vattenmiljö, kultur, boendemiljö, friluftsliv, markanvändning och infrastruktur. Utblickarna i 
landskapet är begränsade av den kuperade och skogbevuxna terrängen. Vattenmiljöer kommer 
inte att påverkas och natur- och kulturvärden kommer att påverkas i liten grad. Ledningen 
kommer inte att medföra någon magnetfältspåverkan i boendemiljöer och påverkan på annan 
infrastruktur kommer att bli obetydlig. Riksintresseområden för friluftslivet kommer att beröras 
men kommer inte att påverkas på ett påtagligt sätt. Konsekvenserna bedöms bli små eller 
obetydliga för alla aspekter utom för markanvändning, där konsekvenserna bedöms bli måttliga 
eftersom framför allt skogsmark tas i anspråk och flera skogsbruksfastigheter berörs.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Ellevio ansöker om tillstånd enligt ellagen, så kallad nätkoncession för linje, för en ny 44 kV-
ledning mellan Grebbestad och Fjällbacka. Ledningen planeras i Tanums kommun, Västra 
Götalands län, se figur 1. 

I dagsläget finns bara en ledning vardera till transformatorstationerna Grebbestad och 
Fjällbacka, vilket gör elnätet sårbart, se figur 1. Om någon av dessa ledningar drabbas av en 
driftstörning finns ingen reservmatning, vilket leder till strömavbrott. Genom att sammankoppla 
stationerna med planerad ledning skapas ytterligare en nätanslutning till vardera station. En 
robust ringstruktur skapas. Vid driftstörning på en ledning kan elen fortfarande distribueras via 
den andra ledningen och elnätet blir därmed mycket mer driftsäkert. Med reservmatning menas 
alltså inte att det finns en ledning som bara används om det blir driftstopp på en annan ledning, 
utan att elen har mer än en möjlig väg att ta från en plats till en annan. I normalfallet, när det 
inte är driftstopp, kan driftläggningen i nätet optimeras för bästa överföringskapacitet. Den nya 
ledningen kommer även att avsevärt underlätta möjligheten att utföra underhållsarbeten i 
ledningsnätet utan att kunderna får avbrott i sin elleverans. 

Detta dokument är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I ansökan om tillstånd enligt ellagen 
ska en MKB ingå. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, 
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och naturmiljö, dels på hushållningen med mark, 
vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och 
energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors 
hälsa och miljön. 

1.2 Avgränsningar 
MKB har avgränsats till de geografiska områden där åtgärden kan medföra påverkan och till de 
miljöaspekter som har bedömts väsentliga gällande planerad ledning. De aspekter som 
behandlas är: landskapsbild, naturmiljö, vattenmiljö, kulturmiljö, boendemiljö, friluftsliv och 
turism, mark- och vattenanvändning samt infrastruktur. 

Påverkan på luftkvalitet tas inte upp i denna MKB eftersom utsläppen vid anläggning av 
ledningen samt framtida underhåll av ledningen kommer att vara så små att de inte har någon 
påverkan i stort. Utsläppen är i storleksordningen av vanlig fordonstrafik och pågår under kort 
tid. Utsläppen antas därmed inte medföra att någon miljökvalitetsnorm för luftkvalitet 
överskrids. 

Konsekvensbedömningarna är gjorda utifrån Ellevios bedömningskriterier, som är 
gemensamma för Ellevios alla nybyggnadsprojekt, se kapitel 6. 
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Figur 1. Ledningen planeras mellan transformatorstationerna Grebbestad och Fjällbacka i Tanums kommun, Västra 
Götalands län. I kartan syns också befintlig luftledning till vardera station.  
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2   Tillståndsprocessen 

2.1 Nätkoncession för linje 
För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för linje. 
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om 
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 
6 kapitlet miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att ge berörda möjlighet till insyn och 
påverkan samt att förbättra beslutsunderlaget. 

Ansökan om nätkoncession sänds till Energimarknadsinspektionen som remitterar handlingarna 
till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Energimarknadsinspektionen om 
koncession. Energimarknadsinspektionens beslut är överklagningsbart till mark- och 
miljödomstolen och, om prövningstillstånd ges, även till Mark- och miljööverdomstolen. En 
nätkoncession för linje gäller som huvudregel tills vidare, en beviljad koncession kan omprövas 
efter tidigast 40 år. 

2.2 Samrådsprocessen 
Innan en MKB upprättas ska verksamhetsutövaren hålla samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken 
med länsstyrelse, kommun samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. I 
samrådsförfarandet ges de som är berörda möjlighet att påverka projektet. Samrådet omfattar 
sedan 1 januari 2018 två typer av samråd, ett inledande så kallat undersökningssamråd som i 
vissa fall följs av ett så kallat avgränsningssamråd med en bredare samrådskrets omfattande 
även övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli 
berörda. Verksamhetsutövaren kan även välja att samråda med denna bredare samrådskrets 
direkt, vilket Ellevio gjort i det här fallet. 

Samrådet ska avse den miljöpåverkan som projektet bedöms medföra och även beskriva 
alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden. Verksamhetsutövaren ska sedan 
genomföra en specifik miljöbedömning inom vilken en MKB tas fram. 

2.2.1 Genomfört samråd 
Samrådet påbörjades under 2017 och avslutades 2018. Under denna period (1 januari 2018) 
ändrades bestämmelserna om samråd (6 kapitlet miljöbalken m.m.). Ellevio har själva bedömt 
att den planerade åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan och samrådet har därför 
genomförts i den omfattning som motsvarar ett avgränsningssamråd enligt de nya 
bestämmelserna. Avgränsningssamrådet har inte föregåtts av något undersökningssamråd. En 
komplett redovisning av samrådets genomförande och en utförlig sammanfattning av inkomna 
synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen som återfinns i bilaga 2a. 

2.2.2 Betydande miljöpåverkan 
Eftersom Ellevio själva bedömt att den planerade åtgärden kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan har länsstyrelsen inte tagit något sådant beslut. 
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2.3 Markupplåtelse och ledningsrätt 
Förutom koncession för linje behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken oavsett om 
berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsfördelningen förändras. För den nya ledningen 
kommer Ellevio att teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare gällande rätten att 
bygga och bibehålla ledningen. Markupplåtelseavtalet reglerar markägarens och 
ledningsägarens rättigheter och skyldigheter samt ligger till grund för innehållet i den 
ledningsrätt som nätägaren därefter kan ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. 
Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för det intrång som ledningen utgör.  
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3   Alternativutredning 

3.1 Metodik 
Alternativutredningen har syftat till att identifiera, beskriva och bedöma alternativa 
framkomliga sträckningar för en 44 kV-ledning mellan transformatorstationerna Grebbestad och 
Fjällbacka. Tre kriterier har använts för att kunna identifiera sträckningar med begränsad 
påverkan på omgivande intressen/aspekter såsom boendemiljö, landskapsbild, natur- och 
kulturmiljö och annan pågående markanvändning. De tre kriterierna är följande: 

1. Anpassning till befintlig bebyggelse 
Första kriteriet har varit att i möjligaste mån undvika påverkan på boendemiljöer. 
Avstånd till bebyggelse för stadigvarande vistelse har studerats med hjälp av 
Lantmäteriets topografiska webbkarta, ortofoton och fältbesök. 
 

2. Anpassning till allmänna intressen 
Det andra kriteriet har varit att i möjligaste mån undvika påverkan på övriga intressen. 
Förekomsten av övriga intressen i landskapet har studerats med hjälp av 
länsstyrelsernas geodata (riksintressen, områden skyddade enligt 7 kapitlet miljöbalken 
såsom naturreservat och biotopskydd, Våtmarksinventeringen, Ängs- och 
betesmarksinventeringen, Värdefulla odlingslandskap, Lövskogsinventering, 
kulturmiljöer i kommunerna), Skogsstyrelsens geodata i Skogsdataportalen 
(biotopskyddsområden, nyckelbiotoper, områden med naturvärde, sumpskogar), 
kommunala planer (översiktsplan, detaljplaner, Naturvårdsprogram, skyddszon flygfält) 
och Riksantikvarieämbetets digitala underlagsmaterial Fornsök, tidigare FMIS 
(kulturhistoriska lämningar, byggnadsminnen). 
 

3. Övriga anpassningar 
Det tredje kriteriet har varit tekniska och ekonomiska förutsättningar. Faktorer som 
exempelvis byggbarhet, sträckningens längd och ekonomiska aspekter har övervägts. 

Vid samråd om alternativen har ytterligare alternativ framkommit som även de studerats. 

3.2 Nollalternativ 
En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna av ett så kallat nollalternativ, det vill 
säga om den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Syftet med redovisningen av 
nollalternativet är att få underlag för att värdera den planerade förändringen ur miljösynpunkt. 
Nollalternativet för detta projekt innebär att den planerade kraftledningen inte byggs. Detta 
innebär vidare att elnätet skulle förbli sårbart för avbrott på den befintliga ledningen till station 
Grebbestad respektive Fjällbacka. Det kommer även fortsättningsvis att finnas begränsade 
möjligheter att utföra underhållsarbeten på befintlig ledning till respektive station, vilket i 
förlängningen ökar risken för avbrott i kraftleveransen. Nollalternativet innebär också att de 
miljökonsekvenser som kraftledningen skulle medföra uteblir. 
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3.3 Studerade alternativ inför första samrådet 

3.3.1 Tilltänkt teknisk utformning 
Ellagen och elförordningen ställer krav på elöverföringens kvalitet. I 
Energimarknadsinspektionens föreskrift ställs krav på maximalt antal avbrott som får 
förekomma per år, spänningskvalitet, utökade funktionskrav för högre lastnivåer samt 
trädsäkring för ledningar med spänning över 25 kV. 

Ellevios utgångspunkt är generellt att anlägga regionnätsledningar (36 kV – 170 kV) som 
luftledning, då det är en mycket driftsäker och kostnadseffektiv utformning för regionnätet. Ett 
eventuellt fel på en luftledning klarar Ellevio normalt idag att laga inom 24 timmar, som är 
ellagens grundläggande funktionskrav. Ett eventuellt fel på en markkabel tar längre tid att 
lokalisera och reparera än ett eventuellt fel på en luftledning och regionnätet är mycket känsligt 
för långa avbrott i och med att det är många elkunder som berörs vid ett eventuellt driftavbrott.  

Ur ett driftsäkerhetsperspektiv är det inte heller lämpligt att ha flera övergångar mellan 
markkabel och luftledning på en och samma ledning, då varje övergång innebär en potentiell 
felkälla. 

För att få liknande driftsäkerhet på en markförlagd ledning som en luftledning behöver den 
utformas så att den klarar ett avbrott på ett kabelförband. Ofta innebär det att ledningen anläggs 
med två oberoende kabelförband i ett gemensamt kabelschakt, så att all strömlast kan överföras 
i det ena kabelförbandet även om det blir driftavbrott på det andra kabelförbandet.  

Flertalet fel på en trädsäkrad luftledning är av övergående karaktär, det vill säga felen kräver 
ingen reparationsinsats. Den vanligaste felorsaken vid övergående fel är åsknedslag, som leder 
till en tillfällig automatisk bortkoppling följt av en automatisk återinkoppling varvid driften blir 
återställd. Luftledningar är alltså byggda för att tåla elektriska överslag och omedelbart återgå i 
drift. För markkablar är förhållandet annorlunda. Övergående fel på markkablar förekommer i 
princip inte, det vill säga fel i en markkabel är per definition bestående och kräver således 
reparation. Det vanligaste felet som uppstår på markförlagda ledningar är fel på någon av det 
stora antalet kabelskarvar inom en ledning. Skarvning av regionnätskablar är ett avancerat 
hantverk som utförs på plats av specialister. Denna specialkompetens är inte alltid tillgänglig 
med kort varsel. Förutom att det är få personer som kan utföra kabelskarvningar tar de även lång 
tid att utföra. Nordel (numera ENTSO-E) har under lång tid sammanställt felstatistik för 
kraftledningar i Norden för ledningar 100-150 kV. Vid en jämförelse av statistiken över 
felintensiteten i Sverige, i form av bestående (permanenta) fel framgår att felfrekvensen var 10 
gånger högre för markkablar jämfört med trädsäkra luftledningar (ENTSO-E, 2017). 
Motsvarande statistik antas gälla även för lägre spänningar inom regionnätet.  

Fördelarna med en markförlagd ledning är att den inte ger någon visuell påverkan samt ger ett 
mindre markintrång då ledningsgatan blir smalare. I och med att skogsgatan behöver vara 
bredare för en luftledning än för en markförlagd ledning blir påverkan på skogen såsom 
naturresurs, och därmed på skogsbruket, större för en luftledning. Arbetsområdet för en 
markförlagd ledning blir dock ca 10 meter bred med plats för arbetsväg och upplag av massor. 
Sluttande terräng kräver bredare arbetsområde.  

Nya luftledningar planeras så att de i normalfallet kan undvika områden med högre natur- och 
kulturvärden. Spannlängden är till viss del anpassningsbar, vilket gör att stolpar i känsligt 
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område/objekt många gånger kan undvikas och en förhållandevis rak och kort ledningssträcka 
kan hållas. Schaktning i marken krävs endast vid stolpbenen.  

För en markförlagd ledning krävs schaktning av ett ca 1,2 meter djupt och ca 2-3 meter brett 
kabelschakt längs hela sträckan. Den omfattande schaktningen innebär större risk för påverkan 
på värdefullt fältskikt med bl.a. kärlväxter. Vid hällmarker och ytnära berg krävs sprängning, 
vilket i sin tur kräver tunga masstransporter. Korsning av vattendrag genom schaktning innebär 
en påverkan på vattenmiljön om inte kostsam borrning under vattendraget kan utföras. Om berg 
och våtmarker ska undvikas krävs omvägar vilket förlänger ledningssträckningen och ökar 
kostnaden.  

Det är främst inom tätbebyggda områden där det är svårt att anlägga luftledning av 
utrymmesskäl som ledningar markförläggs inom regionnätet. Ju högre spänning inom 
regionnätet desto ovanligare med markförläggning. För att en kabelförläggning ska vara 
ekonomiskt rimlig förutsätts att markförhållandena är gynnsamma för schaktning, dvs. det får 
inte kräva mycket sprängning. 

Mot bakgrund till ovanstående har ledningens tilltänkta tekniska utformning varit 
luftledningsutförande. 

3.3.2 Alternativ Väster 
Alternativ Väster utgörs i huvudsak av luftledning men innehåller två delsträckor där markkabel 
föreslås, se figur 2. De första cirka fyra km ut från transformatorstationen Grebbestad, belägen 
öster om samhället Grebbestad, går alternativet relativt nära eller intill väg 163. Vid Vik 
fortsätter alternativet söderut, bort från väg 163, och passerar Anråsälven i höjd med flygfältet. 
Söder om Anråsälven viker alternativet av västerut och efter cirka två km sedan söderut de sista 
cirka två km in till transformatorstationen Fjällbacka, som ligger öster om samhället Fjällbacka. 

På den norra delsträckan med markkabel, vid Nästegård/Ejgde, har vi undersökt om ett 
luftledningsalternativ skulle vara möjligt väster om väg 163. Ett sådant alternativ skulle dock 
medföra intrång i riksintresse för naturmiljö respektive friluftsliv och i ett ädellövskogsobjekt, 
en ängs-/betesmark samt våtmarken Ejgdetjärnet, alla med naturvärde. Ejgdetjärnet är dessutom 
en viktig rast- och häcklokal för fåglar. Vidare skulle väg 163, varifrån utblickar över 
landskapet är värdefulla, behöva passeras två gånger med luftledningen. Därför har 
luftledningsalternativet avförts på denna delsträcka. Orsaken till att ledningen behöver anläggas 
som markkabel öster om väg 163 är svårigheten komma fram med luftledning pga. närliggande 
hus och för att landskapsbilden skulle påverkas i hög grad av en ny luftledning längs vägen. 

På den södra delsträckan med markkabel, vid Anrås, korsas ett flygfält vilket omöjliggör 
passage med luftledning. Aktuell mark utgörs på båda delsträckorna av åker och är således 
schaktbar. Vi bedömer att det är tekniskt möjligt att förlägga en markkabel förbi flygfältet och 
under Anråsälven med schaktfri metod. Markförläggning vid Nästegård/Ejgde bör kunna ske i 
ett grävt schakt. 

Alternativ Väster går också att kombinera med alternativ Öster på två platser, i höjd med 
Kämpersvik och intill Anråsälven, vid de streckade linjerna i figur 2. 
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3.3.3 Alternativ Öster 
Alternativ Öster utgörs i sin helhet av luftledning, se figur 2. Från transformatorstationen 
Grebbestad, öster om samhället Grebbestad, går alternativet i sydostlig riktning cirka fyra km i 
kuperad terräng, med skog och hällmarker samt mindre inslag av jordbruksmark. Det passerar 
öster om reningsverket i Bodalen och fortsätter söderut i samma typ av terräng. Anråsälven 
passeras öster om flygfältet och alternativet fortsätter sedan söderut. Vid Skistad delar 
alternativet upp sig i två grenar, en östlig och en västlig. Den östra grenen fortsätter söderut till 
befintlig ledning och följer sedan befintlig ledningssträckning västerut de sista cirka 3 km till 
transformatorstationen Fjällbacka. Den västra grenen viker av åt sydväst vid Skistad och 
ansluter till den befintliga ledningens sträckning cirka en km öster om station Fjällbacka. 

Alternativ Öster går också att kombinera med alternativ Väster på två platser, i höjd med 
Kämpersvik och intill Anråsälven, vid de streckade linjerna i figur 2. 

3.3.4 Jämförelse och val av alternativ 
I tabell 1 finns en översiktlig jämförelse mellan alternativen. Alternativ Öster är mer 
fördelaktigt än Alternativ Väster. I huvudsak beror det på att det östliga alternativet ligger 
längre ifrån de expanderande orterna Grebbestad och Fjällbacka. 
 
Efter samrådet valdes alternativ Väster och den södra delen av alternativ Öster bort av följande 
skäl: 

Alternativ Väster 

Planerad och pågående utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur ökar ju längre västerut, mot 
kusten, man kommer i kommunen. Alternativet går genom en pågående detaljplan vid Anrås 
och trixar sig fram mellan detaljplaner i sin södra del ner mot Fjällbacka. Under det första 
samrådet framkom att det finns hus och bygglov vid Nybygget, strax öster om Kämpersvik, och 
ett positivt planbesked för  i alternativets sträckning. Bebyggelsetrycket är så 
pass högt i alternativ Väster att det inte kan betraktas som framkomligt och det har därför valts 
bort. 

Södra delen av alternativ Öster 

Efter samrådet har en ny sträckning för södra delen av alternativ Öster tagits fram (alternativ 
Öster med denna nya sträckning fick namnet Luftledningsalternativet). Vid Nordby har 
sträckningen förlagts längre österut för att komma bort från bebyggelsen. Den fortsatta 
sträckningen föreslås uppe på bergsryggen norr om vägen mellan Fjällbacka och Skistad åt 
sydväst ner mot station Fjällbacka. Denna sträckning är kortare och medför mindre intrång i 
skogs- och jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer än vad södra delen av alternativ Öster gör, se 
figur 3. Flera markägare i alternativ Öster berörs dessutom redan av två luftledningar (en 44 kV 
och en 10 kV som går parallellt) till station Fjällbacka och motståndet är stort mot att ytterligare 
en 44 kV luftledning förläggs parallellt med dessa. Av ovanstående anledningar har södra delen 
av alternativ Öster valts bort och ersatts med en ny sträckning inför det andra samrådet. 
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Figur 3. Södra delen av alternativ Öster, som valts bort, i jämförelse med Luftledningsalternativet. 

3.4 Studerade alternativ inför andra samrådet 
Det första samrådet visade på en stor efterfrågan på ett markkabelalternativ och flera förslag på 
sträckningar längs i huvudsak befintlig infrastruktur inkom. Ellevio studerade de inkomna 
förslagen och valde bort dem på grund av orimlig genomförbarhet, se avsnitt 3.5. Ellevio tog 
därefter fram Markkabelalternativet för att förtydliga vad det skulle innebära att markförlägga 
ledningen och hur det förhåller sig i jämförelse med Luftledningsalternativet. En andra 
samrådsgenomgång genomfördes om Luftledningsalternativet och Markkabelalternativet. 

3.4.1 Luftledningsalternativet (justerat Alternativ Öster) 
Alternativet går huvudsakligen uppe på berg och följer det tidigare alternativ Öster, utom i södra 
delen där det ändrats, se figur 4. Vid Nordby/Valberget går luftledningsalternativet längre 
österut, för att komma längre från bebyggelsen i Nordby, och följer sedan bergsryggen norr om 
vägen mellan Fjällbacka och Skistad åt sydväst ner mot station Fjällbacka. 

3.4.2 Markkabelalternativet 
Markkabelalternativet måste dras relativt långt österut vid Grebbestad för att komma fram till 
mark som är gynnsam för schaktning, det vill säga markförläggning som inte kräver mycket 
sprängning av berg. Alternativet går huvudsakligen i jordbruksmark och följer till viss del 
järnvägen mellan Munkedal och Strömstad, vägen mellan St. Anrås och Skistad och vägen 
mellan Skistad och Fjällbacka. 
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3.4.3 Jämförelse och val av alternativ 
I tabell 2 finns en översiktlig jämförelse mellan alternativen. Markkabelalternativet innebär 
mindre påverkan på landskapsbilden, friluftslivet och markanvändningen i och med att det 
kräver ett mindre markintrång i skogsmark under driftskedet och medför obetydlig visuell 
påverkan. Eftersom Markkabelalternativet berör ett fornlämningsrikt område inklusive yttre 
området av Unescos världsarv Hällristningsområdet Tanum medför det en större påverkan på 
kulturmiljön än Luftledningsalternativet. Vidare medför Markkabelalternativet en större 
påverkan på planer och infrastruktur eftersom det strider mot en detaljplan och att det är 
betydligt mer komplicerat att korsa befintlig infrastruktur med markkabel än med luftledning. 
Påverkan på naturmiljö blir också något större i Markkabel- än Luftledningsalternativet 
beroende på att Markkabelalternativet berör fler områden med naturvärden än 
Luftledningsalternativet. 
 
Luftledningsalternativet innebär ett synligt inslag i landskapet, vilket i huvudsak har bäring på 
aspekterna landskapsbild och friluftsliv. Ledningsstolparna är dock förhållandevis små och 
bedöms utgöra ett relativt diskret inslag i landskapet, vilket fotomontage och visualiseringar 
visar (mer om det i avsnitt 6.1 nedan). Ledningen kommer främst att uppfattas lokalt genom 
dess öppna skogsgata. 
 
Markkabelalternativet är avsevärt dyrare. Kostnaden för en markförlagd regionnätsledning med 
två förband för motsvarande driftsäkerhet är normalt ca 4-5 gånger högre än för motsvarande 
luftledning. Kostnadsberäkningen för Markkabelalternativet är i detta fall lågt räknad (tabell 2). 
Beräkningen utgår från endast ett förband och schaktbar mark. Erforderliga stationsåtgärder och 
kringutrustning har inte inkluderats. Därtill kommer vanligtvis kostnader för besvärliga passager 
som är svåra att förutsäga i tidigt skede, såsom bergiga partier, vägkorsningar, 
ledningskorsningar etc. En rimlig bedömning är att kostnaden för Markkabelalternativet i detta 
fall skulle hamna på ca 4 gånger högre än Luftledningsalternativet. Utifrån 
rimlighetsavvägningen i miljöbalken 2 kapitlet 7 § bedöms Luftledningsalternativet vara det 
mest lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv. Intressekonflikterna längs Luftledningsalternativet är 
inte betydande och fördelarna med Markkabelalternativet framför Luftledningsalternativet är 
inte tillräckligt stora för att väga upp merkostnaden. 
 
Mot bakgrund av ovanstående väljer Ellevio att ansöka om nätkoncession för 
Luftledningsalternativet. 
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vägkroppen på ett par platser. Ellevio undviker att lägga regionnätsledningar i vägbanor 
eftersom det avsevärt försvårar anläggandet och reparationer samt medför större risk för 
tjälpåverkan och sättningar. Därtill är vägrätten starkare än ledningsrätten, vilket är en stor 
nackdel för ledningsägare. Även Trafikverket är emot längre kabelförläggning inom vägområde. 
Det finns flera trånga bergspassager och samförläggning kommer att vara omöjlig utan stora 
intrång. Norr om Anrås flygfält ligger VA i en traktorväg, där det är mycket sten i marken samt 
en trång bergspassage och det kommer att vara svårt att få plats med kabelförbandet. Vid 
Bräcke längs Anråsälven ligger VA, el och fiber i en asfalterad väg. Här måste flera 
bergsskärningar passeras och det kommer att vara mycket svårt att få plats med kabelförbandet. 
På grund av detta bedöms inte förläggning längs VA vara ett rimligt alternativ och har därför 
valts bort. 

3.5.2 Markförläggning längs fibernätet 
På samrådet framkom också förslag på att samförlägga den nya elledningen/kabelförbandet med 
fibernätet. Det är dock helt andra krav på förläggningen av fiber än på regionnätskabel, med 
mindre förläggningsdjup, enklare förläggning i vägområde och enklare att parera för hinder 
genom att fibern kan läggas betydligt krokigare än markkabelförband. Kabelförbandet är 
mycket grövre och styvare än fibern och måste därför ha en förhållandevis rak sträckning. Vid 
trånga passager vid t.ex. vägar och byggnader, är det betydligt svårare att komma fram med 
kabelförband än fiber.  

Att samförlägga kabelförbandet med fibern skulle medföra risk för skada på fibern vid 
anläggningsarbetet eftersom man då först måste gräva fram fibern, lägga den på sidan och sedan 
lägga tillbaka den ovanför kabelförbandet. Det finns ett antal utgreningar från fiberns 
huvudstråk för anslutning av husen längs sträckan. Även dessa utgreningar behöver korsas av 
kabelförbandet. Eventuellt kan de behöva kapas och skarvas över kabelförbandet. Fibern skulle 
även försvåra erforderliga sprängningsarbeten intill fiberschaktet. Av ovanstående anledningar 
bedöms inte förläggning längs fibernätet vara ett rimligt alternativ och har därför valts bort. 

3.5.3 Markförläggning längs väg 163 
Förslag på förläggning av markkabelförbandet längs väg 163 mellan Grebbestad och Fjällbacka 
framkom på samrådet, se figur 5. Vägen går genom ett flertal bergsskärningar vilket skulle 
kräva att kabelförbandet förläggs under vägbanan. Detta skulle skapa stora trafikproblem under 
anläggningstiden och vid behov av reparation av ledningen. Ellevio undviker att lägga 
regionnätsledningar i vägbanor eftersom det avsevärt försvårar anläggandet och reparationer 
samt medför större risk för tjälpåverkan och sättningar. Därtill är vägrätten starkare än 
ledningsrätten, vilket är en stor nackdel för ledningsägare. Även Trafikverket är emot längre 
kabelförläggning inom vägområde. Eftersom vägen är hårt trafikerad framför allt sommartid 
försvåras åtkomsten av kabelförbandet under denna period. Vintertid kan det vara problem med 
tjäle i vägkroppen, som då måste tjältinas innan schaktning kan utföras, vilket förlänger 
reparationstiden. 

På ett par av de trånga passagerna ligger redan VA under vägbanan, vilket komplicerar 
möjligheten att ta sig fram ytterligare eftersom VA och kabelförband bör ligga på minst tre 
meters avstånd från varandra. Passagerna av Ramsfjorden och utloppet av Anråsälven är 
komplicerade. Det finns hus som ligger mycket nära vägen och där intrång skulle behöva ske i 
tomtmark. Det är svårt att hitta en framkomlig väg för kabelförbandet förbi samhället Fjällbacka 
och österut till stationen. Av ovanstående anledningar bedöms inte förläggning längs väg 163 
vara ett rimligt alternativ och har därför valts bort. 
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3.5.4 Samförläggning av VA-ledning och elledning i eventuell gång- och cykelväg 
mellan Grebbestad och Fjällbacka 

Under hösten 2017 har Tanums kommun utrett förutsättningarna för en samförläggning av VA-
ledning och den planerade elledningen i en eventuell gång- och cykelväg mellan Grebbestad och 
Fjällbacka. Tekniska förvaltningen har tittat på möjligheter, för- och nackdelar samt finansiering 
av samförläggningen och tagit fram ett beslutsunderlag. Utifrån detta beslutsunderlag tog 
Tekniska nämnden den 23 november 2017 beslutet att inte driva frågan om samförläggning 
vidare.  

Av beslutet framgår följande: I detta fall ska ett elkabelförband samsas med vatten- och 
avloppsledning i en gemensam rörgrav. Ledningarna behöver läggas på olika djup och det 
horisontella avståndet mellan kabelförbandet och närmaste annan ledning bör vara minst tre 
meter och avståndet mellan vatten- och avloppsledningen bör vara cirka 1,2 meter. För 
närvarande finns inget beslut eller medel avsatta för en gång- och cykelväg mellan Fjällbacka 
och Grebbestad. Fördelar med en samförläggning är att mindre total yta för infrastruktur tas i 
anspråk och att en samordnad upphandling kan ge lägre priser. Nackdelarna är bl.a. att 
beslutsprocessen blir längre när flera parter ska samordna sig, att olika krav på utförande kan ge 
totalt högre kostnader och att det vid underhållsarbete och akutreparationer ställs högre krav på 
säkerhetstänk så att man inte stör varandras verksamhet. 

Samförläggning är generellt ofta svårt såväl samordningsmässigt, med olika tidplaner och 
tekniska krav, som utrymmesmässigt. Tanums kommun har bedömt att de ekonomiska vinsterna 
med en samförläggning är små och har inte fattat något beslut om att anlägga en ny gång- och 
cykelväg. Av ovanstående anledningar har alternativet valts bort. 
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4   Beskrivning av sökt alternativ 

4.1 Ledningssträckning 
Ellevio ansöker om nätkoncession för Luftledningsalternativet. Ledningssträckningen är cirka 
13,5 km lång, se figur 6. Från transformatorstationen Grebbestad, öster om samhället 
Grebbestad, går den planerade ledningen i sydostlig riktning cirka fyra km i kuperad terräng, 
med skog och hällmarker samt mindre inslag av jordbruksmark, se figur 7 och 8. Den passerar 
öster om reningsverket i Bodalen och fortsätter söderut i samma typ av terräng. Anråsälven 
passeras öster om flygfältet och den planerade ledningen fortsätter sedan söderut. Vid 
Nordby/Valberget gör den en skarp sväng västerut och följer bergsryggen norr om vägen mellan 
Fjällbacka och Skistad åt sydväst ner mot station Fjällbacka. 

 

Figur 6. Ledningssträckning för Luftledningsalternativet, som är det alternativ Ellevio valt att ansöka om 
nätkoncession för. I kartan har också reningsverket och flygfältet märkts ut. 
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Figur 10. På berg fästs stolpen med järn nedborrade i berget och med staglinor i stål, även de med infästningar 
borrade i berget (bild High Voltage Consulting AB). 
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Tekniska data för ledningen framgår av tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Teknisk beskrivning av planerad ledning 

Sträcka (anslutningspunkter) Grebbestad, Fjällbacka 

Längd Cirka 13,5 km 

Konstruktionsspänning 52 kV 

Nominells systemspänning 
enligt standard 

45 kV 

Driftspänning 44 kV 

Beräknad jordslutningsström 30 A 

Systemjordning 
(nollpunktsutrustning) 

Impedansjordat 

Frånkopplingstid 2 sekunder 

 

4.2.1 Impregneringsmedel 
Ledningarna kommer i första hand uppföras i trä och för att träet inte ska angripas av röta eller 
skadeinsekter impregneras det. Trästolparna kommer att vara impregnerade med ett 
impregneringsmedel som är godkänt av EU och Kemikalieinspektionen.  

I detta projekt planeras kopparsaltimpregnerade trästolpar (liknande tryckimpregnerat trallvirke) 
att användas. Ellevio är positiva till att pröva en ny typ av saltimpregnering som säljs under 
namnet RVP-Repellent. Utöver kopparsaltimpregneringen är stolparna även förseglade med en 
blandning av olika mineral- och vegetabiliska oljor för att minska urlakning av vattenlösliga 
salter. Målsättningen med den nya impregneringsformen är att stolparna ska få en längre 
livslängd än konventionella saltstolpar och därmed vara ett bra alternativ till kreosotstolpar som 
har den längsta hållbarheten.  

Leverantören har i samarbete med SLU och Dansk Teknologisk Institut gjort kliniska tester som 
visar på en betydligt lägre urlakning av vattenlösliga salter än en konventionell saltimpregnerad 
stolpe (SLU 2018). IVL håller på att ta fram en fullständig jämförande livscykelanalys (LCA) 
för kreosot respektive RVP-Repellent, vilken förväntas bli klar under hösten 2019. 

Med dagens kunskap är den allmänna bedömningen att såväl kreosotstolpar som saltstolpar 
medför små konsekvenser för naturmiljön, då urlakningen av ämnen är mycket begränsad i båda 
fallen. De urlakade ämnena återfinns lokalt nära stolpbenen.  

Med åren har det blivit svårare att få tag på storvuxen fura. Därför används Douglasgran 
stundtals för högre och grövre stolpar. Douglasgran kan inte salt/RVP-impregneras med 
tillfredsställande resultat av materialtekniska skäl. Det råder därmed en osäkerhet vad gäller 
tillgänglighet och kvantitet. 
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4.3 Elsäkerhet 
Är en byggnad belägen för nära en kraftledning kan det innebära risk för att någon person, 
byggnaden, eller ledningen skadas. Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för 
minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Elnätsföretaget är skyldigt att känna till 
och ta hänsyn till dessa regler när en ledning byggs. På samma sätt behöver den som uppför, 
utökar eller ändrar en byggnad, eller ger tillstånd till en sådan åtgärd, känna till och ta hänsyn 
till avståndsreglerna så att inte någon del av byggnaden kommer för nära en befintlig 
kraftledning. 

Minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på 
ledningens spänning. Det horisontella avståndet ska vara minst fem meter vid en ledning för 
högst 44 kV inom ej detaljplanelagt område. Om spänningen är högre ska avståndet vara större. 
Regleringar av minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och andra 
anläggningar/verksamheter finns också. Det finns även krav på minsta höjd över farleder. 
Avstånden bestäms av ledningens utformning där den passerar farleden.  

Vid byggnads- eller anläggningsarbete nära en kraftledning ska därför elnätsföretaget alltid 
kontaktas för att få information om vilka minsta avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt. 

Även om Elsäkerhetsverkets föreskrifter anger fem meter som minsta avstånd mellan yttersta 
fas på aktuell ledning och byggnad (utanför detaljplanelagt område), har branschorganisationen 
Energiföretagen Sverige utfärdat en generell försiktighetszon på 10 meter för att skapa säkerhet 
för alla som vistas i anslutning till en luftledning (Energiföretagen Sverige, 2018). 

Ovan nämnda regleringar gäller minsta avstånd ur elsäkerhetssynpunkt, vid samhällsplanering 
och byggande ska hänsyn också tas till den vägledning som finns avseende magnetfält, se 
avsnittet om Boendemiljö nedan. 

4.4 Anläggning av ledningen 
Efter att koncession har erhållits genomförs en detaljprojektering där ledningssträckningen bl.a. 
stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. Inför detaljprojekteringen inhämtas ett 
medgivande om förundersökning hos berörda markägare. En värdering av den skog som 
behöver avverkas till förmån för den nya kraftledningsgatan genomförs och träd aktuella för 
avverkning stämplas och värderas. Därefter upprättas markupplåtelseavtal och 
värderingsprotokoll för varje fastighet.  

När markupplåtelseavtal har undertecknats påbörjas byggnationen genom avverkning av 
skogen. Nästa moment är intransport av material (såsom stolpar och reglar) till 
kraftledningsgatan. Resning av ledningsstolpar sker med hjälp av entreprenadmaskiner. Så 
kallade jordstolpar, inklusive eventuella stag, grävs ned cirka två meter djupt i marken medan så 
kallade bergstolpar förankras i berget. Vid sank- och myrmarker kan eventuellt annan 
förankringsmetod bli aktuell. De schaktmassor som uppkommer används som återfyllnad runt 
stolparna. När stolpresningen är klar monteras återstående ledningsutrustning. 

Under byggskedet uppstår tillfällig lokal påverkan. Det handlar om transportvägar, körvägar i 
ledningsgatan, tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning 
och röjning kan medföra ett tillfälligt hinder i framkomlighet längs stigar och leder innan 
avverkningsresterna tas bort. Det uppstår också ett visst buller, vibrationer och luftföroreningar i 
form av dieselavgaser ifrån de arbetsmaskiner som nyttjas för byggnationen av ledningen. Även 
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dammspridning kan uppstå. Ljudstörning uppstår även vid skarvning av faslinor som sker 
genom så kallad sprängskarvning. 

Under byggskedet kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, diken, på stängsel eller på 
vägar i samband med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. 
Entreprenören ska återställa till ursprungligt skick så långt möjligt. Denna typ av skador 
påverkar normalt inte värdet eller avkastningen på marken annat än på kort sikt. 

4.5 Drift och underhåll 
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med 
föreskrifterna besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå 
erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter. 

Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, 
stag, stolpar och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla 
driftsäkerheten kommer att genomföras för ledningen. Specifika framtida underhållsåtgärder på 
till exempel stolpar och stag kan inte förutses i nuläget. 

Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) 
samt avverkning av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla 
ledningens driftsäkerhet och personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker 
vanligtvis med 6-7 års intervall medan syn och stämpling av farliga kantträd (skogsbesiktning) 
sker med intervallet 8-10 år. Intervallens längd beror på tillväxtförmågan i skogsgatan och dess 
sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid minst ett tillfälle. 
Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan 
kommande röjning sker, röjs bort. 

Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i 
skogsgatans sidoområde sker normalt med hjälp av avverkningsmaskiner. I det fall farliga 
kantträd står inom sumpskogar/våtmarker/strandängar ska avverkning ske utan markskador. Det 
säkerställs genom att anpassa tidpunkten, maskinval och metoder till gällande förutsättningar. 
Exempelvis att det sker motormanuellt.  

Tekniskt ledningsunderhåll, det vill säga reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. 
Dessa åtgärder kräver ofta tyngre fordon. 

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. 
I strandzoner vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att 
bibehålla skuggning i den mån det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet. 

Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första 
hand används den befintliga ledningsgatan som transportväg. 

I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö 
kommer Ellevio att samråda med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kapitlet 6 § 
miljöbalken respektive 2 kapitlet 10 § kulturmiljölagen.  
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5   Planeringsförutsättningar 

5.1 Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Inga detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs av den planerade ledningen. 

Under våren 2019 påbörjades arbetet med planprogrammet för Grebbestad östra, beläget öster 
om Grebbestads tätort, se figur 13. Planerad ledning går knappt två km genom planområdet. 

5.2 Översiktsplan 

5.2.1 Fördjupade översiktsplaner 
Station Fjällbacka ligger precis på gränsen för den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka 
och den planerade ledningen berör inte planen.  

Station Grebbestad ligger precis i utkanten av den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad, 
inom ett område som benämns R12 Område för framtida förbifart. I planen anges att det inom 
området inte får vidtas åtgärder som förhindrar att en förbifartsled kan anläggas öster om 
samhället. Både befintlig och planerad ledning till stationen korsar området för den framtida 
förbifarten. Anläggande av den planerade ledningen skulle inte förhindra den framtida 
förbifarten. Det är ännu inte är bestämt om, var och hur förbifarten ska anläggas. Därför kan den 
planerade ledningen inte anpassas i detalj till förbifarten. Justeringar av ledningen som 
eventuellt skulle behövas vid en byggnation av förbifarten bedöms vara förhållandevis enkla att 
genomföra. 

5.2.2 Flygfältet 
Av kommunens översiktsplan framgår att det finns en skyddszon för flygfältet vid Anrås, se 
figur 13. Flygfältet används i huvudsak av allmänflyg (privatflyg). Under sommaren, då 
flygfältet används som mest, landar och startar cirka 10 flygplan per dygn. Översiktsplanen 
anger att flygfältet är en del av besöksnäringen och därför betydelsefullt och att det inom 
skyddszonen för flygfältet inte ska tillåtas någon exploatering som kan hindra flygtrafiken. 

Det finns en höjd öster om flygfältet, mellan den planerade ledningen och start- och 
landningsbanan, se figur 13. Det innebär att den planerade ledningen inte utgör någon ny 
begränsning för flygplanen som ska starta och landa eftersom det är befintliga 
terrängförhållanden som är höjdbegränsande. Samråd har skett med flygplatsansvarig som har 
yttrat att den planerade sträckningen för luftledningen inte innebär något problem för 
flygtrafiken men att varningsklot behöver hängas upp i ledningen längs det öppna partiet i 
terrängen söder om höjden. Vid detaljprojekteringen av ledningen kommer avstämning att ske 
med flygplatsansvarig om hur ledningen ska markeras. 
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Figur 13. Den planerade ledningen berör inga gällande detaljplaner men ligger inom planprogram för Grebbestad 
östra inklusive framtida förbifart och skyddszonen för Anrås flygfält. Den planerade ledningen kommer inte att 
förhindra en förbifartsled och begränsar inte flygtrafiken. 
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5.2.3 Geografiska rekommendationer 
I översiktsplanen finns så kallade rekommendationsområden, där områdenas identitet/värden 
pekas ut. Rekommendationen är att vid all förändring ska hänsyn tas till områdets 
identitet/värden. Den planerade ledningen berör i huvudsak tre rekommendationsområden; Inre 
kustzonen, Grebbestad och Fjällbacka. Rekommendationsområdet Landsbygd berörs marginellt 
vid Skistad. De värden som lyfts fram i översiktsplanen för Landsbygd är inte applicerbara på 
det lilla område som berörs och behandlas därför inte vidare här. 

Grebbestad 

Avgränsningen för rekommendationsområdet är den samma som för planprogrammet för 
Grebbestad östra, se figur 13. Två av de värden som pekas ut kan kopplas till den planerade 
ledningen; servicesamhälle och kontrasten mellan bebyggelsen och de omgivande obebyggda 
bergen. 

Vår bedömning är att en fungerande och pålitlig elförsörjning utgör en mycket viktig 
förutsättning för att Grebbestad fortsatt ska kunna fungera som servicesamhälle. Ledningen 
planeras till viss del att byggas uppe på berg. När översiktsplanen redogör för byggande på berg 
är det dock helt kopplat till husbebyggelse. Ledningen kommer generellt inte att sticka upp över 
skogen och vara framträdande på bergen och vår bedömning är därför att den är förenlig med 
rekommendationen, se även avsnitt 6.1 Landskapsbild. 

Fjällbacka 

Avgränsningen för rekommendationsområdet ligger cirka 0,5 km öster om avgränsningen för 
den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka (där station Fjällbacka låg precis på gränsen men 
den planerade ledningen utanför). Det innebär att cirka 0,5 km av den planerade ledningen går 
inom rekommendationsområdet. Två av de värden som pekas ut kan kopplas till den planerade 
ledningen; servicesamhälle och kontrasten mellan den äldre bebyggelsen och de obebyggda 
bergen runtomkring. 

Vår bedömning för Fjällbacka är densamma som bedömningen för Grebbestad, se ovan.  

Inre kustzonen 

Inre kustzonen omfattar hela den planerade ledningen utom delarna vid Grebbestad och 
Fjällbacka. Ett av de värden som pekas ut har beröring med den planerade ledningen; kontrasten 
mellan bebyggelse och omgivande obebyggda berg. 

Vår bedömning för Inre kustzonen är densamma som bedömningen för Grebbestad när det 
gäller kontrasten mellan bebyggelse och omgivande obebyggda berg, se ovan. 

5.3 Ledningens placering i förhållande till riksintressen och bebyggelsetryck 
Väster om den planerade ledningen är bebyggelsetrycket högt och det finns höga värden för 
naturvården och friluftslivet, medan det öster om den planerade ledningen finns höga värden för 
kulturmiljövården, se figur 14. Lokaliseringen av ledningen har skett med hänsyn till dessa 
intressen. För riksintresseområdena i figur 14 redogörs mer i detalj i respektive temaavsnitt 
nedan. 
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Figur 14. Den planerade ledningen är lokaliserad mellan högt bebyggelsetryck och höga värden för naturvård och 
friluftsliv i väster respektive höga värden för kulturmiljövård i öster. 
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6   Konsekvensbedömning för sökt alternativ 
I detta kapitel redovisas vilka intressen som berörs av den planerade ledningen samt vilka 
konsekvenser som bedöms uppstå på dessa. Skyddsåtgärder för att minimera de bedömda 
konsekvenserna tas även upp. I genomförd konsekvensbedömning förutsätts att föreslagna 
skyddsåtgärder vidtas.  

Konsekvenser bedöms utifrån framtagna bedömningskriterier som är gemensamma för alla 
Ellevios nybyggnationsprojekt. Konsekvenserna bedöms enligt skalan: obetydliga, små, 
måttliga och stora konsekvenser. Det kan även vara så att inga konsekvenser uppstår på berörd 
aspekt eller att positiva konsekvenser uppstår.  

6.1 Landskapsbild 
Landskapet är mycket kuperat med skogsklädda berg med mellanliggande odlingsmarker och 
spridd, gles bebyggelse i dalgångarna. Skogen finns i huvudsak på bergssidorna, medan den är 
mer gles uppe på bergen, ofta med mycket hällmark. Utblickarna i landskapet är ofta 
begränsade av den kuperade terrängen och av vegetation, se figur 15. Från dalgångarna, dit 
vägar och bebyggelse i huvudsak är lokaliserad, blir utblickarna längre bara i de fall vägen eller 
bebyggelsen ligger intill öppen jordbruksmark. Uppifrån bergskrön där skogen är gles kan man 
också få längre utblickar. 

Ledningen är relativt låg, med i huvudsak cirka 10-12 meters höjd, och planeras i huvudsak på 
de skogsklädda till kala bergen och inte i det mer öppna odlingslandskapet. Den passerar 
öppnare platser i odlingslandskapet på tre ställen; vid vägen mellan Hala och Bro, vid vägen vid 
Ostorp och i jordbruksmarken kring Anråsälven, se figur 16. Jordbrukslandskapet längs vägen 
mellan Fjällbacka och Skistad passeras inte av ledningen, men ledningen är lokaliserad till 
bergsryggen norr om odlingslandskapet. 

Hänsyn har tagits till bebyggelsen vid lokaliseringen av luftledningen så att närhet till 
bostadshus undviks. Det hus som ligger närmast den planerade ledningen finns längs allra sista 
delen av sträckningen in mot station Fjällbacka och ligger cirka 60 meter från ledningen. På sex 
ytterligare platser finns hus på mellan 80 och 200 meter från ledningen; Bodalen, 
Ostorp/Anråsälven, Nordby, längs vägen mellan Fjällbacka och Skistad, Råröd och Stämmen, se 
figur 16. 

Bergen Moneberget och Valberget, norr respektive söder om Nordby, är bland de högsta längs 
den planerade ledningssträckningen och relativt kala på topparna, se figur 16. Uppe på topparna 
ligger rösen. Röset på Moneberget är mindre monumentalt, och kanske mer svårtillgängligt, än 
röset på Valberget. Bergen ligger i anslutning till bebyggelsen i Nordby och åtminstone 
Valberget används som utsiktsplats av lokalbefolkningen. I övrigt finns inga uppgifter om 
viktiga utsiktsplatser längs den planerade ledningen. 
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Figur 15. Landskapet är kuperat med skogsklädda berg med mellanliggande odlingsmarker i dalgångarna och 
utblickarna i landskapet är ofta begränsade av den kuperade terrängen, fotot är taget vid Bodalen. 
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Figur 16. Öppnare platser i odlingslandskap respektive på berg och den bebyggelse som finns närmast den planerade 
ledningen. 
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6.1.1 Påverkan på berörda intressen 
För att illustrera påverkan på landskapsbilden har åtta animationer (nummer 0 till 7) tagits fram, 
se bilaga 2b. Animation 0 visar en flygning längs hela ledningen, från Fjällbacka till 
Grebbestad. Animationen är gjord med helikopterperspektiv över ledningen och det omgivande 
landskapet vilket gör att ledningen är mer synlig i animationen än vad den kommer att vara från 
marken. För att synliggöra ledningen i animationerna har ledningsstolpar och faslinor gjorts 
vita. I verkligheten kommer faslinorna och stolparna att smälta in mer i naturen och utgöra en 
mindre kontrast mot omgivningen. Animationerna visar inte exakt stolpplacering och sträckning 
eftersom stolparnas exakta position kommer att bestämmas när ledningen detaljprojekteras och 
en viss justering av sträckningen inom ansökt koncessionslinje medges under 
detaljprojekteringen. Vad man ser av ledningen i animationerna 1-7 beskrivs även nedan. I 
bedömningen av påverkan har även fältbesök, kartor och en datoranimerad modell (Visimind 
2018) över ledningens sträckning genom landskapet utgjort underlag. 

Öppnare platser i odlingslandskap 

Vägen mellan Hala och Bro (animation 6, se även figur 16a): Ledningen syns där den passerar 
vägen. Inga hus finns intill ledningen men från ett hus cirka 300 meter öster om ledningen 
kommer ledningen att synas vid utblick över jordbruksmarken. 

Vägen vid Ostorp (animation 1 och 4, se även figur 16b): Ledningen syns där den passerar 
vägen. Inga hus finns intill ledningen men från cirka tre hus öster om ledningen, varav det 
närmaste på cirka 200 meters avstånd, kommer ledningen att synas vid utblick över 
jordbruksmarken. 

Jordbruksmarken kring Anråsälven (animation 3, se även figur 16c): Inga hus finns intill 
ledningen men från ett till två hus öster om ledningen, varav det närmaste på cirka 200 meters 
avstånd, kommer ledningen att synas vid utblick över jordbruksmarken. 

Vägen mellan Fjällbacka och Skistad (animation 2): Ledningen glimtar till bland träden på 
bergssluttningen på några få platser (fyra platser i animationen) i utblicken från vägen, över 
odlingslandskapet och upp mot bergsryggen. Husen ligger närmare skogskanten än vägen så 
från dessa kommer ledningen antagligen inte att synas alls. Ledningen syns inte heller från 
vägen som fortsätter norrut från Skistad, parallellt med ledningssträckan från Valberget till 
Moneberget. 
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Figur 16a. Stillbild från animation 6. Ledningen syns där den passerar väg 1005 mellan Hala och Bro. 

 

Figur 16b. Stillbild från animation 1. Vy längs väg 1000 mot ledningen från husen öster om ledningen (Ostorp). 
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Figur 16c. Stillbild från animation 3 vid Västergården nära Anråsälven. Vy mot ledningen från husen öster om 
ledningen, ledningen syns till vänster i bilden. 

Bebyggelse 

Bodalen (animation 5): Ledningen går cirka 200 meter från byggnaderna på Skalmeröd gård. 
Ledningen kommer inte att synas från bostadshuset men från området med ekonomibyggnader. 

Ostorp/Anråsälven (animation 1, 3 och 4): Se beskrivningarna av dessa animationer ovan. 

Nordby: Det närmaste huset i Nordby ligger cirka 80 meter från ledningen. Mellan den 
planerade ledningen och huset växer skog och ledningen kommer inte att synas från huset. 

Vägen mellan Fjällbacka och Skistad (animation 2): Se beskrivningen av denna animation ovan. 

Råröd: Husen ligger som närmast cirka 100 meter från ledningen och intill en brant. Från dessa 
kommer man inte att kunna se ledningen. 

Stämmen: Från husen vid Stämmen, där ledningen passerar vägen mellan Fjällbacka och 
Skistad, kommer man eventuellt att kunna skymta ledningen uppe på berget söder om husen. 

Station Fjällbacka: Huset ligger cirka 60 meter från den planerade ledningen. Det kommer att 
finnas en skogsridå mellan ledningen och huset men man kommer eventuellt att kunna skymta 
ledningen genom ridån. 

Berg 

Valberget (animation 7): Luftledningen/skogsgatan planeras som närmast cirka 100 meter från 
röset på toppen av Valberget. Ledningen kommer inte att finnas med i blickfånget norrut mot 
Nordby-dalen. Vänder man sig åt söder kommer man att kunna se delar av ledningen inne bland 
träden i bergsbranten ner mot Karlslund och Skistad, uppskattningsvis på en 15-20 meter lägre 
nivå än toppen. I animationen står man sydost om röset och tittar från väster till öster. 
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6.2 Naturmiljö 
Landskapet där ledningen planeras är mycket kuperat med skogsklädda berg med 
mellanliggande odlingsmarker i dalgångarna. Större delen av den miljö som den planerade 
ledningen berör utgörs av hällmark, där växtligheten huvudsakligen består av låg, senvuxen tall, 
björk och enbuskar. Skogen, som i huvudsak finns på bergssidorna, har mestadels uppkommit 
genom naturlig föryngring och är varierad med tall, gran, björk, asp och ek med inslag av rönn 
och sälg. På några platser finns det planterad granskog på stråk av plan mark mellan 
hällmarkerna, som tidigare använts till åker eller äng. Det finns även några mindre hyggen. 

6.2.1 Påverkan på berörda intressen 
Den planerade ledningen korsar två skyddade områden (vattendrag med strandskydd) och fyra 
områden utpekade i det kommunala naturvårdsprogrammet. Alla är vattendrag och behandlas 
därför i avsnitt 6.3 Vattenmiljö. I övrigt finns inga skyddade eller sedan tidigare utpekade 
naturområden med höga värden längs den planerade ledningssträckningen. Närliggande, men ej 
berörda naturområden, redovisas i karta i bilaga 2c. Ett riksintresse för naturvård finns, som 
närmast, drygt en km väster om planerad ledning och kommer inte att påverkas, se figur 17. 

En naturvärdesinventering enligt svensk standard SS 199000:2014 har genomförts längs 
planerad ledning (Enetjärn Natur 2018), se bilaga 2d. Naturvärdesobjekt med en storlek ned till 
0,1 hektar har eftersökts och kartlagts i fält och naturvärdet har bedömts i tre naturvärdesklasser: 

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mångfald 
• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald 

Vid inventeringen påträffades inget objekt av klass 1 och två objekt av klass 2, se bilaga 2c. Det 
ena är en grönstenskulle (kulle av lättvittrade bergarter som ger produktiva jordar) med 
ädellövträd (ID M i bilaga 2c) och det andra en ravinmiljö med lodytor och ädellövträd (ID P i 
bilaga 2c). Vid båda objekten har den planerade ledningens sträckning justerats för att påverka 
objekten i så liten utsträckning som möjligt. 

Vid tre ytterligare objekt har naturvärdesinventeringen föreslagit justering av sträckningen för 
att minimera påverkan på naturvärden. Vid två av dessa objekt (ID I och T i bilaga 2c) har 
sträckningen justerats. Vid det tredje objektet (ID O i bilaga 2c) har sträckningen inte justerats 
eftersom den då skulle ha kommit närmare bebyggelse i öppet landskap. 

Generellt har inventeringsområdets hällmarkspartier med intilliggande sluttningar, lodytor och 
äldre skog påtagligt naturvärde. Tjugoen objekt har bedömts till denna klass (klass 3, påtagligt 
naturvärde), se bilaga 2d. Den påverkan som huvudsakligen kommer att ske i objekten är 
skogen/träden kommer att avverkas i en 36 meter bred gata för ledningen. Uppe på hällmarken 
är skogen/trädväxten gles och lågvuxen och här kommer mycket av trädväxtligheten att kunna 
lämnas kvar i ledningsgatan. Det samma gäller i branter och lodytor på bergssidorna där 
ledningens faslinor kommer att passera ovanför träden. Hur möjligheterna ser ut för att spara 
träd i skogsgatan kan klarläggas först under detaljprojekteringen. 
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Vid naturvärdesinventeringen identifierades också objekt i jordbrukslandskapet som omfattas av 
det generella biotopskyddet. Sju objekt korsas av den planerade ledningen; tre öppna diken, tre 
åkerholmar och en stenmur, se bilaga 2d. Eventuellt behöver en stolpe placeras i den större 
åkerholmen som ligger vid reningsverket i Bodalen. I så fall kommer biotopskyddsdispens att 
sökas för detta. Övriga biotopskydd bedöms inte påverkas av den planerade ledningen. 

Berörda hotade arter 

Kunskap om arter har dels inhämtats från Artportalen och dessutom har en fågelutredning 
(bilaga 2e) och en naturvärdesinventering (bilaga 2d) genomförts. I fågelutredningen 
rekommenderas en riktad inventering i syfte att hitta eventuella boplatser för rovfåglar. Det 
gjordes i samband med naturvärdesinventeringen, som även fokuserade på naturvårdsarter. 

Ledningsgatan kan medföra positiva effekter för hotade arter. Många rödlistade växtarter trivs 
och gynnas av den öppna yta som underhållsröjning med jämna mellanrum ger i ledningsgatan. 
Fåglar trivs i ledningsgatans brynmiljöer och fjärilar utnyttjar ledningsgator som 
spridningskorridorer.  

Det förekommer dock att kraftledningar orsakar fågeldöd genom kollisioner eller genom 
strömgenomgång. Strömgenomgång är vanligast vid ledningar med lägre spänningar där det är 
kortare avstånd mellan faslinorna. Kollisioner är vanligast vid högre spänningar där faslinor har 
större avstånd och även kan sitta på olika höjd (AEWA, 2012). Avståndet mellan faslinorna i 
planerad ledning är 1,45 meter och de tre faslinorna hänger horisontellt, det vill säga på samma 
höjd. Enligt Bernkonventionens rekommendation No. 110 (2004) bör fasavståndet vara minst 
1,4 meter för att minimera risken för strömgenomgång. För att överslag ska ske mellan fågel 
och ledningar krävs att fågelns köttiga delar kommer tillräckligt nära för att det elektriska fältet 
ska bli tillräckligt högt, dvs. inte bara vingpennorna. Vid en spänning på 40 kV behöver de 
köttiga delarna komma så pass nära som några centimeter från ledarna för att överslag ska ske 
(KTH, 2017). 

Risken för påflygningar anses störst för fågelarter med sämre förmåga att parera för plötsliga 
hinder, såsom vadare, hägrar, svanar, tranor och hönsfåglar (AEWA, 2012 och Bevanger, 1995). 
Olyckor med kraftledningar är dessutom förutom artspecifik starkt plats- och årstidsspecifik 
(Bevanger et al 2012). Kollisioner är främst förekommande där ledningar korsar tydliga 
fågelflygstråk eller går intill fågelrika sjöar/våtmarker. 

Fåglar i aktuellt område 

Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett rovfågelbo och spillkråka, som är särskilt utpekad i 
artskyddsförordningen, se faktaruta. 

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och alla vilda 
fåglar. Till förordningen hör två listor, artskyddsförordningens bilaga 1 och 2. Förenklat kan man 
säga att alla de listade arterna är fridlysta, det vill säga man får inte samla in, skada eller döda de 
listade arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte 
förstöras. Trots att alla vilda fåglar är fridlysta är vissa av fågelarterna särskilt utpekade i 
artskyddsförordningen (markerade med B) och det är dessa, samt rödlistade fågelarter, man behöver 
ta särskild hänsyn till enligt Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen. 
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Övriga fridlysta arter 

Vid naturvärdesinventeringen påträffades de fridlysta arterna vanlig groda, huggorm, 
revlummer och lopplummer. 

Vanlig groda påträffades på en plats men förekommer troligtvis på fler ställen där det finns 
fiskfria småvatten. Småvatten kommer inte att påverkas av den planerade ledningen och vanlig 
groda bedöms därmed påverkas obetydligt. 

Huggorm påträffades på en plats. Arten behöver solexponerade platser, till exempel berghällar 
som det finns gott om längs den planerade ledningen, och finns i många olika naturmiljöer. Den 
planerade ledningen kommer inte att påverka naturmiljön på ett sätt som missgynnar huggorm, 
som därmed bedöms påverkas obetydligt. 

Revlummer påträffades på flera platser och lopplummer på en. Arterna växer mycket långsamt 
varför plockning påverkar dem negativt. Den planerade ledningen kommer inte att påverka 
naturmiljön på ett sätt som missgynnar arterna i mer än marginell utsträckning och de bedöms 
därmed påverkas obetydligt.  

6.2.2 Skyddsåtgärder 
Buskar som inte riskerar att nå upp till säkerhetsavståndet från faslinorna lämnas kvar vid 
avverkningen av skogsgatan och vid framtida underhåll. Lågväxande tall (på hällmarkerna) kan 
lämnas kvar i skogsgatans ytterkant. I branter och vid lodytor kan möjlighet även ges för att 
lämna kvar vissa träd i hela skogsgatan. Vid detaljprojekteringen ska topografin nyttjas 
optimalt, så att avverkningen av träd kan minimeras. 

Avverkning av skogsgatan kommer att utföras utanför fåglarnas häckningstid (1 april-31 juli) 
för att minimera störning. Fågelavvisare hängs upp i ledningen i dess passage över det öppna 
odlingslandskapet vid Anråsälven. 

Vid anläggningsarbetet tas hänsyn så att risken för körskador på hällmarkerna minimeras, 
exempelvis genom att använda hjulgående maskiner. 

Generella biotopskyddsobjekt undviks vid detaljprojektering och anläggningsarbete. Om 
ingrepp behöver ske i ett generellt biotopskydd kommer dispens att sökas för detta. 

I det fall anläggningsåtgärder som inte är beskrivna i denna MKB (till exempel eventuella 
byggvägar) eller underhållsåtgärder kan antas medföra negativ påverkan på naturmiljön 
kommer samråd att ske med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. 

6.2.3 Konsekvensbedömning 
Övervägande delen av den planerade ledningens sträckning utgörs av hällmarkspartier med 
intilliggande sluttningar, lodytor och äldre skog med påtagligt naturvärde. Mycket av 
trädväxtligheten kommer dock att kunna lämnas kvar i ledningsgatan på hällmarken, där 
trädväxten är gles och lågväxande, och i branter och lodytor på bergssidorna där ledningen 
kommer att passera ovanför träden. Konsekvenserna bedöms bli små. 

Biotopskyddsobjekt kommer att kunna undvikas helt eller i mycket hög grad. Om ingrepp 
behöver ske kommer dispens, som kan förenas med kompensation av intrånget, att sökas. 
Därmed bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 
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Figur 18. Vattenmiljöer som omfattas av miljökvalitetsnormer. 
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Om det vid ledningsarbetena skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar ska 
den del av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagen 2 kapitlet 10 §. 

I samband med avverkning och underhållsåtgärder ska stor försiktighet iakttas. Ingen körning 
över kulturlämningar får ske. Avverkningsrester får inte lämnas kvar på fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar. 

6.4.3 Konsekvensbedömning 
Världsarv och riksintresse 

Den planerade ledningen påverkar upplevelsevärdet av världsarvet och riksintresseområdet i 
liten grad. Det pedagogiska värdet i kulturmiljön, kunskapsvärdet och läsbarheten av 
kulturmiljön påverkas inte nämnbart. Det bedöms vara ett tillräckligt stort avstånd till 
världsarvet/riksintresseområdet och det närmaste turistiska ristningsområdet vid Litsleby. I ett 
landskap där det händer mycket visuellt med branta bergspartier, skogsbeklädnad och djupa 
sprickdalgångar bedöms den planerade ledningen inte förta kulturlandskapsintrycken i 
världsarvet/riksintresseområdet eller inkräkta på detsamma, även om några av de av 
ledningsgatan berörda fornlämningarna (hällristningarna ID 2-5) kan sägas tillhöra utkanten av 
det omfattande Hällristningsområdet Tanum. 

Kulturhistoriska lämningar och kommunalt kulturminnesvårdsprogram 

Den planerade ledningen gör ett litet intrång i det kommunala kulturmiljöområdet Krokbräcke-
Åbrott fysiskt sett, men ett måttligt intrång i området i ett upplevelseperspektiv. Från Skistad, 
Krokbräcke och Åbrott kan man knappt se kraftledningen på Valberget. Det pedagogiska värdet 
påverkas lite. Kunskapsvärdet och fornlämningarnas, inom kulturområdet, läsbarhet påverkas 
lite. 

Den planerade ledningen kommer att passera cirka 100 meter från röset, på Valbergets något lite 
neddragna nordöstra och östra sida, uppskattningsvis på en 15–20 meter lägre nivå än röset. 
Ledningen kommer att konkurrera med röset på en måttlig nivå om man från Valbergets topp 
blickar österut mot Skistad och den dalgången. Upplevelsevärdet, och det förstärkta 
symbolvärdet av röset, påverkas måttligt av den planerade ledningen. Det pedagogiska värdet 
och kunskapsvärdet i kulturmiljön påverkas inte nämnbart. Läsbarheten av kulturmiljön 
påverkas måttligt. 

Den planerade ledningen kommer passera cirka 50–75 meter öster om röset på Monebergets 
topp, på en cirka 10 meter längre nivå än röset. Kraftledningen kommer konkurrera med röset 
på en måttlig nivå. Upplevelsevärdet, det pedagogiska värdet och läsbarheten av kulturmiljön 
påverkas måttligt. Kunskapsvärdet påverkas lite. 

Bedömningen utifrån den kända fornlämningsbilden är att konsekvenserna för kulturmiljön blir 
obetydliga eller små om skadeförebyggande åtgärder utförs. Intrånget i fornlämningsmiljön och 
dess värden blir litet. Den planerade ledningen bedöms ha små konsekvenser för kulturmiljön 
och de kända fornlämningarna. 
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6.5 Boendemiljö 
En ny ledning ska lokaliseras på så vis att myndigheternas rekommendationer avseende 
magnetfält uppfylls där människor stadigvarande vistas. Den ska även lokaliseras så att dess 
visuella påverkan på boendemiljön minimeras. Under anläggningsskedet kan en ny ledning 
påverka boendemiljön genom buller och påverkan på framkomligheten.  

6.5.1 Bakgrund 
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska 
fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat vid generering, överföring och 
distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, kring kraftledningar, 
transformatorer och elapparater så som hårtork och dammsugare. 

Det elektriska fältet mäts i kilovolt per meter (kV/m) och beror på ledningens spänning samt 
avståndet mellan faslinorna och markytan. Det elektriska fältet minskar proportionellt med 
avståndet. Vegetation och byggnader avskärmar fältet och därmed orsakar kraftledningar inga 
höga elektriska fält inomhus. 

Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT) och styrkan i en angiven punkt beror på faslinornas 
placering och på avståndet mellan linorna. Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar 
med strömlasten som i sin tur är beroende på variationerna i elförbrukning över tiden. Ju mer 
ström som flödar i ledningen desto större blir magnetfältet. Magnetfältet avtar normalt med 
kvadraten på avståndet från ledningen (dubbla avståndet ger en fjärdedel av magnetfältet). 
Magnetfält avskärmas inte av väggar och tak och därför kan magnetfälten inne i hus nära 
kraftledningar vara högre än vad som normalt förekommer i bostäder. 

Trots mångårig forskning runt om i världen anses det vetenskapliga underlaget fortfarande inte 
tillräckligt för att ett gränsvärde ska kunna sättas för långvarig exponering av magnetfält från 
kraftledningar och kablar. Det finns ett referensvärde (rekommenderat maxvärde) för 
allmänheten avseende kortvarig exponering. Det är 100 μT enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 
allmänna råd (SSMFS 2008:18).   

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten 
har arbetat fram en vägledning vid samhällsplanering och byggande (Magnetfält och 
hälsorisker, 2009). Följande rekommenderas om det kan genomföras till rimliga kostnader: 

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

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor när elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält. 

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

Ellevio ska i sitt agerande följa myndigheternas rekommendationer enligt ovan. 

6.5.2 Magnetfält från planerad ledning 
Som angetts ovan beror de magnetiska fälten kring en kraftledning på faslinornas placering, 
avståndet mellan linorna och strömmens storlek. För den planerade 44 kV-ledningen har det 
teoretiska magnetfältsvärdet beräknats vid en årsmedelströmlast på 64 ampere. Strömlasten är 
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ett prognosticerat årsmedelvärde. Magnetfältet för en kraftledning redovisas normalt i en nivå 
som motsvarar brösthöjd, det vill säga 1,5 meter ovanför markytan. Magnetfältets utbredning i 
sidled från centrum av ledningen redovisas i figur 20.  Magnetfältet blir lågt då prognosticerad 
årsmedelströmlast är förhållandevis låg. 

 

Figur 20. Magnetfältets utbredning i sidled från centrum av ledningen. Mitt under ledningen kommer magnetfältet att 
vara knappt 0,7 μT och cirka 60 meter från ledningsmitt, där det närmaste huset finns, kommer magnetfältet att vara 
obefintligt. 

6.5.3 Påverkan på berörda intressen 
Hänsyn har tagits till bebyggelsen vid lokaliseringen av luftledningen så att närhet till 
bostadshus undviks. Det hus som ligger närmast den planerade ledningen finns längs allra sista 
delen av sträckningen in mot station Fjällbacka och ligger cirka 60 meter från ledningen. Där 
kommer magnetfältet från ledningen att vara obefintligt, se figur 20. 

Den planerade ledningen kommer att synas från mycket få bostäder, se även avsnitt 6.1 
Landskapsbild. Under anläggningsskedet kan tillfällig störning uppstå i boendemiljöer i form av 
buller och begränsad framkomlighet på grund av transporter och anläggningsarbete. 

6.5.4 Skyddsåtgärder 
Den planerade ledningen har lokaliserats för att minimera dess visuella påverkan, 
magnetfältspåverkan och störning under byggtiden. Inga ytterligare åtgärder är aktuella. 

6.5.5 Konsekvensbedömning 
Det kommer inte att uppstå några konsekvenser av magnetfält eftersom magnetfältet från 
ledningen i boendemiljön är obefintligt. 
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Figur 21. Den planerade ledningen berör två riksintressen för friluftsliv enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. 
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8   Fortsatt arbete 
Följande anmälningar, dispenser och tillstånd kan bli aktuella inför anläggningsskedet: 

- Biotopskyddsdispens, om ingrepp behöver ske i ett biotopskyddsobjekt. 
- Strandskyddsdispens, dialog om behov kommer att föras med kommunen. 
- Anmälan om samråd till länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken, om anläggningsåtgärder 

som inte är beskrivna i denna MKB (till exempel eventuella byggvägar) kan antas väsentligt 
ändra naturmiljön. 

- Tillstånd enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen, om schaktning eller dylikt intill en fornlämning inte 
kan undvikas. 

- Tillstånd för ledning inom vägområdet, vid korsning av allmänna vägar. 
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