
Från:
Till: Samråd
Kopia: plan.sodermanland@lansstyrelsen.se; 
Ärende: Kompletterande samråd för planerade nya 130 kV kraftledningar i Flens, Katrineholms, Nyköpings och

Oxelösunds kommuner
Datum: den 25 maj 2020 08:40:08
Bilagor: Samråd ang. två nya 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund i Flens Katrineholms Nyköpings

och Oxelösunds kommuner.msg

Trafikverkets dnr: TRV 2020/53377
 
Kompletterande samråd för planerade nya 130 kV kraftledningar i Flens, Katrineholms,
Nyköpings och Oxelösunds kommuner
 
Trafikverket har tidigare lämnat ett yttrande gällande alternativa stråk. Yttrandet daterat 2019-
06-25 bifogas. Det stråk som Vattenfall Eldistribution AB har valt att gå vidare med
överensstämmer med de alternativ som Trafikverket förordade i sitt tidigare yttrande. Den nu
aktuella remissen avser mindre justeringar av de valda stråken.
 
Trafikverket och Vattenfall Eldistribution har pågående kontakt angående kraftledningarnas
korsning av Ostlänken. Trafikverket ser inte att de förändringar som rubricerat remissunderlag
visar, innebär någon förändring med avseende på påverkan på Ostlänken. Trafikverket
förutsätter givetvis att Vattenfall Eldistribution har fortsatt dialog med projekt Ostlänken i det
fortsatta arbetet med projekteringen av planerade kraftledningar.
 
I övrigt hänvisar Trafikverket till det tidigare yttrandet i ärende, se ovan.
 
 
Med vänliga hälsningar
 

Samhällsplanerare
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Undersökningssamråd ang. nybyggnation av två sambyggda 130 kV-ledningar mellan
Hedenlunda och Oxelösund i Flens, Katrineholms, Nyköpings och Oxelösunds
kommuner
 
Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att ansöka om nätkoncession för linje för två nya 130
kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund i Flens, Katrineholms, Nyköpings och
Oxelösunds kommuner. Remissunderlaget redovisar alternativa ledningsdragningar mellan
station Hedenlunda och SSAB Oxelösund.
Utifrån nedanstående förordar Trafikverket sträckningsförslag 1D alternativt 1E.
 
Riksintressen
Utredningsområdet berör E4:n, väg 52, väg 53, Södra Stambanan, Sala-Oxelösundsbanan (TGOJ)
samt Stockholm-Skavsta flygplats, som alla utgör riksintressen för kommunikationer. Även
utredningskorridoren för Ostlänken, som ligger inom utredningsområdets södra del, utgör
planerad järnväg av riksintresse. En karta som visar riksintressenas sträckningar och lägen kan
med fördel bifogas underlaget.
 
Ostlänken
Trafikverket projekt Ostlänken är i ett utredningsskede beträffande Skavstaområdet samt
anslutningen Bibana Skavsta. Med anledning av detta förordar Trafikverket sträckning 1D eller 1E
som alternativa stråk, eftersom dessa sträckningsförslag ligger längre bort från området vid
Skavsta än övriga föreslagna sträckningar. Vattenfall behöver förhålla sig till Ostlänkens korridor
markerad med rött och lila, enligt bifogad bild. Där Vattenfalls ledning korsar Ostlänkens korridor
ska gällande anvisningar enligt Trafikverkets TDOK beträffande korsning av järnvägsanläggning
följas.
 
Stockholm-Skavsta Flygplats
Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en precisering av riksintresset Skavsta
flygplats. Preciseringen är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset
ska skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Trafikverket vill uppmärksamma att
arbetet med preciseringen pågår och att det kan komma att behöva beaktas i det fortsatta
arbetet med den nu aktuella tillståndsprövningen. Riksintressepreciseringen beräknas vara färdig
till årsskiftet 2019/2020.
 
Befintliga statliga vägar och järnvägar
Trafikverket förutsätter att valda sträckningar inte påverkar befintliga statlig infrastruktur
negativt. Här vill vi uppmärksamma att det krävs tillstånd för arbeten inom vägområdet utmed
allmän väg, liksom för att placera en ledning inom vägområdet, både längsmed och tvärs statlig
väg. Tillstånd krävs också för att beträda järnvägsfastighet. För att dra ny ledning inom
Trafikverkets mark eller korsa järnväg, krävs avtal med Trafikverket. Mer information kring detta



finns på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-
om-ledningsarenden/
Trafikverket anser att ledningsstolpar av säkerhetsskäl ska placeras på ett avstånd från
vägområdet utmed allmän väg, på samma sätt som utmed järnväg, som motsvarar stolpens höjd.
 
 
Med vänliga hälsningar
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INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 
 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 
sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 
uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  
 
Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 
civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 
obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 
Luftfartsverkets remissvar. 
 
Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 
kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 
övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 
sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 
liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 
information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 
militära luftfarten).   
 
Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  
 
Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta  
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Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot något av 
dragningsalternativen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 
 
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”. 
 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys.  
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Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Rejlers Sverige AB
Fålhagsleden 61
753 23 UPPSALA
samrad@rejlers.se

Yttrande
Datum: 2020-03-24
Er referens:
Diarienr: SSM2020-2083
Dokumentnr: SSM2020-2083-2
Handläggare:

Svar på Remiss - Kompletterande samråd för 
planerade nya 130 kV kraftledningar, delen 
Kottorp - SSAB i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner, Södermanlands län
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 
lämna följande synpunkter och information. 

Synpunkter: SSM anser att magnetfältsnivåer bör redovisas för bostäder och andra 
platser där barn vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund av exempelvis 
kraftledningar. Det är sedan miljöbalken som ska beaktas när det görs en bedömning av
olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande åtgärder. Skälet till att 
miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-joniserande strålning som enligt 
balken benämns som miljöfarlig verksamhet och som inte är tillståndspliktig enligt 
strålskyddslagen. Det är Folkhälsomyndigheten som är tillsynsvägledande när det gäller 
miljöbalken.

På sidan 17 (sektion 5.1.1) i samrådsunderlaget står ” Nyköpings kommun följer 
Socialstyrelsens, arbetsmiljöverkets, elsäkerhetsverket och boverkets rekommendationer 
angående magnetfält vid samhällsplanering och byggande.”

Lite senare i underlaget på sidan 23 (sektion 5.1.6.1) framgår att Vattenfall har för avsikt 
att följa den försiktighetsprincip avseende magnetfältsexponering som formulerats av 
följande fem myndigheter, Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det är givetvis bra att avsikten är att följa myndigheters rekommendationer men det är 
primärt miljöbalken och dess försiktighetsprincip som ska beaktas när det görs en 
bedömning av olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande åtgärder.

En 130-kV luftburen kraftledning ger vanligtvis ett tydligt magnetfältsbidrag inom ett 
avstånd på ca 75 meter. SSM ser med tillfredställelse på att Vattenfall har för avsikt att 
redovisa magnetfältsnivåer i kommande MKB:er; på sidan 23 (sektion 5.1.6.1) står det ”
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att 
göras för den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning 
och styrka kommer att infogas i MKB:n.”.
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Yttrande (Diariedokument)  
Datum: 2019-06-19 

Er referens:    

Diarienr: SSM2019-5521 

Dokumentnr: SSM2019-5521-2 

Handläggare:    

Telefon:  

 

 

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: 
Inbjudan till samråd om nybyggnation av två 
sambyggda130 kV-ledningar mellan Hedenlunda 
och Oxelösund i Flen, Katrineholm, Nyköping och 
Oxelösunds kommuner, Södermanlands län 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 

lämna följande synpunkter.  

 

Myndigheternas rekommendationer som samrådsunderlaget hänvisar till kan inte ensamt 

ligga till grund för beslut om kraftledningar. Det är miljöbalkens försiktighetsprincip som 

ska tillämpas. I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör ett resonemang föras 

kring försiktighet utifrån miljöbalken. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande när det 

gäller miljöbalken eftersom det i det här fallet avser miljöfarlig verksamhet som inte 

omfattas av tillståndsplikt enligt strålskyddslagen. SSM anser därför att 

Folkhälsomyndigheten ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet.  

 

I samrådsunderlaget står att magnetfältets utbredning kommer presenteras i kommande 

MKB. Vattenfall bör även tydligt redogöra vilka magnetfältsnivåer som kraftledningen 

förväntas medföra i närliggande bostadshus. 

 

SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 

magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 

förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT. SSMFS 2008:18 anger 

referensvärden för elektromagnetiska fält. Referensvärdet för magnetfält för den 

systemfrekvens som används i Sverige, 50 Hz, är 100 mikrotesla. Referensvärdena är satta 

för att med marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och 

muskelpåverkan. 

 

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 

som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 

studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 

exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 

eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn har som varit exponerade för 

magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 

säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 

djur- eller cellstudier för ett samband. WHO:s cancerforskningsgrupp IARC har därför 

klassat lågfrekventa magnetfält som möjligen cancerframkallande.  
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Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 

diarienummer och namn på ansvarig handläggare. 

 

Detta yttrande expedieras utan underskrifter. 

 

I detta ärende har avdelningschefen  

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också  

deltagit. 
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Trafikverkets dnr: TRV 2019/66721                    
 

Undersökningssamråd ang. nybyggnation av två sambyggda 130 kV-ledningar mellan 
Hedenlunda och Oxelösund i Flens, Katrineholms, Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
 
Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att ansöka om nätkoncession för linje för två nya 130 kV-
ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund i Flens, Katrineholms, Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner. Remissunderlaget redovisar alternativa ledningsdragningar mellan station Hedenlunda och 
SSAB Oxelösund.  
Utifrån nedanstående förordar Trafikverket sträckningsförslag 1D alternativt 1E. 
 
Riksintressen  
Utredningsområdet berör E4:n, väg 52, väg 53, Södra Stambanan, Sala-Oxelösundsbanan (TGOJ) samt 
Stockholm-Skavsta flygplats, som alla utgör riksintressen för kommunikationer. Även 
utredningskorridoren för Ostlänken, som ligger inom utredningsområdets södra del, utgör planerad 
järnväg av riksintresse. En karta som visar riksintressenas sträckningar och lägen kan med fördel bifogas 
underlaget.  
 
Ostlänken 
Trafikverket projekt Ostlänken är i ett utredningsskede beträffande Skavstaområdet samt anslutningen 
Bibana Skavsta. Med anledning av detta förordar Trafikverket sträckning 1D eller 1E som alternativa 
stråk, eftersom dessa sträckningsförslag ligger längre bort från området vid Skavsta än övriga föreslagna 
sträckningar. Vattenfall behöver förhålla sig till Ostlänkens korridor markerad med rött och lila, enligt 
bifogad bild. Där Vattenfalls ledning korsar Ostlänkens korridor ska gällande anvisningar enligt 
Trafikverkets TDOK beträffande korsning av järnvägsanläggning följas.  
 
Stockholm-Skavsta Flygplats 
Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en precisering av riksintresset Skavsta flygplats. 
Preciseringen är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset ska skydda och 
som bör beaktas i den fysiska planeringen. Trafikverket vill uppmärksamma att arbetet med 
preciseringen pågår och att det kan komma att behöva beaktas i det fortsatta arbetet med den nu 
aktuella tillståndsprövningen. Riksintressepreciseringen beräknas vara färdig till årsskiftet 2019/2020. 
 
Befintliga statliga vägar och järnvägar 
Trafikverket förutsätter att valda sträckningar inte påverkar befintliga statlig infrastruktur negativt. Här 
vill vi uppmärksamma att det krävs tillstånd för arbeten inom vägområdet utmed allmän väg, liksom för 
att placera en ledning inom vägområdet, både längsmed och tvärs statlig väg. Tillstånd krävs också för att 
beträda järnvägsfastighet. För att dra ny ledning inom Trafikverkets mark eller korsa järnväg, krävs avtal 
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