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Abstract 
 
The purpose of this study is to analyze the problem regarding the zero alternative when 
applying for extension of the concession for transmission lines. The question aroused at 
Sweco Energuide AB when a co-worker brought the subject to discussion on how the 
appearance of the formulation actually should be regarding the zero alternative.  

The Electricity legislation in Sweden states that anyone who wants to build or use 
transmission lines must apply for authorization, known as power grid concession. Recently 
however there has been a change in the Law of Electricity. According to the new regulation 
the power grid concession is valid until further notice and a reassessment befall at the request 
of the holder of the concession, the municipality or the County Administrative Board (CAB) 
earliest forty years after it was first granted. When examining issues of notice or extension of 
power grid concession, an Environmental Impact Assessment (EIA) should be carried out 
according to CAB regulations. 

The objective of the EIA is to, through a comprehensive assessment, highlight the impact the 
construction has on human health and on the environment. One of the components in the EIA 
is the zero alternative. The purpose of the zero alternative is to picture the consequences of 
the operation or the project not being undertaken and is a forecast of the future. There is worth 
mentioning that there is a huge variation in the reading of the zero alternative among those 
working with it on a daily basis due to the broad description in the Environmental Code. 
Furthermore, the concept zero alternative creates a scope for interpretation problems because 
of the word itself. 

The aim of this study is to create a model and strategy to facilitate the formulation of the zero 
alternative in an EIA when applying for a renewed concession for transmission lines. The 
model is fashioned as a flow chart with parameters such as optional route of the transmission 
line, relocation of aerial line and burying of landline. Moreover, the model consists of two 
types of key figures that are the cost per km of power lines and carbon emissions per km 
power line. By using these components there should be possible, with the equal resources as 
in the current situation, to develop a more complete and elaborated zero alternative.  
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Sammanfattning 

Studien syftar till att analysera problematiken med nollalternativet vid ansökan om 
koncessionsförlängning för kraftledningar. Frågan väcktes på Sweco Energuide AB när de 
arbetade med ett koncessionsärende för kraftledningar och en medarbetare tog upp ämnet till 
diskussion hur formuleringen egentligen bör se ut vad gäller konsekvensen av en icke-förnyad 
koncession, vilket är innebörden av nollalternativet. 

Ellagstiftningen i Sverige fastslår att den som vill bygga eller använda elektriska 
starkströmsledningar måste ansöka om tillstånd, s.k. nätkoncession. Sedan något år tillbaka 
har Ellagen ändrats till att nätkoncession gäller tills vidare och att en omprövning kan ske på 
begäran av koncessionsinnehavaren, kommun eller länsstyrelse tidigast fyrtio år efter att den 
först beviljats. Vid prövning av frågor om meddelande eller förlängning av nätkoncession ska 
en Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) genomföras enligt länsstyrelsens föreskrifter.  

Syftet med MKB är att synliggöra, med hjälp av en samlad bedömning, vilka effekter 
byggnationen har på människors hälsa och miljö. En av komponenterna i MKB:n är 
nollalternativet. Nollalternativet innebär konsekvenserna av att verksamheten eller projektet 
inte skulle genomföras och är en framtidsprognos. Det är relevant att nämna den stora 
differensen i tolkningen av nollalternativet bland de som dagligen arbetar med MKB:er, 
delvis beroende på att beskrivningen i miljöbalken är väldigt bred. Dessutom lämnar 
begreppet nollalternativ i sig utrymme för en hel del tolkningsproblem.  

Målet med denna studie är att skapa en modell och strategi för att underlätta hur 
formuleringen för nollalternativet i en MKB vid ansökan om förnyad koncession för 
kraftledningar bör se ut. Slutmodellen är ett flödesschema där parametrar så som alternativa 
ledingssträckor, flytt av luftledning och nedgrävning av markkabel tas upp. Modellen består 
även av två typer av nyckeltal vilka är kostnad per km ledning och CO2-utsläpp per km 
kraftledning. Med hjälp komponenter ska det vara möjligt att med samma resurser som i 
dagsläget ta fram ett mer komplett och genomarbetat nollalternativ. Dessutom är något som 
idag tas med i liten grad i nollalternativet de tekniska och ekonomiska faktorerna som kan 
relateras till koncessionsförläningar, men vilket är något som modellen direkt eller indirekt tar 
hänsyn till. 
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1. Introduktion 
Denna studie genomförs på önskan av Sweco, där frågan väcktes hur nollalternativet bör 
hanteras i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vid ansökan om koncessionsförläningar. 
Tolkningsproblematiken har dock visat sig vara betydligt mer utbredd än vad som först 
anades, varför syftet med studien har utformats för att kunna uppnå påverkan på en 
branschövergripande nivå snarare än på en företagsspecifik nivå. På detta sätt blir det enklare 
för alla parter att ta fram och även granska nollalternativet, om detta görs utifrån en 
gemensam standard och utan betydande inflytande från variationer i lokala tolkningar. 

1.1. Syfte och mål  
Studien syftar till att analysera och konkretisera problematiken med nollalternativet vid 
ansökan om koncessionsförlängning för kraftledningar, samt ta fram en branschfungerande 
standard för hur detta bör formuleras. Något som poängterats av Sweco är att resurser sätter 
begränsning för omfattningen av nollalternativet vilket gör att ändamålet med denna rapport 
är att med samma resursåtgång som i dagsläget kunna formulera ett mer komplett 
nollalternativ. 
 
Den ena delen av huvudmålet med projektet är att kartlägga och samla in information om de 
olika aktörernas perspektiv. På så vis kan en gemensam nämnare hittas och en allmän strategi 
för formuleringen av nollalternativet kan bildas. Den andra delen av huvudmålet innebär 
sedan att skapa en modell, ta fram nyckeltal till modellen samt lägga upp en strategi för hur 
nollalternativet bör formuleras i MKB:er vid ansökan om koncessionsförlängning för 
befintliga kraftledningar. Studien vill på så sätt finna en branschöverskridande metod för hur 
formuleringen av nollalternativet, det vill säga vad det ska innehålla, bör gå till vid 
koncessionsförlängningsärenden.  

1.2. Problemformulering  
Projektet ämnar utreda problematiken med hur nollalternativ ska hanteras i MKB:er vid 
ansökan om koncessionsförlängningar för kraftledningar. För en befintlig ledning blir det 
svårt att veta hur konsekvenserna av en icke-förnyad koncession bör formuleras. 
Flödesdiagrammet i figur 1 är till för att förtydliga denna problematik. I denna illustreras det 
hur nollalternativet är relativt påtagligt vid nybyggnation av kraftledningar, genom den första 
pilen som leder till texten ”ingen ledning byggs”, då detta kan betraktas mer eller mindre som 
en förlängning av nulägesbeskrivningen. Det visar även var problematiken uppstår i 
formuleringen av nollalternativet vid koncessionsförlängning, genom den andra pilen. 
Nollalternativet, det vill säga det alternativ som gäller om verksamheten inte kommer till 
stånd, blir då inte självklart eftersom en befintlig ledning existerar. Nollalternativet bör även 
då beskriva konsekvenserna av att koncessionen inte beviljas. Detta görs till exempel genom 
att säga att ”staden blir utan el” eller att ”kraftledningen måste rivas vilket medför att en ny 
ledning byggas som gör miljöintrång på ny mark”. Denna tolkning, och därmed formulering, 
hanteras dock olika hos aktörerna, varför studien delvis ämnar sammanställa dessa 
organisationsspecifika praxisar samt försöka studera problemet ur andra perspektiv för att på 
så sätt kunna komma med nya idéer om hur nollalternativet skulle kunna formuleras ännu 
bättre.  
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Figur 1 - Processen från första koncessionsansökan till eventuell koncessionsförlängning. Figuren är till för att förtydliga 

problematiken med nollalternativet. 

 

2. Litteraturstudie 
 
Vid analysering om hur formuleringen för nollalternativet bör se ut vid ansökan om 
koncessionsförlängning krävs förståelse för och information om tillståndsprocesserna 
relaterade till MKB:er. Det är även av vikt att ha en mer kvalitativ förståelse för de 
energitekniska och miljömässiga följderna som avgör huruvida koncessionen beviljas eller 
inte. Således har en omfattande litteraturstudie gjorts som inkluderar både en kvalitativ studie, 
en mer kvantitativ del och slutligen en redogörelse för ekonomiska aspekter.  
 
På grund av det stora antalet möjliga parametrar, både i form av mjukare men även mer 
tekniskt konkreta faktorer, avgränsas antalet ingående parametrar i modellen. Detta urval 
baseras på resultatet från litteraturstudien och framför allt på den mer kvantitativa analysen. 
Avgränsningen och därmed förenklingen är av stort värde i detta projekt eftersom modellen 
på ett lättarbetat sätt ska kunna tillämpas av många olika aktörer. På så vis ska det därigenom 
få större genomslag i branschpraxis och kunna påverka hur hela marknaden ser på 
nollalternativet i dessa avseenden. 
 

2.1. Kvalitativ studie 
I den kvalitativa studien presenteras flera fallstudier samt perspektiv från organisationer med 
intresse i frågan. Här förklaras även lagtexterna som ligger till grund för institutionernas 
beslut. För att kartlägga vilka perspektiv det är som dominerar i frågan har dels en omfattande 
intervjustudie genomförts med betydande aktörer såsom Energimarknadsinspektionen, som 
sköter tillståndsprövningen av MKB:er, Svenska Kraftnät, som genom sitt nationella 
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systemansvar handlägger stora mängder koncessionsansökningar samt övriga intressenter 
såsom energikonsultföretag, Naturvårdsverket och Trafikverket. Vissa av dessa aktörer 
inkluderas på andra sätt i arbetet än genom personintervjuer, som exempelvis genom att 
studera material som finns tillgängligt på deras hemsidor eller genom workshops. Allt detta 
syftar till att skapa en djupare förståelse för vilka åsikter och uppfattningar som styr 
processerna idag. Det fungerar som kunskapsbas i modellbyggandet på så sätt att potentiella 
ingående parametrar, i vad som sedan kommer att bli den slutgiltiga modellen, identifieras. 

2.1.1 Nätkoncession och Ellagen 
Ellagstiftningen infördes år 1902 och säger bland annat att nätkoncession, det vill säga ett 
tillstånd, krävs för den som vill bygga eller använda elektriska starkströmningsledningar 
(Regeringen, 2013). Åtgärder som behövs för att bereda plats för ledningen, som exempelvis 
schaktning och skogsavverkning räknas till byggandet av en ledning (SFS 1997:857). 
Regeringen har gett befogenheten att pröva frågorna om nätkoncession till EI. Det finns två 
varianter av nätkoncession, nätkoncession för linje och nätkoncession för område.  Det första 
innebär ett tillstånd för en given ledning med en i stort sett angiven sträckning medan den 
andra varianten tillåter innehavaren att inom ett bestämt område bygga och nyttja ledningar 
upp till en högst tillåten spänning (Energimarknadsinspektionen, 2011).  
 
Vidare, om anläggningen anses lämplig ur allmän synpunkt, får nätkoncession meddelas och 
vid nätkoncession för område gäller dessutom att det måste vara lämpligt att bedriva 
verksamhet inom det begärda området (SFS 1997:857). I Ellagen, kapitel 2, paragraf 8a, står 
det att vid ansökan om nätkoncession ska bestämmelser ur miljöbalken tillämpas vilka bland 
annat säger att en MKB ska ingå i ansökan (SFS 1997:857). Vad en MKB är per definition är 
beskrivs i punkt 4.1.2. Dock kan redan här nämnas att en MKB har som uppgift att 
säkerhetsställa att kraven som ställs på nätkoncessionen uppfylls. Dessa krav är exempelvis 
att skydda miljön och människor mot skador och missförhållanden samt gynna en på lång sikt 
hållbar hushållning av resurserna (SFS 1997:857).  
 
Tidigare stod det i Ellagen att nätägare måste ansöka om förnyad koncession senast två år 
innan den rådande nätkoncessionen gått ut samt att nätkoncession för ledning och område ska 
sökas för fyrtio respektive tjugofem år (Energimarknadsinspektionen, 2011). Detta har på 
senare år ändrats och den nya lagen säger att nätkoncessionen gäller tillsvidare (SFS 
1997:857). Innehavare av nätkoncession för linje som gäller tillsvidare kan begära 
omprövning vad gäller den tillåtna spänningen, ledningens sträckning samt villkor. Det är 
nätmyndigheten, efter ansökan från nätkoncessionsinnehavaren, kommunen eller 
länsstyrelsen, som avgör om en omprövning ska ske. De kan även på eget initiativ besluta om 
att inleda en omprövning, vilket kan ske som tidigast efter fyrtio år efter det att nätkoncession 
beviljats. Vid omprövning ska en MKB tas fram och utredningen som behövs vid 
omprövandet verkställas av nätkoncessionsinnehavaren (SFS 1997:857). 
       
Vidare gäller, för att få sätta igång byggnationen av kraftledningar, att tillträde finns till 
berörda fastigheter inom området, så kallad ledningsrätt. Vanligtvis sker detta via tecknande 
av markupplåtelseavtal mellan nätägare och fastighetsägare. Fastighetsägaren ersätts med ett 
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engångsbelopp för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Fortsättningsvis 
ansöker nätägaren om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten vilket gör att marken 
fastighetsrättsligt ställs till förfogande för kraftledningen. Denna gäller sedan för all framtid 
(Svenska Kraftnät, 2010a). 
 
Om en nätkoncession slutar att gälla är det den som senast haft nätkoncessionen som bär 
ansvaret för avlägsnandet av ledningen med tillhörande anläggningar och andra åtgärder för 
återställning av miljön (SFS 1997:857). 
 

2.1.2. Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt miljöbalken har länsstyrelsen rätt att kräva en MKB då miljöpåverkan anses vara 
betydande och behöver bedömas. Miljöbalkens uppgift är att främja en hållbar utveckling för 
att säkerställa att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Det 
bygger på kännedomen om naturens skyddsvärde och medvetenheten om att människan bär 
ett ansvar att förvalta naturen väl för att få förändra och brukar den (SFS 1998:808). 
 
Vidare fastställs det i miljöbalken att syftet med en MKB är 

 
“att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad 
verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 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.” (SFS 1998:808)  
 

Avsikten med denna är alltså att synliggöra, med hjälp av en samlad bedömning, vilka 
effekter byggnationen har på människors hälsa och miljö (Energimarknadsinspektionen, 
2011). MKB:n och tillvägagångssättet för att genomföra den ska finansieras av den som gjort 
en ansökan eller som är skyldig att skriva en MKB (SFS 1998:808).  
 
I ansökan om nätkoncession finns det i de flesta fall ett krav på att en MKB ska ingå. De 
personer som blir berörda av byggnationen och brukandet av elledningen har möjlighet att 
påverka vad MKB:n ska undersöka (Energimarknadsinspektionen, 2012). De som ansöker om 
ny eller förnyad nätkoncession måste först hålla samråd med länsstyrelsen och andra särskilt 
berörda intressenter. Under samrådet med länsstyrelsen beslutas det om byggnationen 
kommer leda till en väsentlig miljöpåverkan eller inte. Om de anser att miljöpåverkan är av 
hög grad ställs större krav på vad som måste ingå i MKB:n (Energimarknadsinspektionen, 
2012).  
 
Vad som skall beskrivas i en MKB står i miljöbalken kapitel 6 och i paragraf 7 finns en lista 
för vad som skall ingå för att uppfylla syftet enligt paragraf 3. En av punkterna i denna lista är 
det som allmänt refereras som nollalternativet och den punkten lyder enligt följande: 
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”En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har 
valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden 
inte kommer till stånd” (SFS 1998:808). 

 
Förutom det som tas upp i paragraf 7, ska det alltid finnas med en redovisning av alternativa 
byggnadsplatser och utföranden tillsammans med en förklaring till varför ett speciellt 
alternativ valts.  
 

2.1.3. Nollalternativet 
Nollalternativet innebär konsekvenserna av att verksamheten inte skulle bedrivas, det vill säga 
en beskrivning av vad som skulle ske om ledningen inte byggs eller att nätkoncessionen inte 
förlängs (Energimarknadsinspektionen, 2011). Detta är alltså till för att täcka in vad som i 
miljöbalken omnämns som en ”beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller 
åtgärden inte kommer till stånd” (SFS 1998:808). Begreppet i sig har dock vuxit fram på 
annat håll och kallas bland annat på engelska ”zero alternative”. Det leder in den som skriver 
en MKB i en viss tolkning av vad det är miljöbalken egentligen säger (Wallentinus, 2007). 
Ordet alternativ föreslår exempelvis att det som ska inkluderas är ett specifikt scenario som 
kommer att gälla ifall, i det här fallet, koncessionsförlängningen inte beviljas. Eftersom 
nollalternativet egentligen är en spekulation, precis som andra alternativ, av ett visst utfall 
menar flera dock på att det vore bättre att diskutera flera möjliga utfall. Detta skulle ge mer 
utrymme för resonemang och delvis motverka bilden av säkerhet i vetskapen om vad som 
skulle hända ifall koncessionsförlängningen inte beviljades. 
  
Miljöbalkens beskrivning, trots att den är öppen, lämnar utrymme för tolkningsproblem. 
Formuleringen beskrivning av konsekvenserna antyder att det finns en sann vetskap om vilka 
konsekvenserna skulle bli. Detta diskuteras även i en del av ”Perspektiv på MKB”, skriven av 
Hans-Georg Wallentinus (2007), där han menar att ordet beskrivning anses vara ett passivt 
begrepp och en av anledningarna till att många svenska MKB-dokument inte skulle ställa sig 
väl i jämförelser med internationellt accepterade MKB-regler. Ord som analys eller 
bedömning skulle öppna upp för ett mer analytiskt och mångsidigt resonemang. Wallentinus 
menar att jämförelsealternativ hade varit ett bättre begrepp än nollalternativ, eftersom det gör 
företagets miljöpåverkan tydligare, eftersom detta då borde vara skillnaden mellan det 
föreslagna alternativet och jämförelsealternativet (Wallentinus, 2007). Det är även viktigt att 
inte blanda ihop nollalternativet med ”nulägesbeskrivningen” som också är en del av MKB:n. 
Nulägesbeskrivningen syftar till att beskriva situationen som den ser ut idag, medan 
nollalternativet ska vara en förutsägelse och beskriva situationen som den skulle se ut i 
framtiden om åtgärden inte kommer till stånd (Wallentinus, 2007). 
 
I vissa situationer är det extra otydligt vad nollalternativet innebär, där just förlängning av 
befintlig nätkoncession är ett tydligt fall. Oftast kan nollalternativet beskrivas som en 
förlängning av nulägesbeskrivningen, men så är inte fallet vid koncessionsförlängningar 
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eftersom dessa kan få betydligt mer dramatiska konsekvenser. Här kan dock resoneras 
huruvida alternativa ledningsbyggen och andra lösningar skulle vara relevanta att inkludera. 
Exempel på hur detta kan hanteras idag finns under punkt 2.1.5.  
 

2.1.4. Intervjuer och workshops  
Alla intervjuer finns inspelade och dokumenterade. Här nedan följer en sammanfattning av 
dessa. 

2.1.4.1. Intervju med Jonas Grape, Energimarknadsinspektionen 
Jonas Grape på Energimarknadsinspektionen intervjuades den 18 februari 2014 via telefon. 
Han är utbildad jurist och arbetar på avdelningen för tillstånd och prövning, där han inriktat 
sig främst på koncessionsansökningar.  
 
En av frågorna som besvarades av Jonas var om han stötte på fall där det har misstolkats vad 
som bör inkluderas i ett nollalternativ. Till det svarade han att de inte ställer så höga krav på 
nollalternativet och att de aldrig krävt en komplettering av den i MKB:n. Han hävdar att de, 
på grund av detta, säkerligen tagit in ansökningar med bristande presentationer kring 
nollalternativet. Anledningen till att de på EI inte funderat djupare kring nollalternativet tror 
Jonas är för att detta finns till främst för att berörda parter ska förstå varför kraftledningen ska 
byggas och gör det tydligare att byggnationen inte sker i onödan. Om överklagan av 
bedömningen blir aktuell kunde det fram till juni förra året göras till regeringen, medan det nu 
sker till miljödomstolen. Under hans tid på EI har han inte stött på något fall där ett 
nollalternativ orsakat en återremiss eller att EI vid beslutsfattandet tvistat kring 
nollalternativet.  
 
Vidare resonerar han att kraftledningar är ett relativt enkelt fall eftersom det är en ledning 
som ska överföra el och det gör att formulering av nollalternativ inte brukar vara krångligt. 
Om koncession inte beviljas måste elledningen rivas och elförsörjningen brytas. En fråga som 
följde ur resonemanget var om han hade stött på om det diskuteras att bygga en helt ny 
ledning i nollalternativet i stället. Det hade han inte gjort utan menade på att de nästan alltid 
nöjer sig med att konstatera att den då måste tas bort. Jonas poängterar dock att 
nollalternativet skulle bli mer användbart och bättre om det vidareutvecklades. I dagsläget 
upptar nollalternativet endast en halv upp till maximalt en A4 i MKB:n, vilket är väldigt lite. 
Nollalternativet blir viktigare vid koncessionsförlängningar för ledningar med stor 
miljöpåverkan. Han exemplifierade detta med ett projekt i Eskilstuna, där en kraftledning 
försörjer i princip hela staden varför det är lätt att lägga tyngden i nollalternativet på att 
”Eskilstuna blir utan el om ledningen blir utan koncession”, vilket egentligen skulle kunna 
utvecklas. Dessutom kan han tänka sig att nollalternativet blir viktigare i framtiden när de 
äldre ledningarnas miljöpåverkan blir större än för de nyare ledningarna bland annat för att de 
uppkommit bebyggelse nära de som byggts för väldigt länge sedan. Detta innebär utmaningar 
för framtiden vilket ökar nollalternativets relevans då det blir bättre att riva ledningar än att ha 
kvar dem. 
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Avslutningsvis diskuteras om problematiken är specifik för koncessionsförlängningar av 
kraftledningar. Svaret är inte självklart, men troligtvis gäller samma sak för andra 
infrastrukturella komponenter som är av stor vikt. Dessa kommer också befinna sig på samma 
plats under en väldigt lång tid och måste finnas för ett fungerande samhälle, samtidigt som det 
har en betydande miljöpåverkan. Till exempel för en väg ser prövningen liknande ut. 
 

2.1.4.2. Intervju med Allan Düring, Sweco  
Allan Düring på Sweco intervjuades den 18 februari 2014 via telefon. Han har hållit på med 
projektering av kraftledningar i fyrtio år, men har inte jobbat så mycket med själva MKB:n. 
 
Enligt Allan är det behovet som styr om en koncession beviljas. Han har varit med om att 
ledningar har behövt flyttats på grund av att fastigheter och annan byggnation kommit för 
nära. Kommunerna ger ofta bygglov nära kraftledningar vilket blir miljömässigt farligt. Han 
exemplifierade detta med exempel där daghem och lekparker för barn byggts under eller intill 
stora kraftledningar. Dessa byggnationer påverkar besluten om koncessionsförlängning 
eftersom miljön längs ledningarna har förändrats sedan de byggdes. När en ny sträckning 
projekteras flyttas problemet förmodligen någon annanstans när byggnationen väl sträcker sig 
dit. 
 
Det bör dock understrykas att för en kraftledning är det miljömässiga intrånget begränsat 
jämfört med en väg. Där “plöjs en väg” för en lång sträcka medan det i en kraftledning 
normalt endast görs åtgärder vid kraftledningsstolparna vilket minimerar ingreppen i 
terrängen. Det sker en avverkning av skog i ledningsgatan för att risken för trädpåfall eller att 
överslag sker av träd som växer upp i ledningen. Vid marksättning av stolparna behövs inga 
stora maskiner, mestadels är det grävmaskiner som används. Vid trästolpar grävs de ner direkt 
i backen medan det för stålstolpar eller större stolpar måste skapas fundament. Fundamentet 
är oftast inte så stort. När kraftledningar raseras menar Allan att det efter ca 10 år inte 
kommer att finnas några spår efter ledningen. Exempelvis gick det tidigare en kraftledning 
rakt genom Bålsta samhälle och idag finns inga spår av var ledningen gick. 

  
2.1.4.3. Intervju med Ebbe Adolfsson, Sweco  
Ebbe Adolfsson på Sweco intervjuades den 24 februari 2014 på Swecos huvudkontor vid 
Västerbroplan. Tidigare har han jobbat på Naturvårdsverket där han var involverad i del 2 om 
miljöbedömning och strategiska miljöbedömningar av planer och program. Idag jobbar han 
som Senior Advisor på Sweco. Intervjun inleds med en diskussion kring plan och projekt-
MKB och han poängterar att den första frågan som alltid måste ställas är om det har en 
betydande miljöpåverkan. Först då görs en noggrannare MKB med nollalternativ.  
 
Ebbe fick frågan vad han tycker är viktigast att tänka på vid formulering av ett nollalternativ. 
Han svarade att det är olika från fall till fall men att det alltid är viktigt med samråd och 
avgränsningar. Förklaringarna bör vara så pass ingående att alla berörda kan vara med och 
diskutera. Dokumentationen handlar om att beskriva varför just det nollalternativet blivit valt 
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och vad det leder till. Ebbe menar att texten om nollalternativet för en diskussion där det 
beskrivs vad som spås kommer att hända och hur miljöbedömningen påverkas. 
  
Fortsättningsvis säger han att svårigheten med nollalternativet löses genom att ha öppet 
samråd. Det handlar om god MKB-sed. Processen är viktig och därför bjuds 
lokalbefolkningen in och övriga berörda och för en dialog.  
 
Vidare diskuterades det kring utförandet av resultatet och funderingar kring hur en modell 
skulle kunna utformas. Han rekommenderade en rapport från Naturvårdsverket ”Handbok 
med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program”. 
  

2.1.4.4. Intervju med Eva Isaeus, Svenska Kraftnät  
Eva Isaeus på Svenska Kraftnät intervjuades den 7 mars 2014 på Svenska Kraftnäts 
huvudkontor i Sundbyberg. Hon arbetar som tillståndshandläggare på enheten för Mark och 
Tillstånd och har en bakgrund som biolog.  
 
De som oftast genomför MKB:er på SVK är konsulter, vars MKB:er sedan godkänns av 
tillståndshandläggare och skickas vidare till EI. Tidigare var det så att en koncession gällde i 
25 eller 40 år. Innan den löpte ut skickades en A4-ansökan in till EI som inte sa så mycket 
mer än att ”vi vill förlänga koncessionen”. Denna kompletterades sedan med en fullständig 
MKB. Fram till att beslutet sedan har fattats så gäller fortfarande koncessionen. Från och med 
förra året ges dock tillsvidarekoncession på kraftledningarna. Det betyder garanterad 
koncession i 40 år och efter det kan till exempel kommuner eller länsstyrelsen begära 
omprövning. 
 
Därefter diskuterades farorna med bebyggelse nära kraftledningar. Många forskare hävdar att 
det är farligt att utsätts för magnetfält under en längre tid. Dock är denna forskning ganska 
osäker fortfarande. Eva exemplifierade med en artikel från BBC, som skrevs innan 1980, där 
de hade sett ett samband mellan magnetfält och barnleukemi. Sedan dess har sambandet inte 
setts igen och frågan vad det beror på är ännu oklar. SVK har infört en magnetfälts-policy 
som gäller vid byggnation av nya kraftledningar, där magnetfältet inte får vara över 0,4 µT för 
de närmast permanent boende. För befintliga kraftledningar är det 4,0 µT som gäller. 
 
Vidare kom nollalternativet på agendan och det diskuterades hur SVK beskriver detta i sina 
MKB:er vid koncessionsförlängningar. Eva förklarar då att de ofta brukar skriva att ”då blir 
de som bor där utan el”. Hon läger även till att förbindelsen är nödvändig för att klara 
elöverföringen eftersom elen som SVK har på sina ledningar transporteras över stora områden 
och det är inte bara de som bor vid ledningen som påverkas. De skriver även vilka 
konsekvenserna blir av det, till exempel att det skulle behöva byggas nya ledningar eller 
förstärka andra. Om begäran istället gäller att dra en ny sträckning så blir nollalternativet att 
den befintliga ledningen är kvar. Hon berättar även om ett ärende som SVK har i Ljusdal där 
önskan är att dra om kraftledningen så den går förbi Ljusdal istället för rakt igenom som den 
gör idag. Denna handläggningsprocess har legat hos EI i väldigt många år och behovet att 
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rusta upp den befintliga ledningen ökar. Detta är dock något som SVK vill undvika eftersom 
de troligtvis snart kommer flytta den. Fallet visar på problematiken med långa 
handläggningstider hos EI, vilka kan pågå i upp till 10 år. 
Slutligen sa Eva att hon tycker det skulle vara bra om det fanns en definierad praxis som sa 
”det här är det som är nollalternativet i koncessionsförläningar”. 

2.1.4.5. Intervju med Anna Gustafsson, WSP 
I mars besöktes Anna Gustavsson på avdelningen för Mark och Vatten på WSP för en 
personintervju. Till att börja med hade Anna aldrig själv varit med och tagit fram ett 
nollalternativ vid koncessionsförlängningar, men höll ändå med om att det inte är enkelt att ta 
fram denna typ av nollalternativ. Även hon kommenterade att dessa nollalternativ görs relativt 
fort och försumligt eftersom nollalternativet inte är något som ger avslag. Det som kan ge 
avslag är snarare om det inte ges några andra alternativ utöver utredningsalternativet. Dock 
håller hon med om att i stora projekt är nollalternativet viktigt. 
 
När ett uppdrag om förlängning av nätkoncession kommer till WSP, ligger fokus från 
beställaren endast vid det befintliga alternativet. Nollalternativet finns inte med i tankegången 
hos beställaren utan är något de på WSP diskuterar fram och visar för beställaren. 
 
Fortsättningsvis presenterades idén som fanns kring modellen vid intervjuns tidpunkt. Anna 
höll inte med om att nollalternativet även ska innehålla alternativa förslag. För henne var 
nollalternativet inget annat förslag, det vill säga om koncessionen inte förlängs får de berörda 
ingen el eftersom ledningen måste rivas. Förslag på alternativ skulle ligga utanför och 
definieras som utredningsalternativ. Dock var hon positiv till idén om nyckeltal med siffror 
för kostnader och miljöpåverkan. 
 
Avslutningsvis diskuterades vilka aktörer som bygger kraftledningar och hur det går till kring 
byggnation och rivning av dem. Hon sa att kraftledningsprojekten ofta är enormt stora vilket 
gör att det ofta delas upp i olika delar där flera företag jobbar med olika delsträckor. SVK är 
verksamhetsutövare och handlar upp av entreprenörer som gör jobbet.  
 

2.1.4.6. Workshop på WSP  
Den 17 februari 2014 hölls en workshop på WSP av Elina Baheram och Charlotta Faith-Ell, 
inom ramen för forskningsprojektet ”Nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivningar”. Syftet 
med workshopen var att samla information om vad personer som arbetar i MKB-världen 
anser att ett nollalternativ är. De som deltog var representanter från bland annat 
Naturvårdsverket, Trafikverket, Iterio, WSP, Stockholms Universitet, Atkins och Sweco. 
Nedan följer egna reflektioner och slutsatser kring denna workshop. Dessa har gjorts utifrån 
perspektivet i den studie som detta kandidatexamensarbete avser genomföra och således inte 
det forskningsprojekt som var orsaken till att workshopen hölls.  
 
En viktig, generell reflektion från var att problemet inte endast verkar ligga i svårigheten att 
definiera nollalternativet vid koncessionsförlängning specifikt utan även i osäkerheten i 
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definitionen av nollalternativet generellt. Här var det tydligt att det finns många olika 
uppfattningar och förklaringar, förmodligen främst eftersom det som står i lagen är så pass 
brett definierat och ger utrymme för egna tolkningar. Många menade dock att det var bra att 
miljöbalkens definition var bred och att detta ger mer utrymme för egen analys.  
 
Vidare diskuterades det i workshopen att begreppet nollalternativ inte finns med i miljöbalken 
utan är något som vuxit fram då det började användas i det vardagliga talet. Uttrycket 
myntades i USA på 1970-talet och kom därefter till Sverige. Det poängterades därför att 
eftersom det inte finns en beskrivning av ordet nollalternativ i miljöbalken bör det inte heller 
finnas en förklaring av nollalternativet i en MKB. Flera tyckte dessutom att det borde 
inkluderas många olika scenariofall istället för endast ett nollalternativ. Otydligheten i 
begreppet MKB diskuterades också, där både ordet miljö och konsekvens riskerar att låsa in 
lagtolkaren i en viss tydning.  
 
Under workshopen var deltagarna noga med att poängtera att nollalternativet är en bedömning 
av hur projektet påverkar miljön och därmed inte bara en nulägesbeskrivning utan även en 
beskrivning av vad som sker i framtiden (10-30 år framåt) om projektet inte genomförs. 
Speciellt om ett område är under stora förändringar, till exempel om det exploateras mycket 
runt om kring, så måste utvecklingen tas i beaktning i nollalternativet.  
 
Något som även kom fram under workshopen var att nollalternativet ofta presenteras i ett 
sådant skede där det är svårt att resonera kring en alternativ förläggning av, i det här fallet, 
kraftledningen. Detta kan exempelvis ske genom att politiska beslut redan har fattats 
angående ett områdes exploatering vid den tidpunkt då MKB:n ska skrivas. Slutligen fanns 
det även skilda meningar kring huruvida ett nollalternativ bör skrivas för varje miljöaspekt 
eller endast formuleras som en helhetsbild i början av MKB:n. 
 

2.1.5 Exempel på nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivningar 
I nedanstående tre exempel på sammanfattade nollalternativ från MKB:er, bör anmärkas att 
nollalternativet endast består av en någon enstaka sida i de mellan 40 till 80 sidor långa 
rapporterna. Därmed kan det möjligtvis påstås att nollalternativet, om denna studie finner det 
lämpligt, borde kunna ta mer plats och vara en viktigare del i MKB:n. 
 

2.1.5.1. Förlängning av Svenska kraftnäts 220 kV-ledning Stadsforsen-Hölleforsen-Untra 
Det här är en MKB framtagen av Svenska Kraftnät, vilket är ett statligt affärsverk med 
uppdrag att förvalta stamnäten i Sverige, vilket omfattar ledningar med spänning på 220 kV 
och 400 kV med dess stationer och utlandsförbindelser. SVK förbättrar även stamnätet och 
elmarknaden för att uppfylla samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk 
elförsörjning (Svenska Kraftnät, 2010a).  
 
Syftet med MKB:n är att ge en samlad bedömning av den befintliga 220 kV-kraftledningen 
mellan Stadsforsen-Hölleförsen-Untran påverkan på berörda människors säkerhet, hälsa och 
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miljön samt på förvaltningen av naturresurser vid en förlängning av koncession för linje. 
Koncessionstiden löpte ut den 31 december 2005, varför SVK lämnade in denna ansökan om 
förlängning av koncession i befintlig ledningssträckning först år 2004. 
       
Kraftledningen ingår i det nationella stamnätet och har varit i drift sedan 1947. Den binder 
bland annat ihop vattenkraftproduktionen i Indalsälven och Upplandsregionens 
kommuncentra samt är av stor relevans för elförsörjningen i Sundsvalls-, Söderhamns- och 
Gävleregionerna. Ledningen berör främst skogsmark med inslag av odlingslandskap och 
våtmarker. MKB:n behandlar endast den befintliga ledningen på 294 km utan alternativa 
lokaliseringar. Ledningen har under 55 år stått där den står och bör därför inte vara ett 
främmande inslag i landskapet. 
 
I nollalternativet hävdas i MKB:n att om den aktuella ledningen inte får förlängd koncession 
kommer det få förödande konsekvenser för elförsörjningen i Sundsvall, Söderhamn och Gävle 
med omgivningar, eftersom deras eltillförsel inte skulle kunna säkerställas. Dessutom skulle 
inte elproduktionen i två av vattenkraftverken i Indalsälven kunna utnyttjas eftersom 
nätförbindelse skulle saknas. Kravet för elförsörjningen skulle inte kunna uppfyllas om 
nätkoncessionen inte beviljas. Vidare skulle risken för störningar och mörkläggning öka. 
 
Fortsättningsvis i nollalternativet upplyses om hur utebliven koncession får omedelbara 
konsekvenser på miljön då rivningsarbetet kräver fysiska ingrepp med exempelvis 
transportvägar och uppställningsplatser för maskiner. Efter en tid kommer ledningsgatan för 
skogsmark att återgå till de ursprungliga skogstyperna och borttagna stolpar vid 
jordbruksmark kommer öka möjligheten för jordbruksarbete. 
 
I nollalternativet beskrivs att vid utebliven koncession måste ledningen ersättas i en ny 
sträckning. Det medför att nya ingrepp måste göras på annan plats i mark och miljö. 
Avslutningsvis hävdas det att eftersom inga konflikter med närboende eller kritiskt intrång i 
andra intressen uppkommit, föreslås inte någon alternativ sträckning (Svenska Kraftnät, 
2010a). 
       

2.1.5.2. Förlängning av koncession Harsprånget-Porjus-Vietas befintlig 400 kV ledning 
Svenska Kraftnät har tagit fram även denna MKB, som bilaga till ansökan om förlängning av 
nätkoncession för linje av befintlig sträckning. Koncessionen för hela ledningen gällde till 18 
juli 2009 och med anledning av detta lämnade SVK in en ansökan om förlängning den 16 
januari 2006 till EI. Ansökan gäller för befintlig sträckning, utformning och spänning och 
ingen ny mark kommer tas i anspråk. Rätteligen, ur ett elektriskt perspektiv, består sträckan 
Harsprånget-Vietas av två ledningar, där ena ledningen går mellan Harsprånget och Porjus 
och andra ledningen mellan Porjus och Vietas. Genom hela MKB:n benämns dessa endast 
som ”ledningen” och den är totalt sett 107 km lång.  
 
Ledningen ingår i det nationella stamnätet för el och är därmed relevant för den nationella 
elförsörjningen. Tillsammans med övriga ledningar längs Luleälven sammanfogas de stora 
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vattenkraftverken och dess produktion för att sedan transporteras vidare söderut på stamnätet. 
Vattenkraftverken i norr kan vara avgörande i frågan om att säkerhetsställa elförsörjningen i 
de södra delarna av landet. Ledningarna är även av vikt för kraftutbytet med de Skandinaviska 
länderna. Dessutom finns planer på vindkraftutbyggnad i Norrland i vilka dessa ledningar är 
av stor betydelse.  
 
Vidare har ett samråd genomförts och efter det har länsstyrelsen beslutat att verksamheten 
förmodas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet grundandes bland annat på ledningens 
omfattning och miljöns känslighet ur en naturvårdsaspekt. Enligt Boverket ska en förlängning 
av nätkoncession ses över likt en ny koncession eftersom det gått så pass lång tid sedan det 
senaste tillståndet gavs. Den samlade bedömningen av SVK för konsekvenserna av en 
förlängd nätkoncession bedöms ändå som små vilket beror på att ingen ny oexploaterad mark 
tas i anspråk då ledningen funnits på plats i 40 år. De hävdar att den största påverkan ligger i 
att landskapsbilden rubbas då kraftledningar inte tillhör den naturliga fjällmiljön. Att 
ledningen ligger i fjällmiljö gör dock att den går utanför tätbebyggt område och inga boende 
påverkas av magnetfält och ljudeffekter från ledningarna. 
 
I detta fall är nollalternativet att ledningen skulle tas ur bruk och tvingas rivas. Det skulle leda 
till vitala konsekvenser för driften av stamnäten samt distributionen av el från 
vattenkraftverken vid Luleälven. De exakta följderna beror av pågående driftstatus vid den 
aktuella tidpunkten. Stamnätet är byggt för att klara bortfall och störningar i elnäten men vid 
utebliven nätkoncession för denna sträcka skulle vissa driftsituationer inte kunna hanteras 
vilket skulle få konsekvenser för elförsörjningen. Om ledningen plockas ned kommer den 
behöva ersättas med en annan ledning för att säkerställa elförsörjningen. Det innebär att annan 
mark kommer behöva utnyttjas istället. 
 
För övrigt bedöms inga andra alternativ vara av relevans att beskrivas eftersom en ny 
sträckning skulle innebära större miljöpåverkan och intrång på oexploaterade områden. 
Dessutom gör ledningens funktion, som beskrivits ovan, att möjligheten till alternativa 
lokaliseringar är begränsade. Möjligtvis skulle en markkabel vara ett alternativ till 
luftledningen. Dock skulle det innebära ett avsevärt ingrepp på miljön vid nedgrävning, vara 
sämre ur ett tekniskt perspektiv samt vara en omfattande kostnad ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv (Svenska Kraftnät, 2010b).     
 

2.1.5.3. Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 
50 kV kraftledning mellan Mora (Sandängarna) och Kättbo, via Öna med anslutningar till 
Lomsmyren och Ryssa 
Denna MKB har genomförts av Sweco Energuide AB i uppdrag av Fortum Distribution AB 
och ligger som bilaga i ansökan om en förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV 
kraftledning. Kraftledningen har som ändamål att tillhandahålla distributionsställverken i 
Ryssa, Öna, Kättbo och Lomsmyren med ström. Det är en luftledning med en ledningssträcka 
på ca 38 km och den hålls på plats av 14 – 18 meter höga trästolpar (Sweco Energuide, 2013). 
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Nollalternativet i denna situation innebär att koncession inte medges och således måste 
ledningen tas ur drift och rivas. Konsekvenserna som följer blir att stora delar av Mora och 
Kättbo blir utan el samt att vindkraftparken i Säliträdberget förlorar sin utmatningsväg. 
(Sweco Energuide, 2013). 
 
Vidare står det i nollalternativet att det troligtvis blir tvunget att lägga nya ledningar för att 
säkerställa tillförlitlig eldistribution och för att återställa den överföringskapacitet som gått 
förlorad. Att riva den befintliga och bygga ny ledning innebär ett större intrång på miljön än 
att ha kvar den befintliga. (Sweco Energuide, 2013). 
 
Något intressant som nämns i detta nollalternativ är följande: ”Nollalternativet innebär också 
att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid fortsatt drift uteblir.” (Sweco 
Energuide, 2013). Det påpekas alltså att det kan bli en, ur miljöperspektiv, förbättring för 
omkringliggande miljö om ledningen tas ur drift och tas bort. Det är något som inte alltid 
kommer fram och nämns i nollalternativen (Sweco Energuide, 2013). 
 
Fortsättningsvis diskuteras i MKB:n alternativa ledningssträckor, vilket inte är en del i 
nollalternativet. Där skriver uppdragsgivarna av denna MKB, Fortum Distribution AB, att de 
befintliga kraftledningarna inte medför större besvär och att det därför inte finns behov att 
undersöka alternativa lokaliseringar av ledningen. Att ta bort luftledningen och istället lägga 
en markkabel ses som en sista utväg eftersom driftsäkerheten blir sämre då (Sweco 
Energuide, 2013). 
 

 2.1.6. Betydande miljöpåverkan  
Huruvida projektet eller programmet anses ha en betydande miljöpåverkan eller inte påverkar 
omfattningen av både MKB:n och samrådsprocessen. Utökad samrådsprocess krävs då 
verksamheten anses få betydande miljöpåverkan enligt de som ska ansvara för den samt med 
stöd ur miljöbalkens kriterier, alternativt har ansetts ha betydande miljöpåverkan av 
länsstyrelsen. Utöver samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda parter som 
anses särskilt berörda måste även övriga parter, förslagsvis statliga myndigheter, kommuner, 
allmänhet och organisationer som antas bli berörda av verksamheten inkluderas (SFS 
1998:808). Länsstyrelsen ska sedan under samrådet se till att påverka MKB:ns utformning så 
att den får den omfattning som kan krävas med avseende på verksamhetens miljöpåverkan, 
vilket i sin tur avgörs av de kriterier som angivits i miljöbalken (SFS 1998:808). Dessa 
innefattar miljömässigt intrång i form av negativ inverkan på exempelvis ”…biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, 
materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv 
samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,” (SFS 1998:808). I fallet för plan 
eller ett program krävs exempelvis en fortsatt miljöbedömning, där MKB:n är en del av 
miljöbedömningsprocessen, om miljöpåverkan anses betydande (Naturvårdsverket, 2009).  
 
Enligt Jonas Rune, gruppchef på avdelningen Mark och Vatten på WSP, påverkar dock inte 
länsstyrelsens önskemål i miljökonsekvensbeskrivningen utformningen på nollalternativet 
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specifikt (Enskog, 2014). Av denna anledning kommer denna rapport inte att ta hänsyn till 
huruvida betydande miljöpåverkan råder eller inte vid utformningen av nollalternativet.  
 

2.2. Tekniska aspekter 
Denna del av litteraturstudien består av de tekniska aspekterna som kan vara avgörande för 
om koncession beviljas eller inte och därmed vad som kan behövas ta upp i nollalternativet. 
Det handlar om de energitekniska aspekterna och ger en mer ingående analys av de i den 
första delen identifierade parametrarna för modellen. Här genomförs en första uppskattning av 
de miljömässiga konsekvenserna av att koncessionsförläningen beviljas, respektive inte 
beviljas, genom att titta närmre på bland annat magnetfält och koldioxidutsläpp. Detta görs 
både direkt men även implicit relaterat till koncessionsförlängningen. 
 

2.2.1. Sveriges Elnät 
I Sverige finns det olika typer av kraftledningar med olika spänningsnivåer. Kraftledningarna 
är uppdelade i 4 kategorier med skilda spänningsnivåer. Det är stamnätet, regionnätet, 
mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet. Stamnätet kan liknas vid motorvägar då det 
består av de största ledningarna och har en spänningsnivå mellan 220 och 400 kV. De ägs och 
styrs av Svenska Kraftnät. Regionnätet ägs av de större nätbolagen, det vill säga bolag som 
E.ON och Fortum, och där ligger spänningen på 40-130 kV. Slutligen finns 
mellanspänningsnäten och lågspänningsnäten som ligger på 10-20 kV respektive 0,4 kV. 
Mellanspänningsnäten grävs i fösta hand ner vid skogsmark medan lågspänningsnäten är de 
ledningarna som går fram till vanliga hus (E.ON, 2012). Samtliga finns illustrerade i figur 2. 

 
Figur 2 - Förekommande spänningsnivåer i Sverige (E.ON Elnät, 2012) 
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2.2.2. Elektriska och magnetiska fält 
Runt en kraftledning bildas ett elektriskt fält som uppkommer av spänningsskillnader mellan 
fasledare och mark. Vad gäller just elektriska fält skärmar vegetation och byggnader vilket 
betyder att inne i hus nära en kraftledning uppstår ofta endast låga elektriska fält. Detsamma 
gäller dock inte för magnetfälten. Mark-, sjö- eller tunnelförlagda kraftledningar har inget 
elektriskt fält kring sig men det finns ett magnetiskt fält i detta fall också (Svenska Kraftnät, 
2010a). 
  
Det finns stark oro kring magnetfälts skadlighet för människan. Magnetfältet kring 
kraftledningar kallas växlande magnetfält och denna typ skapar elektriska strömledningar i 
kroppen som kan, vid mycket starka magnetfält, skada kroppens nervsignaler. 
(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013). 
  
Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare Statens strålskyddsinstitut) gav år 2002 ett allmänt råd 
som anger referensvärden för allmänhetens exponering av magnetfält som bygger på riktlinjer 
för EU. Svenska Kraftnät har en magnetfältspolicy där de för nya kraftledningar har satt en 
gräns på 0,4 μT i områden där människor vistas permanent, medan vid 
koncessionsförlängningar för befintliga kraftledningar har satt en gräns på 4 μT. I de 
sistnämnda fallen är SVK dock beredda på att vidta åtgärder för att minska magnetfältet 
(Svenska Kraftnät, 2010a). 
 

2.2.3. Ljudnivåer 
Vidare uppkommer ljudeffekter som alstras från kraftledningarna när koronaurladdningar 
skapas kring ledarna. Korona innebär effektförlust och sker då luften kring ledaren joniseras 
och blir elektriskt ledande. Vid regn, snö och fuktigt väder kan dessa ljudeffekter, om 
spänningsnivån är hög på ledaren, bli besvärande för omgivningen (Nationalencyklopedin, 
2014). Dessa ljud från kraftledningarna kan liknas med ljudet från brinnande tomtebloss och 
vid stora koronaförluster kan ljudet nästan bli som toner. Vid torrt och fint väder är inte 
koronaljuden hörbara på grund av att urladdningarna är små. (Svenska Kraftnät, 2010a). 
 
Ljudnivåerna intill en 400 kV-ledning kan uppgå till 40 - 45 dB vid regn och fuktigt väder. 
Ljudet avtar med 3-4 dB för varje dubblering av avståndet från kraftledningen samt dämpas 
av vegetation och byggnader. Vid planering av byggnationer intill kraftledningar bör det ses 
till att medianvärdet av ljudnivån vid nederbörd inte överskrider 40 - 45 dB då 
Naturvårdsverket rekommenderar att ljud från kraftledningar inte får överskrida detta 
(Svenska Kraftnät, 2010a). 

 
2.2.3. Växthusgaser 
En ytterligare aspekt värd att nämna är utsläppen av växthusgaser i samband med 
kraftledningar. Mer specifikt har denna rapport fokuserat på CO2-utsläpp, då denna parameter 
är lätt att kvantifiera och dessutom utgör en betydande del i det ekologiska fotavtrycket. Det 
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ekologiska fotavtrycket utgörs nämligen delvis av den grönmark som skulle krävas för att 
absorbera mängden koldioxidutsläpp som en enskild eller en grupp individer orsakat indirekt 
genom sin konsumtion (Världsnaturfonden, u.å.). Ett av de Svenska klimatmålen handlar om 
minska CO2-utsläppen från transport - och energisektorn med 40 procent till år 2020 
(Naturvårdsverket, 2008). En kraftledning i sig har inte något CO2-utsläpp när den väl är på 
plats och transporterar el. Det som dock kan studeras är utsläppen vid nya 
kraftledningsbyggen, förflyttning av ledningssträckor och rivning av kraftledningar. Det 
syftar då på nedsättning eller borttagning av stolpar, röjning av ledningsgator, 
förflyttningssträckorna och dylikt som kräver bränsledrivna maskiner.  
  
Utöver detta kan CO2-utsläpp även härledas till kraftledningar på så sätt att ett 
ledningsalternativ kan möjliggöra genereringen av mer miljövänlig el än ett annat. Detta kan 
bland annat observeras i ett samrådsunderlag från EON (2013) om ”Planerade 130 kV 
kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön-Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå 
kommuner” som gäller möjligheten att kunna ansluta tre vindkraftparker. Där handlar 
nollalternativet om vad som sker då de planerade anslutningsledarna inte kommer på plats. 
Det skulle göra att kommunerna går miste om förnyelsebar energi som vindkraftverken alstrar 
och det skulle behöva produceras på annat sätt istället. Det skulle troligt vis ske på fossil väg 
vilket skulle få negativa miljökonsekvenser då utsläppen av bland annat CO2, svaveldioxid 
och kväveoxider skulle öka (EON Elnät Sverige AB och SWECO Energuide AB, 2013). CO2-
utsläppen i samband med kraftledningar är alltså från fall till fall och beror av typen av 
energikälla som elen som transporteras kommer ifrån. 
 
 

2.3. Ekonomiska aspekter 
Som en tredje och avslutande del av litteraturstudien studeras de ekonomiska aspekterna vid 
koncessionsförlängningar. Kostnader för elnät är något som inte bara påverkar aktörerna i 
fråga utan även konsumenterna, både genom nätavgifter där nätkostnaderna belastar 
elenergianvändarna men även genom statliga utgifter då Svenska Kraftnät exempelvis är en 
statlig myndighet. Av denna anledning blir den ekonomiska aspekten betydelsefull att titta på. 
Den ekonomiska aspekten inkluderas i modellen då nyckeltal för kostnad per km ledning att 
genomföra olika förändringar för ett specifikt projekt tas fram. Dessa förändringsalternativ 
kan sedan tas med i nollalternativet som möjliga, alternativa lösningar. Det ger MKB:n fler 
aspekter på koncessionsförlängningsärendet och gör nollalternativet mer användbart. 
 
Kostnadsaspekterna är mycket olika för att montera luftledningar gentemot markledningar. 
Ungefärligt gäller att det är 5-15 gånger dyrare att anlägga en markledning än att montera 
motsvarande luftledning (Svenska Kraftnät, 2012a). Föreslås det då i nollalternativet att 
luftledningen läggs om till markledning, måste denna ekonomiska aspekt lyftas fram och en 
förväntad kostnad bör presenteras. 

I samma exempel som nämnts tidigare, nämligen samrådsunderlaget från E.ON, kan 
nollalternativet ses på ur ett socialt och lokalekonomiskt perspektiv. Om ledningarna som ska 
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ansluta vindkraftparkerna inte byggs kommer arbetstillfällena som skapas vid anläggnings- 
och driftskedet för kraftledningarna samt vindkraftsanläggningarna försvinna (E.ON Elnät 
Sverige AB och SWECO Energuide AB, 2013). Med detta exempel illustreras att typen av nät 
som kraftledningen är del i och typ av elproducent som kraftledningen är kopplad till, 
kommer att påverka regionens ekonomi. Om kraftledningen aldrig byggs eller koncessionen 
inte förlängs, kan det få konsekvenser i form av både högre arbetslöshet och dyrare el 
eftersom kraftverk inte kan leverera el utan anslutning av elledningar. Vilket är något som 
borde poängteras i nollalternativet. 
 

3. Metod 
 
Det som bör inkluderas i nollalternativet är beskrivet i detta kapitel, tillsammans med en 
modell som hjälper MKB-författaren att på ett relativt okomplicerat sätt ta fram ett komplett 
nollalternativ.  
 
Genom att bistå med denna modell till dem som skriver MKB:erna vid ansökning om 
koncessionsförlängningar förenklas arbetet med att författa ett mer komplett nollalternativ. 
Dessutom lär det bidra till att aktörerna tolkar och författar nollalternativen på ett mer likartat 
sätt vilket i förlängningen gör det lättare även för dem som i andra delar av processen tar del 
av MKB:n. Det gör det exempelvis lättare för tillståndshandläggarna på EI som handlägger 
koncessionsansökningarna att bedöma nollalternativen utifrån en gemensam 
bedömningsgrund. Modellen är i form av ett flödesschema som kan anpassas efter olika 
scenarier där variabler och parametrar kan justeras från fall till fall. 

3.1. Avgränsningar  
Till att börja med avgränsar sig denna rapport till Sveriges elnätsystem och gällande svenska 
regler och lagar kring koncessioner. Sweco arbetar med alla typer av spänningsnivåer på 
kraftledningar varför ingen avsiktlig avgränsning gjorts i detta avseende (Tidlund, 2014). 
Elnätsystemet kommer således att studeras ända från stamnätnivån ner till lågspänningsnätet.  
 
Det har medvetet gjorts en avgränsning vad gäller typ av projekt då det som är intressant ska 
vara vanligt förekommande i koncessionsärenden och speciellt användbart vid ansökan om 
koncessionsförlängning. De fall som undersökts är byggnation av ny ledning eller markkabel, 
situationer där befintlig luftledning ersätts med markkabel samt fall där en befintlig 
markkabel eller luftledning har flyttats till en ny position. 
 
Vid uppskattning av miljömässiga konsekvenser finns det en mängd aspekter som kan tas i 
beaktning, däribland magnetfält, ljudnivåer, växthusgasutsläpp och landskapsbild (se punkt 
2.2 i litteraturstudien). För att på ett kvantitativt sätt kunna få en bild av och kunna jämföra 
olika projektalternativs bidrag till det ekologiska fotavtrycket fokuserar dock denna modell på 
enbart CO2-utsläpp. Utsläppen uppskattas för projektens olika steg och relateras till 
kraftledningens längd i nyckeltalen. För att minska antalet nyckeltal och begränsa rapportens 
omfattning har denna del fokuserat på två huvudsakliga fall, nämligen byggnation av 
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luftledning respektive markkabel. Nyckeltalen kommer dock vara aktuella för fler 
projekttyper än så i och med att vissa steg, exempelvis transporter eller resning av stolpar, är 
desamma vare sig det gäller flytt eller nybyggnation av ledning. Vidare har processerna 
betraktats i stora drag för att förenkla beräkningsförfarandet. De delar som har undersökts är 
röjning av ledningsgator, transport av material samt själva monteringen och byggnationen av 
kraftledningen. Vid den sistnämnda delen har studien dessutom avgränsats till att endast 
undersöka två fallstudier. 
 

3.2. Antaganden 
Det har gjorts ett antal antaganden för att komma fram till den modell och det resultat som 
redovisas i denna rapport. För att få fram nyckeltal för kostnaden per km ledning så har 
mestadels E.ON:s investeringskarta studerats. I vissa projekt var inte längden på 
kraftledningen given och då har istället fågelvägen mellan de två orter eller platser som 
kraftledningen skulle gå emellan använts. Denna sträcka har således antagits vara tillräckligt 
representativ för ledningens verkliga längd för att kunna ge en korrekt uppfattning om 
kostnaden per längdenhet. Det har även antagits att den projektkostnad som angivits i 
investeringskartan är den totala kostnaden för projektet med allt inkluderat. Detta innebär 
kostnaden för alla de resurser som behövs för att få ledningen på plats inklusive kostnaden för 
stolpar, ledning och arbetskraft. För förekommande variationer i projektutföranden, som 
exempelvis olika typer av stolpar, har det antagits att eventuella kostnadsvariationer är 
mycket små. Priset har därför relaterats enbart till spänningsnivåer och alltså inte till olika 
utföranden inom ramen för samma typ av projekt. Slutligen har det antagits att projekten på 
investeringskartan för E.ON samt de övriga projekt som har använts är aktuella och 
allmängiltiga. De kan således användas i framtagandet av generella nyckeltal som kan 
användas på ett branschövergripande plan för att uppskatta projektkostnader.  
 
Enligt SVK:s artikel ”Olika sätt att överföra el” är det 5 – 15 gånger så dyrt att anlägga en 
markledning än att sätta upp motsvarande luftledning (Svenska Kraftnät, 2012a). Det har 
därför gjorts ett antagande i denna studie att en markleding alltid, oavsett omgivande faktorer, 
är 10 gånger kostsammare att projektera. Detta antagande har använts för nyckeltalen som är 
angivna i tabell 8 i de fall där kostnad per km ledning varit svår att finna. Vidare har det för 
samma tabell antagits att kostnaden per km ökar linjärt mellan spänningsnivåerna i de fall där 
den informationen inte varit möjlig att finna. Detta antagande har använts då exempelvis 
kostnaden för en viss typ av projekt varit känd för 400 kV- och 130 kV-ledningar, men inte 
för en 220 kV-ledning, vilket var fallet vid nyförläggning av markkabel. Liknande 
beräkningar har gjorts för fler spänningsnivåer och typ av projekt. 
 
Vid skogsröjning för ledningsgator har det antagits att medelvirkesförrådet per hektar (ha), 
uppdelat på Sveriges olika landsdelar, är representativt för tätheten i eventuell skog som ska 
avverkas. Med virkesförråd avses volymen av virke som ett visst skogsbestånd består av och 
det anges i volymenheter m3sk (Kunskap Direkt, 2011). Det har även antagits att all den 
mängd CO2 som ett träd binder släpps ut vid nedhuggning. Används exempelvis träden som 
byggnadsmaterial så bevaras en del av koldioxiden, så länge byggnaden står kvar (Iggesund, 
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2009). I modellen har dock inte tagit hänsyn till sådana användningsmöjligheter. Vidare är de 
vanligaste trädsorterna i Sverige är gran (42 procent), tall (39 procent) följt av björk (12 
procent) (Skogsstyrelsen, 2013). Eftersom barrträden utgör mer än 80 procent av skogens 
träd, kan CO2 -innehållet för barrved användas som representativt för hela skogen. 
 
Vid uppskattning av bredden på ledningsgatorna har de generella värdena som angivits i 
tillhörande källa (se tabell 3) antagits vara applicerbara i nyckeltalen för uppskattning av 
skogsavverkningen. Är annan bredd känd kan givetvis denna användas istället. I 
sidoområdena (se figur 3), som ofta är 10 meter breda från båda sidorna om skogsgatorna, 
kapas träd som bedöms som farliga med jämna mellanrum (Svenska Kraftnät, 2010c). Denna 
rapport kommer inte ta hänsyn till dessa, eftersom det är svårt att säga hur stor andel av träden 
som kommer avverkas och detta utgör en mindre del av den totala avverkningen. 
 

 
Figur 3 - Principskiss över ledningsgator och sidoområden (Svenska Kraftnät, 2010d) 

 
Vid uppskattning av utsläpp från transporter har stolparna, och i fallet för markkabel, själva 
kabeln studerats. Dessa har således antagits vara några av de ur transportsynpunkt mer 
betydande komponenterna. För 130, 220 samt 400 kV har två fallstudier använts för vardera 
spänningsnivå för att uppskatta vikten för stolparna per km ledning. För varje fall har 
medelspannlängden, stolphöjden och stolptypen identifierats. Dessa antas vara representativa 
för att kunna uppskatta storleksordningen på utsläppen från andra ledningar av samma 
spänningsnivå. Separata källor har sedan använts för att ta fram vikten för sådana stolpar med 
ungefär motsvarande längd och material. För trästolpar har ett medelvärde av impregnerade 
och delvis impregnerade stolpar använts, eftersom ingen väsentlig viktskillnad föreligger. 
 
Det har även antagits, vid behov, att vikten för en stolpe ökar linjärt med dess längd. Detta 
visar sig vara ett rimligt antagande vid studerande av exempelvis trästolpar, där det antagits 
en linjär ökning med givna vikter för 9 och 19 meters höjd, vilket ger en viktökning (från 9 
meter och uppåt) på 63,7 kg per ytterligare meter. Det visar sig att vikterna, om man räknar ut 
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för 10 och 15 meters höjd vilket också är givet, stämmer bra överens med verkliga värdet (se 
figur 4).  
 

 
Figur 4 - Antagandet om linjär viktökning för trästolpar i förhållande till verkliga värden 

I sista delen, där utsläppen från monterings- och byggarbete har endast två fallstudier 
används. Detta är en avgränsning, med antagandet att dessa är tillräckligt representativa för att 
ge en bild av hur stora utsläppen är vid luftledningsbyggen och markledningsbyggen samt 
kunna användas som schablonmässigt referensvärde vid dessa specifika fall. Det har även 
antagits att maskinerna arbetar utan avbrott när det väl är arbetstid. För det första fallet, där 
antalet mobilkranar varierar från en till fem stycken, har det även antagits att det i genomsnitt 
arbetar 2,5 mobilkranar samtidigt. I den andra fallstudien har det antagits att endast en 
grävmaskin arbetar vid markförläggningen av en 400 meter lång kabel, som då uppskattas 
vara en förhållandevis kort sträcka för fler än en maskin att arbeta på samtidigt.  
 

3.3. Modellering 
Nedan presenteras uträkningarna och tillvägagångsätten för att ta fram respektive nyckeltal. 
Först studeras kostnaderna i fallstudier för flera typer av projekt utifrån vilket ett nyckeltal 
som relaterar kostnad till längden på ledningen i km. Därefter uppskattas CO2-utsläppen 
genom att dela in byggnation av luftledning respektive markkabelförläggning in i de tidigare 
nämnda processtegen och sedan ta fram nyckeltal för respektive del. 

3.3.1. Kostnad per längdenhet  
För att få fram siffror på medelvärdet för kostnaden per kilometer kraftledning har i första 
hand informationen hämtats från E.ON:s investeringskarta över Sverige och studerats 
kommun för kommun och projekt för projekt (E.ON,  u.å.). Antalet projekt som valts och som 
ansetts passande att studera för denna rapport är tillsammans 102 stycken. När varje projekt 
detaljstuderats har sträckningen mellan två orter/områden i km identifierats, kostnaden för det 
samt vad för typ av projekt det handlar om. Med hjälp av dessa fakta har kostnaden per 
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kilometer beräknats genom att dividera projektets totala kostnad med ledningens totala 
sträckning. Slutligen beräknas medelvärdet för respektive projektfall (för beräkningar se 
Appendix B).  
 
Vidare för att få en jämförbar bild av kostanden per kilometer för de olika fallen, har kontakt 
tagits med Jakob Holmström, informationschef Distribution, E.ON Sverige AB. Han kunde 
informera att spänningsnivåerna på respektive investeringsprojekt ligger uteslutande på 10 – 
20 kV, med undantag för ett projekt i Örebro där det handlar om en 130 kV markkabel 
(Holmström, 2014). Som nämnts i litteraturstudien innehar E.ON, som större nätbolag, 
kontrollen över regionnät, mellanspänningsnät och lågspänningsnät, som i sin helhet sett har 
en spänningsnivå mellan 0,4 – 130 kV. På grund av detta ansågs det relevant att titta på fall ur 
stamnätet också (spänningsnivå på 220 kV eller 400 kV).  
 
Den sökta informationen om stamnäten hittades i MKB:er från SVK, i dokument om ”SVK:s 
yttrande till EI” samt med hjälp från Eva Isaeus på SVK. Nyckeltalen beräknades med samma 
tillvägagångssätt som tidigare, men med enda skillnaden var att underlaget för dessa 
medelvärden endast byggdes på fyra projekt på spänningsnivån 400 kV.   

3.3.2. Röjning av ledningsgator  
Träd binder en stor mängd CO2 som det tar upp i och med fotosyntesen, varför 
skogsavverkningen har ett negativt bidrag till CO2-balansen. I enighet med de antaganden 
som gjordes under punkt 3.2. kommer denna rapport inkludera hela den mängd CO2 som ett 
träd binder i bidraget till ökade utsläpp då det avverkas. Detta är en relevant parameter att 
undersöka då skogsavverkningen idag står för hela 15 procent av världens totala CO2-utsläpp 
(Världsnaturfonden, 2014). Vidare är det angivet i riksskogstaxeringen att 
medelvirkesförrådet per ha är 134 skogskubikmeter (m3sk) på produktiv skogsmark samt att 
23,1 miljoner ha av Sveriges totala yta på 40,8 miljoner ha, det vill säga mer än 50 procent, 
består av denna typ av mark (Skogsstyrelsen, 2013). Med virkesförråd avses volymen av 
virke som ett visst skogsbestånd består av, vilket anges i volymenheter som m3sk (Kunskap 
Direkt, 2011). För att få fram en mer korrekt uppskattning av virkesförrådet kan värdena i 
tabell 1 användas, där virkesförrådet har bedömts separat för olika delar av Sverige för den 
produktiva skogen.  
 
Tabell 1 - Virkesförråd per ha fördelat på områden (Institutionen för skoglig hushållning, 2013) 

Område Virkesförråd 2008-2012 
Norra Norrland 92 m3sk/ha 
Södra Norrland 132 m3sk/ha 
Svealand 151 m3sk/ha 
Götaland 175 m3sk/ha 
Hela landet 134 m3sk/ha 
 
En kubikmeter barrved innehåller cirka 734 kg CO2 enligt Anders Friström, redaktör på 
Naturskyddsföreningens hemsida. På så sätt kan, med en schablonmässig metod, utsläpp per 
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arealenhet av avverkad skog beräknas (Naturskyddsföreningen, 2014). Då erhålls det 
ungefärliga värdet 98,36 ton CO2 per ha, vilket motsvarar 9836 ton per avverkad km2, 
uppdelat på områden enligt tabell 2.  
 
Tabell 2 - Koldioxidutsläpp per avverkad kvadratkilometer 

Område CO2-utsläpp per avverkad km2 
Norra Norrland 6 753 ton/km2 
Södra Norrland 9 689 ton/km2 
Svealand 11 083 ton/km2 
Götaland 12 845 ton/km2 
Hela landet 9 836 ton/km2 
 
Genom att vidare studera den nödvändiga bredden på ledningsgator för olika spänningsnivåer 
kan ett utsläppsvärde per km ledning tas fram. Bredden på ledningsgatorna avgörs från fall till 
fall, främst beroende av vilken spänningsnivå och stolptyp som är aktuell. Enligt en källa på 
Lantbrukarnas riksförbund gäller dock de ungefärliga bredderna som angivits i tabell 3.  
 
Tabell 3 - Ledningsgatans ungefärliga bredd i förhållande till spänningsnivån på nätet (Råsberg, 2010; Lundgren och Brodd, 
2014) 

Spänning Ledningsgatans bredd 
Stamnätet (220-400 kV) 40-44 meter  
Regionnätet (40-130 kV) 35-40 meter  
Mellanspänningsnätet (10-20 kV) 7 meter 
Lågspänningsnätet (0,4 kV)  7 meter 
Markkabel 4-7 meter 
 
Utifrån ledningsgatans bredd och omfattningen av avverkningen per arealenhet kan det 
slutligen tas fram schablonmässiga nyckeltal för CO2-utsläpp per km ledning som beror av 
spänningsnivån samt vart i landet ledningen byggs. Dessa presenteras i punkt 4.2, tabell 9.  

3.3.3. Transporter  
Enligt Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens rapport ”Energianvändning i 
transportsektorn” är utsläpp från en lastbil 130 g CO2 per tonkilometer (tonkm), det vill säga 
om den transporterar en last som väger ett ton en sträcka som mäter en km (Stenkvist, 2002). 
Värden för flera fordon finns presenterade i tabell 4.  
 
Tabell 4 - Koldioxidutsläpp per tonkilometer för olika fordon (Stenkvist, 2002) 

Transportmedel Utsläpp per tonkm 
Lastbil 130 g CO2/tonkm 
Tåg 0,003-38 g CO2/tonkm 
Sjöfart 21 g CO2/tonkm 
Flyg 540 000 g CO2/tonkm 
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De huvudtyper av kraftledningsstolpar som finns och som kommer undersökas är stålstolpar 
(både rörstolpsformade och med fackverk), trästolpar (i furu) samt betongstolpar (Svenska 
Kraftnät, 2010e). Stolparna ska bära faslinor, topplinor och isolatorkedjor (Svenska Kraftnät, 
2010e). Densiteten som har använts för furu för att beräkna vikten för trästolparna är 430 
kg/m3 (Svenskt Trä, u.å.). Vikten för furustolparna varierar beroende på hur impregnerad träet 
är, men i tabell 5 används ett medelvärde av dessa typer (som skiljer sig förhållandevis lite 
åt). Detaljerade uträkningar återfinns i Appendix B. Vikten kommer baseras på ett antal 
MKB:er som kommer få ligga till grund för uppskattningarna av beståndsdelarnas vikt för 
olika kraftledningar.  
 
För 400 kV har två MKB:er från SVK studerats. För den ena är stolparna portalstolpar i stål 
med höjden 25-30 meter, uppställda i par med en medelspannlängd på cirka 330 meter 
(Svenska Kraftnät, 2010f). För den andra är stolparna också är portalstolpar i stål men med 
höjden 35 meter, uppställda i par med en medelspannlängd på cirka 350 meter (Svenska 
Kraftnät, 2008a)  
 
Även för spänningsnivån 220 kV har två MKB:er från SVK studerats. Den ena har stolphöjd 
14 meter, uppställda i par med 180 meter mellan stolpplatserna (Svenska Kraftnät, 2010g). 
För den andra är stolparna dels portalstolpar av stål med höjden 17 meter, dels i trä med 
höjden 18 meter, uppställda i par med medelspannlängden 230 meter (Svenska Kraftnät, 
2010h). 
 
För spänningsnivån 130 kV har en MKB från Jämtkraft studerats. Stolparna är portalstolpar i 
trä med höjden 13-15 meter, uppställda i stolpar med 150-200 meter mellan stolpplatserna 
(Raftsjö-Lindberg, u.å.). Ett annat exempel på en 130 kV-ledning fås från Vattenfall, där 
stolparna är fackverksstolpar i stål med höjden 25-30 meter, uppställda med spannlängden 
200-350 meter (Skeppström och Sahl, 2011) 
 
För mindre ledningar används istället generella data, där 0,4-1,0 kV-ledningar har 4,0-5,5 
meter höga stolpar och 20 kV-ledningar 5-6 meter höga stolpar som oftast är av trä 
(Hengenvaara, u.å.). Normalspannet mellan två stolpar har tagits fram som ett genomsnitt från 
värden i Ericssons Universalhandbok, och är ungefär 50-110 meter för 12kV och 24kV-
spänningar, varför detta värde har använts för mellanspänningsnivån och det undre värdet 
som en approximation för lågspänningsnivån (Ericsson, 2009). Samtliga resultat från MKB:er 
har sammanställts i tabell 5. 
 
Genom att nu räkna ut stolparnas vikt kan CO2-utsläppen uppskattas från dess transport per 
km ledning. Ett genomsnittsvärde tas fram för olika spänningsnivåer. Stolparnas vikt varierar 
med höjd och material. En fackverksstolpe i stål på 37,6 meter väger 17,5 ton (Karleby 
Energi, 2013). En portalstolpe i stål för en 400 kV-ledning väger cirka 8,5 ton vardera 
(Energinyheter.se, 2013) För enkla trästolpar kan följande värden användas för olika längder: 
186 kg för 9 meter, 222 kg för 10 meter, 552 kg för 15 meter samt 834 kg för 19 meter 
(Rundvirke Poles AB, u.å.). Genomsnittlig vikt för en högspänningsstolpe är 30 ton (Terna, 
2009). En fackverksstolpe som är 9, 11 eller 13 meter hög väger enligt andra uppgifter 
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ungefär 290, 360 respektive 420 kg (Dalekovod – Projekt, 2010). Genom att använda dessa 
värden för att uppskatta hur mycket stolparnas vikt kan vara för olika projekt erhålls resultatet 
i tabell 5. För 400 kV-ledningarna har ”portalstolpe i stål” använts. För den första 220 kV-
ledningen har uppgifter för en 13 meter hög fackverksstolpe och för den andra har vikten för 
en 18 meter lång trästolpe tagits fram med det linjära sambandet. För den första 130 kV-
ledningen har vikten för en 14 meter lång trästolpe tagits fram och för den andra så har vikten 
för en 27,5 meter lång fackverksstolpa tagits. Det har således antagits att vikten är direkt 
proportionell och linjärt ökande med höjden på stolpen. Samma gäller för 20 kV- och 0,2-
1kV-ledningen där vikten för en 10 meter lång trästolpe har halverats. Resultatet från dessa 
uppskattningar presenteras i tabell 5.  
 

Tabell 5 - Stolpar för olika spänningsnivåer: spannlängd, utformning och ungefärliga vikt 

Spännings-
nivå 

Stolparnas 
höjd 

Spann-
längd 

Utförande Stolpar 
per km 

Ungefärlig vikt 
per stolpe 

Ungefärlig vikt 
per km ledning 

400 kV 25-30 m i 
par 

330  Portalstolpar, stål 6,1 8,5 ton 51,5 ton 

400 kV 35 m i par 350 Portalstolpar, stål 5,7 8,5 ton 48,6 ton 
220 kV 14 m i par 180  Portalstolpar, stål 

fackverk 
11,1 420 kg 4,7 ton 

220 kV 17 m i par 
18 m i par 

230 Portalstolpar, stål 
Portalstolpar, trä 

8,7 770 kg 6,7 ton 

130 kV 13-15 m i 
par 

150-200 Portalstolpar, trä 8,7 489 kg 5,7 ton 

130 kV 25-30 m 200-350 Fackverks-stolpar, 
stål 

10-13,3 891 kg 3,5 ton 

20 kV 5-6 m 50-110 Oftast trä 9,1-20 111 kg 1,61 ton 
0,2-1 kV 4-5,5 m 50  20 111 kg 2,2 ton 

  
För att fortsätta studera storleksordningen på utsläppen från materialtransporterna i samband 
med byggnation kommer även markkablarnas dimensionering att kartläggas. För en 130 kV-
ledning väger en markkabel exempelvis 8-12 kg per meter (Göthlin, 2008). En 320 kV-
likströmskabel, för markförläggning, väger 9-18 kg per meter (Svenska Kraftnät, 2010i). 
Andra uppgifter visar att vikten för den 150 kV-likströmsledning är 11 kg per meter 
(Bengtsson et al. 2006). Längden på den markförlagda kabeln begränsas av just vikten 
(Svensson, 2012). De resulterande nyckeltalen presenteras i punkt 4.2, tabell 11. För övriga 
transportberäkningar hänvisas till att använda sig av informationen i tabell 4. 

3.3.4. Byggnation och montering  
Nedan undersöks två fallstudier för att ge en uppfattning om storleksordningen av utsläppen 
vid ledningsbyggen. Den första gäller montering av stolpar tillhörande en 400 kV-ledning. 
Fallet är ett kraftledningsbygge i Göteborgsregionen där Nordic Crane Kynningsrud AB 
arbetade med att sätta upp totalt 112 stolpar längs 30 km. Utsläppen från monteringen av 
stolpar varierar beroende på terräng, stolparnas storlek och utformning. Mobilkranar, 
maximalt fem stycken samtidigt, med kapaciteten 30 – 220 ton arbetar i ungefär fyra månader 
med att få upp stolparna (Kynningsrud, 2011). I Naturvårdsverkets schablonmall för utsläpp 
av CO2 uppges det att mobilkranar med kapaciteten 118 och 254 kW släpper ut 38,4 
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respektive 80,6 kg CO2 per timme som de är i drift (Naturvårdsverket, u.å.). För jämförelse 
studeras en specifik modell av en mobilkran med kapaciteten 30 ton, vilken visar sig ha en 
motoreffekt på cirka 160 kW (BinSell i Stockholm AB, u.å.a), samt en modell med 
kapaciteten 250 ton med motoreffekten på 450 kW (BinSell i Stockholm AB, u.å.b). Eftersom 
medelvärdet av dessa effekter är 305 kW kommer enbart det högre utsläppsvärdet användas 
för mobilkranen med motoreffekten 254 kW. Om maskinerna arbetar åtta timmar per dag, och 
antalet maskiner som utnyttjas varierar likformigt mellan en till fem stycken, så kommer 
utsläppen per arbetsvecka uppmäta 8060 kg CO2 för den 30 km långa sträckningen. Om fyra 
månader rymmer 17 arbetsveckor fås värdet 137,02 ton totalt sett, vilket i sin tur ger ett 
utsläppsvärde per km kraftledning på cirka 4,57 ton CO2.  
 
Den andra fallstudien som ska studeras är en markförläggning av kraftledningar. För 
markkablar är schaktning med grävmaskin den vanligast förekommande 
markförläggningsmetoden, som kan genomföras i alla marktyper utom berg- eller 
blockterräng, varför utsläppen från ett sådant fall ska studeras (Bengtsson et al., 2006). För ett 
specifikt fall av markförläggning av 220 kV-ledning uppskattades att det skulle ta 2-3 veckor, 
det vill säga i genomsnitt 2,5 veckor, för schaktning, iläggning samt återfyllning av en 400 
meter lång kabel (Svenska Kraftnät, 2008b). Grävmaskinen är igång uppskattningsvis åtta 
timmar per dag. Utsläppen för olika grävmaskiner med en effekt på 29-151 kW är i 
genomsnitt 26,3 kg CO2 per timme. För 2,5 veckor innebär detta ett CO2-utsläpp på totalt 2,63 
ton eller jämförelsevis 6,57 ton per km (se Appendix B för beräkningar).  Resultaten har 
sammanställts i punkt 4.2, tabell 12. 
  

4. Resultat och diskussion 
      
Nedan följer en redogörelse för vad som bör inkluderas i nollalternativet som ett resultat av 
genomförda studier. Därefter presenteras resultaten från modelleringen i ett kapitel 3 samt en 
redogörelse för hur dessa kan användas. Slutligen genomförs en känslighetsanalys av 
modellen i punkt 4.3. 
 

4.1. Utformningen av nollalternativet  
Som studerat upptar nollalternativet idag i allmänhet endast en bråkdel av den totala MKB:n. 
Ett utökat nollalternativ vid just koncessionsförlängningar har många fördelar. Bland annat 
förhindrar det att nollalternativet får funktionen att det förstärker utredningsalternativet. 
Vidare bör nollalternativet ges större vikt i dessa fall jämfört med koncessionsansökningar för 
helt nya ledningssträckor eftersom detta är det enda alternativ som undersöks (om inte annat 
har begärts i samrådsprocessen). Ett tydligt exempel på hur detta kan se ut är ur MKB:n för 
Stadforsen – Hölleforsen – Untra: ”I och med att detta är en förlängning av koncession och 
inga konflikter med närboenden eller allvarligare intrång i andra intressen har kunnat 
identifieras, studeras ingen alternativ sträckning”(Svenska Kraftnät, 2010a). Det är således 
enbart i nollalternativet som utrymme ges att diskutera alternativa lösningar utöver den 
befintliga ledningen, exempelvis att gräva ner kabeln eller flytta den till en annan plats. Detta 
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skulle då motsvara det som i övriga koncessionsärenden kallas för andra alternativ, som visar 
vilka andra alternativ eller möjligheter som undersökts.  
 
Utöver detta bör även tolkningsproblemet kring just begreppet nollalternativ belysas 
ytterligare. Detta var något som först kom på tal vid workshopen på WSP och sedan har visat 
sig i både intervjuer och litteratur. Det finns således inget samstämmigt svar på vad 
nollalternativet är och det är alla i branschen medvetna om. Det kan dock konstateras att det i 
miljöbalken inte står någonting om att endast ett enskilt och specifikt framtidsscenario om 
koncessionen inte beviljas ska diskuteras. Nollalternativet lämpar sig därför bäst som en 
diskussion av olika möjliga framtida utfall, eftersom ett bestämt och känt utfall inte existerar. 
 
Vidare har flera betydande aktörer, blanda annat EI och SVK, dessutom uttryckt ett samtycke 
i att nollalternativet borde ges större utrymme i MKB:n och att detta skulle förhöja kvaliteten 
på ansökan. Om detta dessutom kan göras utan att tidsåtgången och resursbehovet ökar 
betydande, vilket nyckeltalen samt denna studie i sin helhet kan möjliggöra, så finns det 
egentligen inga argument för att nollalternativet inte bör utökas. Viktigt att understryka är 
dock att rapporten inte förespråkar överflödiga MKB:er, varför omfattningen av denna såväl 
som nollalternativet i sig bör regleras enligt länsstyrelsens önskemål utifrån grad av 
betydande miljöpåverkan.  
 
I figur 5 återfinns ett schema över de vanligaste konsekvenserna av att verksamheten inte 
kommer till stånd (i detta fall att koncessionsförlängningen inte beviljas) som har påträffats i 
litteratur, fallstudier och intervjuer. Det är därför också dessa utfall som kan anses rimliga att 
inkludera i ett nollalternativ. Under punkt 4.2. kompletteras detta med nyckeltal som kan vara 
till hjälp vid den praktiska utformningen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Figur 5 - Parametrar att inkludera i nollalternativet vid koncessionsförlängning 
 

4.2. Modell och nyckeltal 
Nyckeltalen består av schablonmässiga värden för kostnad och utsläpp av CO2 per km 
ledning. För kostnaden har till att börja med nyckeltal för projekt på regionnätsnivå och nedåt 
identifierats vid fyra olika scenarier; ny ledning, ny förläggning av markkabel, befintlig 
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luftkabel ersätts med markkabel samt flytt av befintlig markkabel. Som visas i tabell 6 är 
förläggning av markkabel dyrast att genomföra. Hur mycket högre den är beror på distansen 
och utförandet samt att det tillkommer kostnader för omriktaren och det extra markarbetet 
(Svenska Kraftnät, 2012b). Vad som mer påverkar kostnaden är terrängen där ledningarna 
byggs, vilket påverkar omfattningen och tiden byggnationen tar. Det bör tas i beaktning att 
dessa siffror kommer från E.ON:s investeringskarta över Sverige och där detaljer som 
exempelvis terräng inte redovisats. Det gör att spridningen över landet blivit slumpmässig och 
därför bör dessa ses som en fingervisning i rätt riktning.  
 
Tabell 6 - Medelvärdessiffror på genomförda, pågående och planerade kraftledningsprojekt i Sverige med kostnad per km 
ledning (E.ON,  2012). 

 
Fortsättningsvis, för att förfina resultatet och för att göra nyckeltalen användbara på alla 
spänningsnivåer, har två projekt för stamnätet studerats. Dessa handlar båda om flytt av 
befintlig luftledning till en annan luftledningssträckning av en ledning med en spänningsnivå 
på 400 kV. Medelvärdet av kostnaden per km för denna typ av åtgärd vid 
koncessionsförlängningsärende kan ses i tabell 7. 
 
Tabell 7 - Kostnaden per km ledning vid flytt av befintlig sådan (Svenska Kraftnät, 2013a; Svenska Kraftnät, 2008a; Svenska 
Kraftnät, 2004, bb; Svenska kraftnät, 2013b). 

Typ av projekt Spänningsnivå (kV) Medelvärde kostnad per km (kr) 
Nyförläggning av markkabel 10 – 20 1 127 000 
Ny ledning 10 – 130 1 004 000 
Befintlig luftledning ersätts 
med markkabel 

10 – 20 438 000 

Flytt av befintlig markkabel  10 – 20  400 000 

Spänningsnivå Område  Typ av projekt Kostnad per km 
Stamnätet 
400 kV 

Staffanstorp Flytt av befintlig luftledning 
till annan luftledning i 
princip samma sträcka 

!,!  !"#
!,!  !"

=2 370 000 kr/km 

Stamnätet 
400 kV 

Södra 
Sandby 

Flytt av befintlig luftledning 
till annan sträckning för 
luftledningen 

!"  !"#
!,!  !"

=7 071 000 kr/km 

Medelkostnad per km 4 721 000 kr/km 
Stamnätet  
400 kV 

Skogssäter 
(Trollhättan) - 
Stenkullen 
(Göteborg)  

Ny ledning 7 875 000 kr/km 

Stamnätet  
400 kV 

Stenkullen - 
Lindome   

Ny ledning 9 375 000 kr/km 

Medelkostnad per km 8 625 000 kr/km   
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Vidare gås det in i detalj på hur kostnadsspridningen ser ut inom respektive projekttyp för att 
få en klarare bild av medelvärdet för kostnaden per km som redovisas i tabell 6 och 7. Detta 
visas i figur 6 och det framgår bland annat vilken betydande kostnadsskillnad det är mellan de 
observerade projekten inom stamnätet. Det framkommer även i figur 6 att både förläggning av 
ny markkabel och ny ledning har var sitt projekt vars kostnad avskiljer sig avsevärt från de 
övriga. Det finns många anledningar till att det finns en sådan kostnadsspridning inom samma 
typ av projekt och bland annat beror det på den geografiska differensen. Som exempel kan en 
jämförelse göras mellan att sätta upp en ny kraftledning i norra Sverige bland skog och berg 
än i det platta, öppna landskapet i södra Sverige.  
 

 
Figur 6 - Kostnadsspridningen inom respektive typ av projekt där 1=Befintlig luftledning ersätts med markkabel, 2=Flytt av 

befintlig markkabel, 3=Nyförläggning av markkabel, 4=Ny ledning, 5=Flytt av luftledning till ny sträcka (stamnätet)	  

Som tidigare visats i tabell 6 och 7 är spänningsnivån för respektive projekt känt och därför 
ses det som intressant att titta på förhållandet mellan kostnaden per km ledning med dess 
spänningsnivå. Det illustreras i figur 7 där medelkostnaden per km på respektive 
spänningsnivå, oavsett projekt, är plottade mot varandra. Vid 130 kV stagnerar 
medelkostnaden och förändrar den annars relativt linjära kostnadskurvan. Detta kan 
följaktligen tolkas som att det inte är en relevant prisskillnad att montera en ledning på 
spänningsnivån 70 kV och en på 130 kV. Istället visas en rejäl prisökning upp till projekt på 
stamnätsnivån, vilket kan anses vara ett rimligt resultat.  
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Figur 7 - Hur kostnaden per km varierar beroende på spänningsnivån. Kostnaden är ett medelvärde för alla de projekt på 

respektive spänningsnivå som studerats. 1=10 – 20 kV, 2=20 kV, 3=50 kV, 4=70 kV, 5=130 kV, 6= 400 kV 

Nyckeltalen för kostnaden kan alltså ge en indikation för vilka alternativ som är relevanta att 
diskutera för ett specifikt fall. Vidare för att i praktiken kunna använda nyckeltalen kan man 
slutligen observera en sammanställning av samtliga nyckeltal i tabell 8 med avseende på 
spänningsnivå, projekttyp och kostnad per km ledning. När tabellen ska användas kan tre steg 
följas (se figur 8). För projekttyp gäller den typ av projekt som är intressant att redovisa i 
nollalternativet som ett tänkbart alternativ om nätkoncessionen inte beviljas. Med total 
kostnad avses den förväntade kostnaden för hela det valda projektalternativet. 

 
Figur 8 - Tillvägagångssätt för uträkning av kostnad för olika projekt med hjälp av nyckeltalen 

 
Denna kostnad kan sedan användas som en första uppskattning och en riktlinje för vilka 
alternativ som bör studeras ytterligare. 
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Tabell 8 - Nyckeltal för kostnad per km ledning för olika spänningsnivåer och projekttyper (SEK) 

 Befintlig 
luftledning 
ersätts med 
markkabel 

Ny 
markkabel 

Ny 
ledning 

Flytt av 
markkabel 

Flytt av befintlig 
luftledning till annan 
sträckning för 
luftledningen 

400 kV 47 210 000  47 210 000 7 875 000 - 4 721 000 
220 kV 25 227 000 19 737 000 3 478 000 - 2 523 000 
130 kV 14 072 038 6 000 000 1 279 000 - 1 407 000 
70 kV 6 641 487 28 048 780 2 804 878 - 664 000 
50 kV 4 160 092 2 185 185 218 519 - 416 000 
40 kV 2 919 395 6 770 000 677 000 - 292 000 
20 kV 438 000 468 000 547 000 400 000 44 000 
10 kV 438 000 468 000 547 000 400 000 44 000 
 
Något som bör tas i beaktning när nyckeltalen används är att de inte är exakta utan beror av 
terrängen och miljön som respektive ledning står i. Om det är ett skogsparti, bergigt, 
stadsbebyggelse eller öppen landsbygd spelar detta in på kostnaden för uppförandet av 
kraftledningen. Vilka maskiner och hur många arbetare som krävs i de olika terrängerna 
påverkar givetvis också. Det är således viktigt att vara medveten om att miljöerna för 
respektive projekt som studerats inte har kunnat kartläggas och därför finns en viss 
felmarginal i nyckeltalet för kostnad per km ledning. 
 
Nedan följer även en sammanställning av nyckeltalen som uppskattar miljöintrånget genom 
att kvantifiera CO2-utsläpp för olika delar av projektens processer. Med tidigare nämnda 
avgränsningar och antaganden delas detta in i tre huvudsteg, nämligen skogsavverkning, 
transporter samt byggnation och montering. I tabell 9 presenteras CO2-utsläppen vid 
eventuell skogsavverkning för ledningsgator. 
 
Tabell 9 - Koldioxidutsläpp per km avverkad ledningsgata för olika spänningsnivåer 

 
Område 

 

Stamnätet 
(220-400 kV) 

 
Regionnätet 
(40-130 kV) 

Låg- och 
mellanspännings-
nätet (0,4-20 kV) 

 
Markkabel 

Norra Norrland 270-297 ton 
CO2/km 

203-236 ton 
CO2/km 

47,3 ton CO2/km 27,0-47,3 ton 
CO2/km 

Södra Norrland 388-426 ton 
CO2/km 

291-339 ton 
CO2/km 

67,8 ton CO2/km 38,8-67,8 ton 
CO2/km 

Svealand 443-488 ton 
CO2/km 

333-388 ton 
CO2/km 

77,6 ton CO2/km 44,3-77,6 ton 
CO2/km 

Götaland 514-565 ton 
CO2/km 

385-450 ton 
CO2/km 

89,9 ton CO2/km 41,4-89,9 ton 
CO2/km 

Hela landet 393-434 ton 
CO2/km 

295-344 ton 
CO2/km 

68,6 ton CO2/km 39,4-68,6 ton 
CO2/km 
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Enligt framräknade nyckeltal är skillnaden i utsläpp relativt liten mellan stamnäten och 
regionäten, men betydligt större mellan regionnäten och låg- eller mellanspänningsnäten. 
Detta beror på att ledningsgatornas bredd, generellt sett, inte skiljer sig åt mycket mellan 
stam- och regionnätet (35-44 meter), medan bredden i låg- och mellanspänningsnätet är cirka 
7 meter och vid markkabel 4-7 meter. En faktor som spelar in och som modellen inte har tagit 
hänsyn till är avverkningen av eventuella kantträd. Detta är troligtvis större ju större 
kraftledningarna blir.  
 
Nyckeltalen för transporter av kraftledningarnas beståndsdelar visas i tabell 10 och 11. Här 
har det, som nämnts tidigare, antagits att stolparna och markkablarna är två av de 
transportmässigt mest betydande delarna vid byggnation av luftledning respektive markkabel. 
Detta antagande bör tas i beaktning vid användning av nyckeltalen då betydligt fler 
komponenter ska transporteras. För luftledningen kan exempelvis även fundamenten antas 
väga mycket, och dessa har modellen inte tagit hänsyn till. I de fall där fundamenten byggs på 
plats, eller där fackverksstolpar används och behovet av stora fundament minskar, kan man 
dock anta att stolparna blir mer representativa för att uppskatta transportutsläppen än i de fall 
där stora fundament transporteras långa sträckor. Det kan även diskuteras huruvida det är 
rimligt att 20 kV-ledningens stolpar väger mindre per km än för den lägre spänningsnivån (se 
tabell 10). Detta beror på att det i beräkningarna har använts ett mindre avstånd mellan 
stolparna, och därmed fler stolpar per km, för 0,2-1,0 kV-ledningarna än för 20 kV-
ledningarna. Enheten för utsläppen är kg CO2 för stolpar eller markkablar tillhörande en km 
ledning som transporterats en km. Det vill säga om ledningen exempelvis är 10 km lång och 
stolparna eller kabeln ska transporteras 100 km så multipliceras nyckeltalet med 10 och sedan 
med 100 för att få fram ett värde som uppskattar de totala utsläppen från transporten.  
 
Tabell 10 - Koldioxidutsläpp per km transporterad sträcka för kraftledningsstolpar 

Spänningsnivå Stolpar, vikt 
per km ledning  

Lastbil, utsläpp 
per km ledning 

Tåg, utsläpp 
per km ledning 

Sjöfart, utsläpp 
per km ledning 

Flyg, utsläpp 
per km ledning 

400 kV 50,0 ton/km 6,5 kg 
CO2/km/km 

0-1,9 kg 
CO2/km/km 

1,1 kg 
CO2/km/km 

27 023 kg 
CO2/km/km 

220 kV 11,4 ton/km 1,48 kg 
CO2/km/km 

0-0,43 kg 
CO2/km/km 

0,11 kg 
CO2/km/km 

6 136 kg 
CO2/km/km 

130 kV 4,60 ton/km 0,60 kg 
CO2/km/km 

0-0,18 kg 
CO2/km/km 

0,097 kg 
CO2/km/km 

2 485 kg 
CO2/km/km 

20 kV 1,62 ton/km 0,21 kg 
CO2/km/km 

0-0,061 kg 
CO2/km/km 

0,034 kg 
CO2/km/km 

871,9 kg 
CO2/km/km 

0,2-1 kV 2,22 ton/km 0,29 kg 
CO2/km/km 

0-0,084 kg 
CO2/km/km 

0,047 kg 
CO2/km/km 

1199 kg 
CO2/km/km 
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Tabell 11 - Koldioxidutsläpp per km transporterad sträcka för markkablar 

Spänningsnivå Markkabel, 
vikt per km  

Lastbil, utsläpp 
per km ledning 

Tåg, utsläpp 
per km ledning 

Sjöfart, utsläpp 
per km ledning 

Flyg, utsläpp 
per km ledning 

320 kV 
(likström) 

9-18 ton/km 1,17-2,34 kg 
CO2/km/km 

0-0,68 kg 
CO2/km/km 

0,19-0,38 kg 
CO2/km/km 

4860-9720 kg 
CO2/km/km 

150 kV 
(likström) 

11 ton/km 1,43 kg 
CO2/km/km 

0-0,42 kg 
CO2/km/km 

0,23 kg 
CO2/km/km 

5940 kg 
CO2/km/km 

130 kV 8-12 ton/km 1,04-1,56 kg 
CO2/km/km 

0-0,46 kg 
CO2/km/km 

0,17-0,25 kg 
CO2/km/km 

4320-6480 kg 
CO2/km/km 

 
Slutligen har även en mindre djupdykning i själva byggnations- och monteringsprocessen 
gjorts genom att studera montering av stolpar för en 400 kV-ledning samt nedgrävning av en 
220 kV-kabel. Dessa nyckeltal presenteras i tabell 12, och bör användas med stor 
medvetenhet om dess approximativa karaktär. Endast en fallstudie vardera ligger som nämnt 
till grund för respektive värde. Monterings- och markförläggningsförfarandet varierar dock 
med terräng, geografisk placering och andra befintliga förutsättningar för byggnation som 
exempelvis förekomsten av befintliga vägar. Det går inte heller att påstå att denna del ger en 
fullgod uppskattning av det sista av de tre aktuella process-stegen (byggnation och 
montering). Detta är dock inte heller riktigt syftet med dessa nyckeltal, som snarare finns till 
för att ge en uppfattning om utsläppens storleksordning. Andra delar som skulle kunna tas 
med i beräkningarna är exempelvis grundläggning av fundament, dragning av luftledning 
samt nya vägbyggen som krävs för att ta sig fram.  
 
Tabell 12 - Koldioxidutsläpp vid montering av 400 kV-kraftledningsstolpar samt markförläggning av 200 kV-kabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
För att använda ovanstående nyckeltal som uppskattar CO2-utsläppen så kan följande tre steg 
användas (se figur 9). 
 

Spänningsnivå Projekttyp  Utsläpp per km 
ledning 

400 kV Montering av 
stolpar 

4,57 ton CO2/km 

220 kV Markförläggning 
av kabel 

6,57 ton CO2/km 
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Figur 9 - Tillvägagångssätt för uträkning av koldioxidutsläpp vid projektets olika steg. 

 
Den nya lagändringen, (se punkt 2.1.1), som gör att alla får tillsvidarekoncession och inte 
behöver ansöka om förlängning efter 25 eller 40 år, leder till att färre 
koncessionsförlängningsärenden kommer hamna hos EI. I de MKB:er som skrivs, kommer  
nollalternativet vara av betydande vikt. Skälet är att det enbart kommer uppkomma 
koncessionsförlängningsärenden då någon begärt det. Det vill säga i de situationer när 
kraftledningen anses farlig, i vägen eller på annat vis stötande. När en MKB skrivs blir 
nollalternativet mycket relevant eftersom det är detta som kommer tala om vad som ska ske 
om den befintliga ledningen inte får koncession i framtiden. Nollalternativet bör följaktligen 
behöva beskriva alternativa lösningar och vara mer utförligt än i dagsläget. Om modellen 
används som hjälpmedel behöver inte mer resurser tas till i dessa fall heller. 
 
Avslutningsvis tar modellen och nyckeltalen hänsyn till både ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Däremot tas inte större hänsyn till det tredje perspektivet, social hållbarhet. Detta 
kan dock diskuteras ändå eftersom det tas upp löpande i litteraturstudien. Exempelvis kan 
nämnas landskapsbilden som ofta anses förstöras av att det byggs kraftledningar genom dem. 
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det därför anses bättre att välja markförlagd kabel på 
de platser där landskapsbilden värderas högt och prioriteras framför annat. Dock är detta en 
säkerhetsrisk eftersom det är svårare att underhålla markkablar och de har sämre 
leveranssäkerhet. Dessutom är det mycket dyrare att gräva ner dessa vilket i sin tur kan få 
följder på regionens nätavgifter. 

 

4.3. Känslighetsanalys 
Modellen bygger på ett antal antaganden och utvald information. Det är därför av hög vikt att 
testa dess känslighet. För att genomföra detta har SVK:s MKB avseende förlängning av 
befintlig 400 kV kraftledning Harsprånget-Porjus-Vietas valts då det är ett karakteristiskt fall 
av prövning om förlängd nätkoncession och därför kan exemplifiera användandet av 
nyckeltalen i modellen. Den totala längden på denna luftledning är 107 km. Luftledningen 
hålls på plats av 24-27 meter höga stadgade portalstolpar och skogsgatans bredd utgör 28-52 
meter (Svenska Kraftnät, 2010b). Samtliga orter ligger i norra Norrland.  
 

KONSTANTER 
OCH VARIABLER

• Aktuell 
spänningsnivå

• Landsdel
• Kraftledningens 
längd

• Projekttyp
• Längd på skogsparti
• Transportsträcka för 
stolpar eller 
markkabel

SKOGS-
AVVERKNING 


• Välj nyckeltal 
utifrån 
spänningsnivå och 
landsdel ur tabell 
9.

• Multiplicera med 
längd på 
skogsparti som 
ska avverkas.

TRANSPORTER 


• Välj lämpligt 
nyckeltal ur tabell 
10 eller 11 som 
passar vald 
spänningsnivå och 
projekttyp.

• Multiplicera med 
ledningens längd 
och 
transportsträcka.

BYGGNATION 
OCH MONTERING 


• Om applicerbart, 
använd projekttyp 
och spänningsnivå 
för att välja 
lämpligt nyckeltal 
ur tabell 12. 

• Multiplicera med 
ledningens längd.
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Tanken med appliceringen av modellen på denna MKB är att genom att ändra på de ingående 
variablerna få fram resultat som testar modellens känslighet. De variabler som är väsentliga 
att variera är exempelvis ledningssträckningen, längd på skogsparti och transportsträckan. 
Spänningsnivån anses som en konstant då det som utreds är själva utförandet av en ledning 
för en viss spänningsnivå och inte vilken spänningsnivå som skulle vara lämplig, varför detta 
värde är bestämt redan från början.  
 
För att testa modellen måste till att börja med spänningsnivån, ledningssträckningen samt den 
geografiska placering (landsdel) vara känd, vilket de är i detta fall. Dessutom bör man känna 
till hur stor del av ledningssträckningen som befinner sig i skog som måste avverkas samt hur 
lång transportsträckan är för stolparna (eller markkabeln). Dessa värden är inte kända för 
denna MKB utan måste uppskattas. För kostnad per km ledning är dock samtliga ingående 
variabler kända varför stegen beskrivna i figur 8 kan användas direkt. 
 

1. Väljer att studera kostnaden för att ersätta den befintliga luftledningen med en 
markkabel. 

2. Tittar i tabell 8 och finner att vid 400 kV är kostnaden för att ersätta luftledningen med 
markkabel 47 210 000 kr/km. 

3. Multiplicerar detta med sträckan för kraftledningen som är 107 km. Finner då att den 
förväntade kostnaden för denna typ av projekt skulle hamna på 5 051 500 000 kr. 
 

Denna summa kan således inte rättfärdigas som en rimlig kostnad för att genomföra ett utbyte 
av den befintliga luftledningen med en markkabel om situationen inte är krisartad eller inget 
bättre alternativ finns till hands. Dock kan det ändå vara av intresse att denna summa skrivs ut 
i MKB:n för att poängtera att alternativet är så pass dyrt att det inte kan anses realistiskt att ha 
som alternativ. Som kommit fram i känslighetsanalysen blir kostnaden för att ersätta befintlig 
luftledning med en markkabel denna sträcka väldigt hög. En reflektion som kan göras på detta 
har att göra med stordriftsfördelar, det vill säga desto längre sträckan är desto mindre borde 
styckkostnaderna kunna bli. Alltså kan det antas att kostnaden för projektet borde bli något 
mindre än vad modellen föreslår på grund av den relativt långa sträcka (107 km) som det 
gäller. 
 
Vidare kan samma tre steg följas för alternativet att flytta den befintliga luftledningen till en 
annan sträckning för luftledningen. Sålunda finnes i tabell 8 att vid 400 kV är kostnaden per 
km är 4 721 000 kr. Multipliceras detta, enligt steg 3, med sträckan på 107 km finnes den 
förväntade kostnaden till 505 147 000 kr. Om det sker en jämförelse mellan kostnaden för att 
ersätta en luftledning med en markkabel respektive med en annan luftledning ses att 
markkabeln är betydligt dyrare att anlägga. 
 
I dessa fall har det antagits att den ersättande markkabeln och ersättande luftledningen har 
exakt samma sträckning som den befintliga. I verkligheten är så inte fallet utan längden på 
ledningen varierar beroende på var den nya markkabeln kan läggas och hur den nya 
luftledningssträckningen går. Genom att minska eller öka sträckningen med några km testas 
känsligheten i modellen. Detta redovisas i figur 10 och 11 och beräkningarna för detta hittas i 
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appendix C. I figurerna 10 och 11 kan det noteras att modellen är känsligare för projekt 
angående ersättning av befintlig luftledning till markledning eftersom derivatan är brantare 
för dessa fall. Det vill säga kostnaden förändras mer för dessa projekt än för projekt där 
befintlig luftledning ersätts med annan luftledning när ledningssträckningen ändras. Detta 
gäller både då man ökar ledningssträckningen respektive minskar ledningssträckningen. 

 
Figur 10 - Känslighetsanalys: hur mycket kostnaden minskar med minskande ledningssträcka 

 
Figur 11 - Känslighetsanalys: Hur mycket kostnaden stiger med ökande ledningssträcka 

I MKB:n står det givet att större delen av sträckningen befinner sig i skogsmark (Svenska 
Kraftnät, 2010b). Det går dock inte att identifiera någon transportsträcka för olika 
komponenter varför utgångsvärdet med stor sannolikhet inte stämmer överens med 
verkligheten. Det bör dock understrykas att primärsyftet med känslighetsanalysen inte är att ta 
fram korrekta värden utan snarare att se hur osäkerheten i de ingående variablerna kan 
påverka slutvärdet, vilket i det här fallet är totala CO2-utsläpp. Genom att anta att 80 procent 
av sträckningen utgörs av skogsmark, att transportsträckan för ledningsstolparna är 20 mil 
samt att transportsättet är lastbilar så skapas således det underlag som behövs för att ta fram 
ett utgångsvärde. I enighet med figur 9 följs följande beräkningssteg: 
 

1. Konstanter som kommer användas är spänningsnivån (400 kV) samt att landsdelen är 
norra Norrland. Ingående variabler är den totala ledningssträckningen på 107 km, 
andel skogsmark 80% samt transportsträckan för komponenter 20 mil. 
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2. Ledningssträckan multipliceras med andel skogsmark och sedan med gällande 
nyckeltal (270 ton CO2/km) och erhåller då värdet 25 423 ton CO2. 

3. Nyckeltal väljs utifrån spänningsnivå, projekttyp och transportmedel och multipliceras 
sedan med transportsträckan och ledningssträckan. Värdet som erhålls blir 139,2 ton 
CO2. 

4. Utsläpp från montering fås genom att multiplicera nyckeltalet (4,57 ton/km) med 
ledningens längd. Då erhålls värdet 489 ton CO2. 

5. De totala utsläppen fås genom att summera resultaten från ovanstående steg, vilket ger 
26 051 ton CO2.  

 
För att uppskatta känsligheten i variationer av ingående variabler varieras sedan dessa, en åt 
gången och allt annat lika, för att undersöka genomslaget på de totala utsläppen. Det visade 
sig att ledningens längd var direkt proportionell mot de totala utsläppen. Transportsträckan, å 
andra sidan, fick ett mycket litet genomslag. När denna exempelvis ökades med 50 procent 
påverkade detta endast resultatvariabeln med 0,27 procent (se figur 12).  
 

 
Figur 12 - Transportsträckans påverkan på de totala CO2-utsläppen i känslighetsanalysen relativt ursprungsvärdet 

 
Detta beror förmodligen på att ledningen i detta fall är så pass lång i förhållande till 
transportsträckan att en så pass liten ökning som 50 procent, det vill säga inte ens en 
dubblering, får mycket litet genomslag på de totala utsläppen. Dessutom så påverkar 
ledningens längd samtliga delar av uträkningarna, vilket förklarar varför den blir direkt 
proportionell, medan transportsträckan endast påverkar en av tre faktorer. En annan faktor 
som spelar in är att endast en andel av de komponenter som ska transporteras har kartlagts och 
inkluderats i modellen, medan exempelvis skogsröjningen för ledningsgator är ett relativt 
”komplett” nyckeltal. Vidare har även andelen skog en relativt stor påverkan på den totala 
mängden CO2. När denna andel ökas från 80 till 100 procent så ökar andelen CO2-utsläpp 
med cirka 24 procent. För mer detaljerade uträkningar, se Appendix C.  
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5. Slutsatser 
Syftet med denna studie var att konkretisera och analysera problematiken kring hur 
nollalternativ bör formuleras i ansökningar om koncessionsförlängningar. Genom den 
kartläggning som gjorts med intervjuer, lagar och olika litterära källor har flera betydande 
faktorer identifieras, både sådant som bidrar till oklarheten i sig men även sådant som 
bedömts relevant att inkludera i nollalternativ av denna typ.  
 
För det första så finns det ett tolkningsdilemma till det i branschen etablerade begreppet 
nollalternativ. Trots att det som ska ingå i nollalternativet är en beskrivning av 
konsekvenserna av att koncessionsförlängningen (eller annan verksamhet) inte beviljas leder 
det författaren till att tro att det ska finnas ett specifikt och identifierbart framtidsscenario. 
Eftersom det endast går att spekulera kring potentiella utfall lämpar sig dock nollalternativet 
bättre för diskussion än för en sådan beskrivning. Åsikterna kring hur både MKB:n och 
nollalternativet ska utformas är många. Vissa menar på att nollalternativet inte kan inkludera 
andra alternativa lösningar utan endast bör vara konsekvensen av att ingen verksamhet 
beviljas. Andra menar att nollalternativet skulle kunna vara mycket omfattande. 
 
För det andra så är det tydligt att nollalternativet har ett mycket litet fokus även i 
handläggningsprocessen. Detta påverkar nödvändigtvis inte kvaliteten på ansökan i andra fall, 
men i just koncessionsförlängningar är nollalternativet det enda utrymmet som finns för 
diskussion av alternativa lösningar, så länge inte andra utredningsalternativ har efterfrågats i 
samrådsprocessen. För att nollalternativet ska få någon ytterligare funktion än att enbart 
avgöra om behovet för en viss elledning fortfarande existerar eller inte, bör alltså detta 
utvecklas till att diskutera de möjliga framtida konsekvenserna av att koncessionen inte 
förlängs. Om en betydande kraftledning måste tas ur bruk kommer den ju definitivt ersättas, 
alltså bör sådana möjligheter inkluderas.  
 
För det tredje bör det understrykas att nollalternativet endast utgör en del av MKB:n och 
resten av ansökningsprocessen, varför det är viktigt att ta hänsyn till de resursbegränsningar 
som finns på de platser där dessa författas. Med denna rapport och dess modell underlättas 
dock formuleringen av nollalternativ för många olika projekttyper, varför en ökad omfattning 
inte bör vara ett större problem ur en resurssynpunkt. Dessutom menar flera större aktörer, 
bland annat SVK och EI, att ett utökat nollalternativ skulle öka kvaliteten i ansökan. De 
aspekter som bör övervägas att inkluderas är presenterade i figur 5.  
 
Efter att ha tittat närmre på både tekniska och ekonomiska faktorer valdes det ut att fokusera 
ytterligare på kostnaden samt koldioxidutsläpp som kan härledas till olika 
kraftledningsprojekt. Kostnaderna valdes för att det är en parameter som direkt avgör om ett 
alternativ över huvud taget är genomförbart eller inte, samt för att kostnadseffektiva lösningar 
gynnar både verkställande aktör till slutkonsument som indirekt belastas av höga 
investeringskostnader. Koldioxid valdes för att det är en miljömässig parameter som är enkel 
att kvantifiera och ställa i jämförelse till annat. På så sätt ges en uppfattning, som i litteratur 
inte har stötts på tidigare, om hur stort kraftledningsprojektens bidrag är till Sveriges 
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ekologiska fotavtryck. Dessutom, om så önskas, kan dessa nyckeltal användas vid författandet 
av MKB:er för kraftledningsprojekt generellt och nätkoncessionsförlängningar specifikt, för 
att ge ökad legitimitet hos olika lösningsalternativ. Samtliga nyckeltal finns presenterade 
under punkt 4.2. Vissa av nyckeltalen, som exempelvis CO2-utsläpp vid transporter, har dock 
visat sig vara i behov av viss komplettering efter modellprövningen i känslighetsanalysen. I 
sådana fall är det extra viktigt att betrakta värdena som just uppskattningar och inte definitiva 
sådana. 
 
Med nyckeltalen för kostnad per km kan det studeras hur mycket alternativen till den 
befintliga ledningen skulle kosta och på så vis illustrera alternativens rimlighet. Detta gör att 
nollalternativet inte endast är något som styrker den befintliga ledningens kvarvarande, utan 
även beskriver möjliga framtidsscenarier för ledningssträckningen och området. I och med 
den nya lagändringen kommer de MKB:er som skrivs ha ett nollalternativ som betyder något 
för ledningens fortskridande, och inte bara ett måste i en MKB. Det gör att modellen och 
nyckeltalen blir av vikt att ha med i formuleringen av nollalternativet. Det kommer inte räcka 
med att endast skriva ”ledningen tas ur bruk om koncessionen inte beviljas på nytt” eftersom 
koncessionsprövningen uppkommit på grund av att ledningen anses störande. Strategin bör 
således vara enligt denna studie att titta på flera alternativ även vid ett 
koncessionsförlängningsärende.  
 

6. Förslag	  på	  framtida	  arbete	  
 
Förslag på framtida studier har dels uppkommit utifrån de hinder och svårigheter som stötts 
på samt dels genom att flera vidareutvecklingsmöjligheter har identifierats under studiens 
gång. En av de största svårigheterna var att hitta nödvändig information vid framtagandet av 
nyckeltalen. Exempelvis var ett problem att få tag i kostnaderna för projekt som handlade om 
att flytta en befintlig luftledning till en annan sträckning, att ersätta en befintlig luftledning 
med en markledning och vice versa. Det kan alltså vara intressant att vidare studera projekt 
som kan vara som följd av att koncessionsförlängning inte tillhandahålls.  
 
Vidare var en ny frågeställning som uppkom under studiens gång problematiken med 
magnetfälten runt kraftledningarna och ljudeffekterna som uppkommer under vissa 
väderförhållanden. Många menar att dessa kan vara skadliga för människan och kan därför 
vara relevanta parametrar att ha med i en diskussion för nollalternativet. En eventuell 
utökning av denna studie skulle därför kunna vara att undersöka dessa parametrar närmre och 
ta fram liknande nyckeltal för dessa som för koldioxid och kostnader i denna rapport.  
 
För fortsatta studier kan det även undersökas om det finns liknande problematik i andra 
tillståndsärenden där ansökan om förlängning måste ske efter en viss tid, till exempel för 
annan infrastruktur som hamnar eller vindkraftverk. Erfarenhetsutbytet mellan dessa skulle 
sedan kunna användas som ytterligare stöd i formuleringen av nollalternativet vid 
koncessionsförlängningar för kraftledningar.  
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Dessutom skulle det vara bra att genomföra långsiktigare analys av vad det kan ha för 
konsekvenser att behålla äldre kraftledningar i bruk istället för att bygga nya. Detta skulle i så 
fall kunna undersökas utifrån flera hållbarhetsperspektiv och förhoppningsvis ge ytterligare 
bidrag till hur nollalternativet bör formuleras. Man skulle då exempelvis kunna jämföra 
verkningsgraden mellan de äldre och nyare kraftledningarna och sedan ställa dessa 
energiförluster i relation till utsläppen som resulteras från en ombyggnation av ledningen.  
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Appendix	  A	  -‐	  Mailkonversationer	  
 
Mail Jakob Holmström: 
 
”Från: jakob[mailto: Jakob.Holmstrom@eon.se] 
Skickat: den 25 april 2014 10:20 
Till: Gabrielsson, Gunilla 
Ämne: återkoppling efter telefonsamtal 
  
Hej Gunilla! 
 
Efter en snabb genomgång kan jag konstatera att vi uteslutande har investeringsprojekt på 10-
20kV nivåerna. Men ett undantag och det är en 130kV markkabel i Örebro tätort. 
/Jakob 
 
Informationschef Distribution 
Stakeholder Management 
M +46 703 25 14 15 
jakob.holmstrom@eon.se 
E.ON Sverige AB 
SE-205 09 Malmö 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Gunilla [mailto:ingrid.gunilla.gabrielsson@gmail.com] 
Skickat: den 23 april 2014 15:22 
Till: Holmström, Jakob 
Kopia: Isabelle Blomqvist 
Ämne: återkoppling efter telefonsamtal 
 
Hej Jakob, 
 
Tack för ett trevligt samtal! 
 
Som jag precis sa på telefon har vi tittat på er investeringskarta på eon.se och hittat mycket 
bra information som vi kan använda i vårt kandidatexamensarbete. 
Det vi dock även skulle vilja veta är vilka spänningsnivåer respektive projekt handlar om. 
Som du nämnde tar vi gärna emot detta i kategorier i form av regionnätet, mellanspänning och 
lågspänning. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
Isabelle Blomqvist och Gunilla Gabrielsson Industriell ekonomi, KTH” 
 
Mail från Joel Nylin:  
  
”Från: Joel Nylin[mail: Joel.Nylin@svk.se] 
Skickat: den 25 april 2014 13:30 
Till: Isabelle Blomqvist [mail: blomqvist.isabelle@gmail.com] 
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Ämne: Fråga om kostnader m.m. för de olika grenarna av sydvästlänken 
 
Hej Isabelle och Gunilla! 
 
Roligt att ni intresserar er för SydVästlänken. Vi ska försöka svara så gott vi kan på era frågor 
och nedan finner ni lite generell information om SydVästlänkens båda delar. Svenska kraftnät 
ansvarar för och samordnar projektet men vi anlitar entreprenörer för att bygga förbindelsen. 
Så för mer tekniskt detaljerade frågor som vilka typer av maskiner vi använder måste vi be att 
få hänvisa till våra respektive entreprenörer. Hoppas information hjälper er i erat arbetet och 
lycka till med era studier! 
 
 
Den norra delen består av en18 mil 440 kV-luftledning mellan Hallsberg och Barkeryd. 
Ledningarna kan överföra en effekt på 1200 megawatt. De nya stolparna har en vikt på 8,5 ton 
vardera. Stolpar och fundament är jordade med jordlina. Luftledningar har en livslängd på 50 
till 70 år. Byggnationen av luftledningssträckan startade i februari 2013 och beräknas vara i 
drift i början av januari 2015.  
 
För byggnation av den södra delen har Svenska kraftnät handlat upp följande entreprenörer 
och leverantörer.  
Sirti för byggnation av delsträckan Skänninge till Tranås, 186 miljoner kronor. 
SPL Powerlines Sverige AB för byggnation av delsträckan Hallsberg till Bona, 206 miljoner 
kronor. 
Skanska Sverige AB för byggnation av delsträckan Bona till Skänninge, 189 miljoner kronor.  
Eltel Networks TE AB för byggnation av delsträckan Tranås till Barkeryd, 164 miljoner 
kronor 
 
 
Den södra delen består av en 197 kilometer likströmskabel som förläggs som markkabel 
mellan Barkeryd och Hurva, undantaget mellan Nässjo och Värnamo där den byggs som 
luftledning. Likströmskabeln levereras av ABB och kostar 1,17 miljarder kronor.  
Den levereras på 558 stycken kabeltrummor som väger 27-29 ton vardera.  
På varje trumma finns 1-1,5 kilometer kabel som väger dr ygt 20 kilo per meter. 
Kablarna i Sydvästlänken har en kapacitet på upp till 300 kV och kan överföra en effekt på 2 
x 720 MW. Livslängden beräknas uppgå till 40 år. Byggnationen av markkabel startade i 
augusti 2012 och beräknas vara i drift i början av 2015.  
 
För byggnation av den södra delen har Svenska kraftnät handlat upp följande entreprenörer 
och leverantörer.  
Skanska för schaktning och återfyllnad av schakt på sträckan mellan Värnamo och Hurva. 500 
miljoner kronor. 
Svevia för schaktning och återfyllnad av schakt på sträckan mellan Barkeryd och Nässjö. 38 
miljoner kronor Sirti för byggnation av luftledningen för likström på sträckan mellan Nässjö 
och Värnamo. 275 miljoner kronor. 
 
Med vänlig hälsning 
JOEL NYLIN 
KOMMUNIKATÖR 
PRESS OCH KOMMUNIKATION 
SVENSKA KRAFTNÄT 



 

 47 

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 
STUREGATAN 1 
TEL 010 475 83 31 
MOBIL 072 234 96 56 
JOEL.NYLIN@SVK.SE 
WWW.SVK.SE 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Isabelle Blomqvist [mailto:blomqvist.isabelle@gmail.com] 
Skickat: den 23 april 2014 15:01 
Till: Sydvästlänken 
Ämne: Fråga om kostnader m.m. för de olika grenarna av sydvästlänken 
 
Hej, 
 
Vi blev tipsade om att kontakta er av Eva Isaeus (som också arbetar på SVK).  
 
Vi skriver nämligen ett kandidatexamensarbete på KTH som utreder hur man bör formulera 
nollalternativ i MKB:er vid koncessionsförlängningar för kraftledningar. I samband med detta 
vill vi ta fram ett antal nyckeltal som schablonmässigt uppskattar hur stor kostnaden 
respektive det ekologiska fotavtrycket är vid bland annat byggnation av markkabel respektive 
luftkabel.  
 
Vi undrar därför om ni skulle kunna tänka er att dela med er av kostnaden för respektive 
sträckning (markkabeln mellan Station Hurva och Värnamo samt luftledningen mellan Station 
Barkeryd och Station Hallsberg) samt gärna lite tekniska aspekter kring dessa, exempelvis hur 
lång tid det tar att bygga och vilka maskiner som används (ur vilket vi sedan kan uppskatta 
det ekologiska fotavtrycket). 
 
Stort tack på förhand! 
 
Mvh, 
Gunilla Gabrielsson och Isabelle Blomqvist” 
 
 
Mail från Maria Enskog: 
 
”Från: Maria Enskog [mail: maria.enskog@wspgroup.se] 
Skickat: den 24 april 2014 12:13 
Till: Isabelle Blomqvist [mail: blomqvist.isabelle@gmail.com] och Gunilla Gabrielsson 
[mail: gunilla.gabrielsson@hotmail.com] 
Ämne: Frågor om nollalternativ vid koncessionsförlängningar 
 
Hej, 
Nedan kommer ett försök till svar på era frågor. Jag har bollat med min chef, Jonas Rune, som 
har betydligt mer erfarenhet än jag kring koncessioner. Till större del är svaren nedan från 
honom. 
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1) (Ungefär) hur tycker du att ett nollalternativ bör formuleras vid koncessionsförläningar, 
vad bör inkluderas? Vi tänker oss att möjliga ”parametrar” att inkludera är alternativa 
sträckningar, nedgrävning av ledning samt skyddsåtgärder för befintlig ledning - håller du 
med om dessa? 
  
Jonas: 
Denna fråga kommer snart vara inaktuell eftersom lagstiftningen ändrats i juni 2013. Om inte 
särskilda skäl föreligger kommer koncessionen gälla tills vidare och koncessionsförlängningar 
kommer då bli sällsynta. 
  
Vanligen skriver vi att nollalternativet är liktydigt med sökt verksamhet, dvs att en förlängd 
koncession inte skulle innebära några förändringar med nuläget. 
  
Jag håller inte med om att ett nollalternativ kan/ska bestå av alternativa åtgärder, det skulle 
göra det mycket svårt att definiera vilken typ av alternativ åtgärd som skulle kvala in som 
nollalternativ (alla nedanstående parametrar kanske inte är möjliga). 
Huvudsaken är att det finns alternativ, odefinierat. (eller att bristen på alternativ är mycket väl 
motiverade) 
För det fall koncessionen inte skulle beviljas behövs alternativa utformningar som då föreslås 
i en fallande skala från skyddsåtgärder (i 99 fall av 100 kompaktstolpar), alternativa sträckor 
(från flytt av enstaka stolpar till helt nya dragningar) och i sista hand nedgrävning. 
Nedgrävning är vanligt på lägre spänningsnivåer men uteslutet för stamnätet förutom i 
exceptionella fall (som City Link). Huvudsyftet med att ha en omprövning av koncessionen är 
att säkerställa att ledningen fortfarande behövs, inte att pröva ledningen från scratch igen. 
  
Maria: 
Vad gäller nollalternativet för förlängning av koncession kan det ju så klart se olika ut från 
fall till fall. Men generellt kan man säga att ett nollalternativ för det första inte brukar bli 
aktuellt i praktiken, förrän man faktiskt söker om tillstånd för förlängning av koncession. 
Elförsörjningen upphör inte bara för att ett tillstånd gått ut (det finns fall då distributionen 
fortsatt i åratal, trots att koncession saknas). Så ett nollalternativt, alltså ingen verksamhet, är 
alltså aktuellt i praktiken först i det fall då man skulle få avslag från Ei. Och får man (i teorin) 
ett nej, kan ju inte distributionen fortsätta, och den aktuella ledningen bör rivas. Men i och 
med att det finns ett behov av eldistribution, måste då en ny ledning med motsvarande 
kapacitet anläggas. Det innebär i sin tur att ny mark kommer att behöva tas i anspråk, 
ytterligare miljökonsekvenser, kostnader etc. Så i det fallet blir nollalternativet, en alternativ 
sträcka, kanske i form av nedgrävning (det är dock avsevärt mycket dyrare, och därför ofta 
inte troligt). Fast jag skulle inte säga att detta presenteras som ett alternativ, utan snarare en 
konsekvens av ett nej. 
  
Jag har svårt att se hur alternativa sträckningar, nedläggning på plats eller skyddsåtgärder för 
befintlig ledning skulle kunna inkluderas i ett nollalternativ. 
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2) Hur skulle du säga att ”graden av” betydande miljöpåverkan påverkar kravet, från 
länsstyrelsens sida, på MKB:n respektive nollalternativet? 
 
Jonas: 
Länsstyrelsen ställer inga krav på nollalternativet, möjligen kommer 
Energimarknadsinspektionen (prövningsmyndigheten) att göra det. 
Behov av alternativa lösningar (se ovan) kan vara starkare om det finns starka motstående 
samhällsintressen, exv. Försvarsmaktens områden, 220 kV-ledningen genom 
Nationalstadsparken eller motsvarande. 
Om det finns ekonomiska utrymmen och drivkrafter som i Stockholms ström kan också 
alternativa åtgärder bli aktuella, men det har bara indirekt med miljöpåverkan att göra (även 
om det gärna lyfts fram som en drivande faktor).   
Vad gäller betydande miljöpåverkan så ingår elledningar inte i de verksamheter som per 
automatik innebär betydande miljöpåverkan, utan det bedöms från fall till fall. Länsstyrelsens 
BMP-beslut påverkar omfattningen av samrådet, samt att länsstyrelsen under samrådet ska 
verka för att MKB får en bra inriktning och utformning. Det är inget krav som länsstyrelsen 
ställer i de avseendet, utan bara utifrån sin rådgivande funktion. 
  
3) Vi har kommit på ytterligare en fråga som vi skulle vilja ställa dig, nämligen om du har 
koll på något specifikt fall där du tycker att man använt nollalternativet för att styrka 
utredningsalternativet? (Exempelvis ”Om inte koncessionen förlängs så kommer det inte 
kunna transporteras någon el till orten” istället för att diskutera exempelvis alternativa 
sträckningar). Gärna ett fall vid just koncessionsförlängningar men annat ärende fungerar 
såklart med om du känner till något sådant. 
  
Jonas: 
Argumentet används ofta som en slutgiltig konsekvens av att inte det inte finns en anslutning 
mellan de två punkter som man söker koncession för. Beroende på hur elnätet i övrigt ser ut 
kan det också vara att elnätet försvagas/n-1 kriteriet inte uppfylls (dvs att nätet ska hålla även 
om en station, linje eller strömskena faller ur.). Det återknyter till Ei:s första prövningsgrund 
– om ledningen behövs. Om man inte kan visa att det får konsekvenser för elförsörjningen 
eller nätets robusthet finns ingen större mening med att ha ledningen. 
Sen ska man ju säkerställa att ledningen byggs i rätt linje och med rätt teknik, vilket vid en 
förlängning redan har prövats en gång – när första koncessionen söktes. Vid en 
koncessionsförlängning är krav på alternativ svagare. Vi har exempel på tunnel- och 
markförlagda kablar där vi mycket kort avfärdat andra alternativ eftersom miljöpåverkan från 
ledningen i stort sett har upphört och byggnation i en ny linje/ny teknik i samtliga kommer att 
medföra större miljöpåverkan eller vara helt ekonomiskt orimliga. När det gäller luftledningar 
finns det ofta åtminstone anpassningar som eventuellt kan göras och då ska beskrivas, även 
om det inte är helt nya alternativ. Då får man väga kostnaden av åtgärden mot den 
miljökonsekvens man försöker eliminera (jmf rimlighetsavvägningen i 2 kap. Miljöbalken). 
Sen är det upp till Ei att besluta/villkora att ledningen får förlängd koncession utan åtgärder 
eller om åtgärder måste till. 
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Maria: 
Som jag nämnde i fråga 1, kan det resoneras kring detta som en konsekvens av ett nej, alltså i 
det fall koncessionen skulle komma att avslås.  Men inte direkt för att styrka 
utredningsalternativet (som jag antar är förlängning av koncession). 
  
Hoppas ni kan få ut något av svaren! 
  
Med vänliga hälsningar, 
Maria Enskog 
MKB och tillstånd 
  
WSP Environmental 
���Adress: Arenavägen 7���121 88  Stockholm-Globen���Org nr: 556057-48 80��� 
Telefon: +46 10 7228807���Mobil: +46 701 844577 ���Växel: 010-722 5000 
Org nr: 55 60 57-48 80 
maria.enskog@wspgroup.se���www.wspgroup.se | Twitter | YouTube 
 
WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Med över 300 kontor och 15 000 medarbetare i 35 länder bidrar vi till 
en hållbar samhällsutveckling. 
 
 
Från: Isabelle Blomqvist [mailto:blomqvist.isabelle@gmail.com]  
Skickat: den 23 april 2014 14:43 
Till: Enskog, Maria 
Kopia: Gunilla 
Ämne: Re: Frågor om nollalternativ vid koncessionsförlängningar 
  
Hej Maria, 
  
Hoppas du har haft en skön påskledighet! 
  
Tänkte bara höra om du haft möjlighet att kolla något på frågorna än?  
  
Vi har kommit på ytterligare en fråga som vi skulle vilja ställa dig, nämligen om du har koll 
på något specifikt fall där du tycker att man använt nollalternativet för att styrka 
utredningsalternativet? (Exempelvis ”Om inte koncessionen förlängs så kommer det inte 
kunna transporteras någon el till orten” istället för att diskutera exempelvis alternativa 
sträckningar). Gärna ett fall vid just koncessionsförlängningar men annat ärende fungerar 
såklart med om du känner till något sådant. 
  
Tack återigen på förhand! 
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Mvh, 
Gunilla och Isabelle 
  
16 apr 2014 kl. 14:15 skrev Isabelle Blomqvist <blomqvist.isabelle@gmail.com>: 
 
 
Hej igen Maria, 
  
Vad snällt! Ja efter påskledigheten blir jättebra. 
  
Glad påsk!  
  
Vänliga hälsningar, 
Gunilla och Isabelle  
  
16 apr 2014 kl. 14:13 skrev Enskog, Maria <maria.enskog@wspgroup.se>: 
 
Hej, 
  
Det kan jag absolut göra. Får dock be att återkomma med svaren under morgondagen, 
alternativt strax efter påskledigheten. Hoppas att det inte brinner i knutarna för er del! 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Maria Enskog 
MKB och tillstånd 
  
WSP Environmental 
 
Adress: Arenavägen 7 
121 88  Stockholm-Globen 
Org nr: 556057-48 80 
 
Telefon: +46 10 7228807 
Mobil: +46 701 844577  
Växel: 010-722 5000 
Org nr: 55 60 57-48 80 
maria.enskog@wspgroup.se 
www.wspgroup.se | Twitter | YouTube 
WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Med över 300 kontor och 15 000 medarbetare i 35 länder bidrar vi till 
en hållbar samhällsutveckling. 
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Från: Isabelle Blomqvist [mailto:blomqvist.isabelle@gmail.com]  
Skickat: den 15 april 2014 11:30 
Till: Enskog, Maria 
Kopia: Gunilla 
Ämne: Re: Frågor om nollalternativ vid koncessionsförlängningar  
Prioritet: Hög 
  
Hej Maria,  
  
Intervjun med Anna gick toppen - kul att vi fick träffa henne!  
  
Vi hade dock ett par väldigt specifika frågor angående utformningen på nollalternativ vid just 
koncessionsförläningar för kraftledningar som vi undrar om du skulle kunna tänka dig att 
svara på per mail? Anna verkade inte ha skrivit några sådana nollalternativ nämligen, men det 
kanske du har gjort?  
  
Här är i så fall frågorna: 
  
1) (Ungefär) hur tycker du att ett nollalternativ bör formuleras vid koncessionsförläningar, 
vad bör inkluderas? Vi tänker oss att möjliga ”parametrar” att inkludera är alternativa 
sträckningar, nedgrävning av ledning samt skyddsåtgärder för befintlig ledning - håller du 
med om dessa? 
  
2) Hur skulle du säga att ”graden av” betydande miljöpåverkan påverkar kravet, från 
länsstyrelsens sida, på MKB:n respektive nollalternativet?  
  
Stort tack på förhand! 
  
Hälsningar 
Gunilla och Isabelle” 
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Appendix	  B	  –	  Intervjufrågor	  
 
  

1) Vad har du för arbetsuppgifter? 
 

2) Berättar om vad vi gör – någon kommentar? Är det här ett problem som du också 
funderat över? (I vilken situation då?) 

 
3) Stöter du på många fall där du tycker att man har misstolkat vad som bör inkluderas i 

ett nollalternativ? (Ge exempel, hur ofta?) 
 

4) Hur tycker du man bör betrakta nollalternativet i dessa situationer? 
 

5) Tycker du att det här problemet är specifikt för koncessionsförlängningar för 
kraftledningar?  

a. Om Ja, varför tror du det? 
b. Om Nej, vart annars kan man återfinna denna typ av problematik? 
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Appendix	  C	  -‐	  Uträkningar	  
 

Uträkningar för punkt 3.3.1  
Information för att finna kostnaden per km har information i första hand hämtats från E.ON:s 
investeringskarta, Jakob Holmström på E.ON samt SVK. 
Nedan följer ett exempel för hur beräkningen för kostnaden per km sett ut: 
Exempel 1, Sörfors, Sundsvalls Kommun: 
Projektnummer: 303116 
Kostnad för projektet (Mkr): 5.1 
Längden på ledning (km): 17 
Område för sträckning: Sörlindsjö 
Utförandestart projektet: Sommaren 2013 
Beskrivning av projektet: Ny markkabel grävs ner för att öka leveranssäkerheten för kunder i 
området. 
Då blir beräkningen enligt följande:  !,!

!"
= 0,30  𝑀𝑘𝑟/𝑘𝑚 

Och på samma sätt har de 100 andra projekten studerats. 
 
Vad gäller projekten på stamnätsnivå så har det utgåtts från MKB:er, dokument om ”SVK:s 
yttrande till EI” samt med hjälp från Eva Isaeus på SVK för att hitta informationen. Det som 
hittades var två projekt på spänningsnivån 400 kV där projektet gick ut på att flytta befintlig 
luftledning till annan sträckning för luftledningen. Kostnaden per km beräknades på samma 
sätt som exempel 1 visar. 
Tabellen nedan visar alla de projekt som studerats för att finna kostnaden per km i detta 
projekt. I den hittas område för projektet, typ av projekt, kostnaden per km för projektet samt 
spänningsnivån för respektive projekt. Ytterligare visas medelkostnad per km för respektive 
spänningsnivå som sedan har använts för att få fram figur 7. 
Område/kommun Typ av projekt Kostnad per km 

[kr] 
Spänningsnivå 

Asmundtorp 1, Landskrona 
kommun 

Befintlig luftledning ersätts med markkabel 900 000 10-20 kV 

Asmundtorp 2, Landskrona 
kommun 

Befintlig luftledning ersätts med markkabel 850 000 10-20 kV 

Glumslöv, Landskrona kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 850 000 10-20 kV 
Åkersberga 3, Österåkers kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 700 000 10-20 kV 
Svalöv 4, Svalövs kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 687 500 10-20 kV 
Hofterup 1, Kävlinge kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 650 000 10-20 kV 
Häljarp, Landskrona kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 625 000 10-20 kV 
Persnäs, Borgholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 612 500 10-20 kV 
Flinka, Örkelljunga kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 600 000 10-20 kV 
Vena, Hultsfreds kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 600 000 10-20 kV 
Lindshammar, Vetlanda kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 566 667 10-20 kV 
Hofterup 2, Kävlinge kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 520 000 10-20 kV 
Tollarp 2, Kristianstad kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 516 667 10-20 kV 
Östra Tommarp, Simrishamns 
kommun 

Befintlig luftledning ersätts med markkabel 500 000 10-20 kV 

Fältenborg, Ängelholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 500 000 10-20 kV 
Furutorp, Ängelholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 500 000 10-20 kV 
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Ryd, Tingsryds kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 488 889 10-20 kV 
Stenestad, Svalövs kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 487 500 10-20 kV 
Häljarp 2, Landskrona kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 485 714 10-20 kV 
Sandvik, Borgholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 483 333 10-20 kV 
Tågarp, Helsingborgs stad Befintlig luftledning ersätts med markkabel 475 000 10-20 kV 
Tollarp 3, Kristianstad kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 470 000 10-20 kV 
Vranarp, Simrishamns kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 470 000 10-20 kV 
Hackvad, Lekebergs kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 466 667 10-20 kV 
Åkersberga 5, Österåkers kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 466 667 10-20 kV 
Tenhult, Nässjö kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 450 000 10-20 kV 
Everöd, Kristianstad kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 444 444 10-20 kV 
Orröd, Svalövs kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 442 857 10-20 kV 
Algutsrum 1, Mörbylånga kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 442 857 10-20 kV 
Björnhult Södra, Falkenberg 
kommun  

Befintlig luftledning ersätts med markkabel 433 334 10-20 kV 

Vittskövle, Kristianstad kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 433 333 10-20 kV 
Binnerbäck, Borgholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 430 000 10-20 kV 
Sjöborg, Ängelholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 425 000 10-20 kV 
Krattakulla, Östra Göinge Befintlig luftledning ersätts med markkabel 422 222 10-20 kV 
Djurtorp, Ronneby kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 420 000 10-20 kV 
Ryssby, Ljungby kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 417 647 10-20 kV 
Tärnö, Blekinge kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 416 667 10-20 kV 
Rosendal N, Falkenberg kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 416 667 10-20 kV 
Algutsrum 2, Mörbylånga kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 415 385 10-20 kV 
Sönnarslöv, Klippans kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 407 692 10-20 kV 
Harplinge, Halmstad kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 407 143 10-20 kV 
Hackvad 2, Lekebergs kommun  Befintlig luftledning ersätts med markkabel 400 000 10-20 kV 
Bara, Staffanstorps kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 400 000 10-20 kV 
Skrea kyrka, Falkenberg kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 400 000 10-20 kV 
Väckelsång, Tingsryds kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 392 857 10-20 kV 
Hyllstofta, Perstorps kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 392 308 10-20 kV 
Hultanäs, Vetlanda kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 390 000 10-20 kV 
Furulund, Ängelholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 387 500 10-20 kV 
HULE, Falkenberg kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 387 500 10-20 kV 
Örkelljunga, Örkelljunga kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 381 818 10-20 kV 
Slättö, Sävsjö kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 375 000 10-20 kV 
Hässlås 1, falkenberg Befintlig luftledning ersätts med markkabel 363 158 10-20 kV 
Åhus 1, Kristianstad kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 361 538 10-20 kV 
Burseryd, Gislaved kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 360 000 10-20 kV 
Bälshult, Falkenbergs kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 360 000 10-20 kV 
Sollefteå kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 358 334 10-20 kV 
Svalöv 2, Svalövs kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 355 556 10-20 kV 
Hässlås 2, Falkenberg kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 353 846 10-20 kV 
Hamneda, ljungby kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 347 368 10-20 kV 
Byxelkrok, Borgholms kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 346 667 10-20 kV 
Fjällunda, Falkenberg kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 344 445 10-20 kV 
Västergårdsvägen, Ronneby 
kommun 

Befintlig luftledning ersätts med markkabel 340 000 10-20 kV 

Allberg, Falkenberg kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 337 500 10-20 kV 
Heberg 1, Falkenberg kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 336 364 10-20 kV 
Hackvad 3, Lekebergs kommun  Befintlig luftledning ersätts med markkabel 328 571 10-20 kV 
Svalöv 1, Svalövs kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 317 647 10-20 kV 
Åseda, Hultsfreds kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 316 667 10-20 kV 
Häggarp, Blekinge kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 316 667 10-20 kV 
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Tranemo kommun, Grimsås Befintlig luftledning ersätts med markkabel 315 385 10-20 kV 
Unnaryd, Hylte kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 312 500 10-20 kV 
Åhus 2, Kristianstad kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 311 111 10-20 kV 
Hinneryd, Markaryds kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 310 000 10-20 kV 
Ragunda kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 300 000 10-20 kV 
N Möckelby Befintlig luftledning ersätts med markkabel 266 667 10-20 kV 
Angstorp, Åstorps kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 256 250 10-20 kV 
Olsbo 2, Kalmar kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 212 500 10-20 kV 
Hovsta, Örebro kommun Befintlig luftledning ersätts med markkabel 376 923 10-20 kV 
Backaryd, Ronneby kommun Flytt av befintlig markkabel  400 000 10-20 kV 
Risnäset, Dorotea Kommun Ny förläggning av markkabel 800 000 10-20 kV 
Norr Ringsjöarna, Höörs kommun Ny förläggning av markkabel 683 334 10-20 kV 
Gunnhult, Älmhults kommun Ny förläggning av markkabel 500 000 10-20 kV 
Hultanäs, Uppvidinge kommun Ny förläggning av markkabel 500 000 10-20 kV 
Lyby, Hörby kommun Ny förläggning av markkabel 400 000 10-20 kV 
Huaröd 2, Kristianstad kommun Ny förläggning av markkabel 400 000 10-20 kV 
Borrestad, Kristianstad kommun Ny förläggning av markkabel 328 571 10-20 kV 
Sörfors, Sundsvalls kommun  Ny förläggning av markkabel 300 000 10-20 kV 
Skättilljunga by, Kristianstad 
kommun 

Ny förläggning av markkabel 300 000 10-20 kV 

Löddeköpinge 2, Kävlinge 
kommun 

Ny ledning 825 000 10-20 kV 

Strömsund Ny ledning 650 000 10-20 kV 
Barkeryd-Nässjö, Nässjö kommun Ny ledning 166 667 10-20 kV 
Medelkostnad spänningsnivå 10-
20 kV 

  444 040 

Graninge – Bispgården, Sollefteå 
kommun 

Ny ledning  944162 40 kV 

Forsmo – Näsåker, Sollefteå 
kommun 

Ny ledning  627 900 40 kv 

Edsele-Näsåker, Sollefteå kommun Ny ledning  460 000 40 kV 
Medelkostnad spänningsnivå 40 
kV 

  677 354 

Ätrafors- Ullared, 
Falkenbergskommun 

Ny förläggning av markkabel 2 185 185 50 kV 

Sjöliden-Ingelstad, Växsjö 
kommun 

Ny ledning  1 000 000 50 kV 

Medelkostnad spänningsnivå 50kV   1 592 593 
Rinkeby-Sökvabäck, Danderyd 
kommun 

Ny ledning  2 804 878 70kV 

Medelkostnad spänningsnivå 70 
kV 

  2 804 878 

Trelleborg kommun Ny ledning 1 257 143 130 kV 
Vimmelby till Kisa, Kinda 
kommun 

Ny förläggning av markkabel 6000000 130 kV 

Vimmerby – Kisa, Kinda kommun Ny ledning  1 300 000 130 kV 
Medelkostnad spänningsnivå 130 
kV 

  2 852 381 

Staffanstorp flytt av luftledning till ny sträcka 2 370 000 400 kV 
Södra Sandby flytt av luftledning till ny sträcka 7 071 000 400 kV 
Skogssa ̈ter (Trollha ̈ttan) och 
Stenkullen (Go ̈teborg)  

ny ledning 7 875 000 400 kV 

Stenkullen -Lindome ny ledning 9 375 000 400 kV 
Medelkostnad spänningsnivå 400 
kV 

  6 672 750 
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Uträkningar för punkt 3.3.2  
  
Nedan följer beräkningarna av koldioxidutsläppen per km ledning vid skogsröjning för 
ledningsgator. I den första tabellen visas uträkningarna för koldioxidinnehåll per ha skog för 
olika delar av Sverige.  
   
Område Virkesförråd 

(m3sk/ha) 
CO2-innehåll per 
m3sk barrved 
(kg/m3sk) 

CO2-innehåll per ha 
skog (ton/ha) 

CO2-innehåll per ha 
skog (ton/km2) 

N Norrland 92 734 67,528 6752,8 
S Norrland 132 734 96,888 9688,8 
Svealand 151 734 110,834 11083,4 
Götaland 175 734 128,45 12845 
Hela Sverige 134 734 98,356 9835,6 
 
För ovanstående beräkningar har följande formler använts: 
 

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑥𝑜𝑖𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙  𝑝𝑒𝑟  ℎ𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑔 = 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑠𝑓ö𝑟𝑟å𝑑  𝑝𝑒𝑟  ℎ𝑎 ∙ 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙  𝑝𝑒𝑟  𝑚!𝑠𝑘   
 

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑥𝑜𝑖𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟   𝑘𝑚!   𝑠𝑘𝑜𝑔 = 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙  𝑝𝑒𝑟  ℎ𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑔 ∙ 100   
 
Därefter har generella bredder på ledningsgator för olika spänningsnivåer studerats 
(kantzonerna ej inkluderade). Genom att identifiera dessa kan också den area som ska 
avverkas räknas ut per km ledning. Detta visas nedan i tabellen.  
 
Spänning Ledningsgatans 

bredd (m) 
exkl.kantzon, 
från 

Ledningsgatans 
bredd (m), 
exkl.kantzon, till 

Ledningsgatans 
area per km 
(km2) 
exkl.kantzon, 
från 

Ledningsgatans 
area per km (km2) 
exkl.kantzon, till 

Stamnätet (220-400 kV) 40 44 0,04 0,044 
Regionnätet (40-130 kV) 30 35 0,03 0,035 
Mellanspänningsnätet (10-20 
kV) 

7 7 0,007 0,007 

Lågspänningsnätet (0,4 kV)  7 7 0,007 0,007 
Markkabel  4 7 0,004 0,007 
 
Ovanstående beräkningar har genomförts med hjälp av följande formel: 
 

𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑠  𝑎𝑟𝑒𝑎  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚 = 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑠  𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑   ∙ 1  𝑘𝑚 
 
Slutligen har dessa areor multiplicerats med de uppskattade utsläppen per areaenhet för olika 
delar av landet samt för olika spänningsnivåer. Dessa presenteras nedan. 
 



 

 58 

 
Område 220-400 

kV (ton 
CO2/km) 
från 

220-400 
kV (ton 
CO2/km) 
till 

40-130 
kV (ton 
CO2/km) 
från 

40-130 
kV (ton 
CO2/km) 
till 

10-20 kV 
(ton 
CO2/km)   

0,4 kV 
(ton 
CO2/km)  

Mark-
kabel 
(ton 
CO2/km) 
från 

Mark-
kabel 
(ton 
CO2/km) 
till 

N Norrland 270,112 297,1232 202,584 236,348 47,2696 47,2696 27,0112 47,2696 
S Norrland 387,552 426,3072 290,664 339,108 67,8216 67,8216 38,7552 67,8216 
Svealand 443,336 487,6696 332,502 387,919 77,5838 77,5838 44,3336 77,5838 
Götaland 513,8 565,18 385,35 449,575 89,915 89,915 51,38 89,915 
Hela 
Sverige 

393,424 432,7664 295,068 344,246 68,8492 68,8492 39,3424 68,8492 

 
Ovanstående beräkningar har genomförts med hjälp av: 
 
𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚  𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑠  𝑎𝑟𝑒𝑎  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚   ∙ 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚!  𝑠𝑘𝑜𝑔 

 

Uträkningar för punkt 3.3.3  
 

Enligt Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens rapport ”Energianvändning i 
transportsektorn” gäller följande utsläppsvärden för olika fordon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att räkna ut utsläppen för transporter av olika kraftledningskomponenter har 
kraftledningsstolpar och markkablar undersökts. Nedan följer en uträkning av trästolparnas 
vikt. 
  

Transportmedel Utsläpp g 
CO2/tonkm, 
från 

Lastbil 130 
Tåg 0,003-38 
Sjöfart 21 
Flyg 540000 
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Typ Höjd 

(m) 
Toppdia
meter 
(mm) 

Jordbands
diameter 
(nedre, 
mm) 

Genomsn
ittlig 
diameter 
(m) 

Ungefärli
g volym 
(m3) 

Densitet 
material 
(kg/m3) 

Densitet 
impregne
ringsolja 
(kg/m3) 

Vikt (kg) 

Trä, 
impregnerad 

10 130 190 0,16 0,201 430 110 108,57 
10 210 290 0,25 0,609 430 110 328,86 
15 175,5 280 0,228 0,737 430 110 397,93 
15 246,7 360 0,303 1,332 430 110 719,28 
19 190 320 0,255 1,1552 430 110 623,81 
19 260 400 0,33 1,976 430 110 1067,04 
9 130 180 0,155 0,2106 430 110 113,72 
9 210 280 0,245 0,5292 430 110 285,77 
        

Trä, selektivt 
impregnerad 

10 130 190 0,16 0,247 430 95 129,68 
10 210 290 0,25 0,609 430 95 319,73 
15 180 280 0,23 0,756 430 95 396,90 
15 245 360 0,3025 1,323 430 95 694,58 
19 190 320 0,255 1,1552 430 95 606,48 
19 260 400 0,33 1,976 430 95 1037,40 
9 130 180 0,155 0,2106 430 95 110,57 
9 210 280 0,245 0,5292 430 95 277,83 

  Cirka-
värde, 
mellan ett 
angivet 
intervall 
produktbes
krivningen. 
Valt lågt 
värde om 
låg stolpe 
(förhållan
devis) och 
vice versa 

 Genomsnit
tlig 
diameter 
genom 
medeltalet 
av övre 
och undre 
diametern 
(topp- och 
jordbands
diameter) 

Arean = 
PI*radien^
2 
Volymen = 
Arean*höj
den 

 Vid 
variation i 
densitet 
från 
impregneri
ng vid 
olika delar 
av stolpen 
har ett 
medeltal 
använts 

 

 
Samtliga av ovanstående beräkningar har genomförts med hjälp av följande formler: 
 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 =
𝑡𝑜𝑝𝑝𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑏𝑎𝑛𝑑𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

2
 

 

𝑈𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟𝑙𝑖𝑔  𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = ℎö𝑗𝑑   ∙ 𝜋 ∙
𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

2

!

 

 
𝑉𝑖𝑘𝑡 = 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟𝑙𝑖𝑔  𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 ∙ (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑙𝑗𝑎) 

 
Utifrån detta har generella värden för trästolpar tagits fram, genom att använda medelvärdena 
från både impregnerade och selektivt impregnerade stolpar för respektive höjd.  
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Material Höjd (m) Vikt (kg) 
Trä 9 196,97 
Trä 10 221,71 
Trä 15 552,17 
Trä 19 833,68 
 
För att undersöka om det är rimligt att anta att vikten ökar ungefär linjärt med höjden gjordes 
nedanstående jämförelse. Där har höjden först har uppskattats öka linjärt mellan höjderna 9 
och 19 meter och dessa värden (för 10 och 15 meter) jämförts med de verkliga vikterna. När 
det visade sig verka rimligt skapades även två ytterligare värden som sedan används för 
vidare beräkningar. 
 
Trästolpar, linjär 
viktökning med (kg/m) 

63,671025   

Trästolparnas höjd (m) Med linjär ökning (kg) Verkliga värden (kg) 
9 196,97 196,97 
10 260,64 221,71 
15 579,00 552,17 
19 833,68 833,68 
(ny) 18 770,01  
(ny) 14 488,50  
 
För värdena med linjär ökning har följande formel använts: 
 

𝐿𝑖𝑛𝑗ä𝑟  𝑣𝑖𝑘𝑡ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑑  𝑘𝑔/𝑚 =
(𝑣𝑖𝑘𝑡  𝑓ö𝑟  19  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠  𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑒 − 𝑣𝑖𝑘𝑡  𝑓ö𝑟  9  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠  𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑒)

(19  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 − 9  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
 

 
𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑚𝑒𝑑  𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟  ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑒  𝑠𝑜𝑚  ä𝑟  𝑥  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  ℎö𝑔

= 𝑣𝑖𝑘𝑡  𝑓ö𝑟  9  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠  𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑒 + (𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟  𝑣𝑖𝑘𝑡ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔) ∙ (𝑥 − 9) 
 
Detsamma gjordes för portalstolpar i stål. 
 
Portalstolpar stål, linjär 
ökning (kg/m): 

32,5  

Portalstolparnas stål höjd (m) Med linjär ökning (kg) Verkliga värden (kg) 
9 290 290 
11 355 360 
13 420 420 
(ny) 27,5 891,25  
 
För att sedan kunna uppskatta stolparnas vikt per km hittades värden för normalspannet, vilket 
visas nedan. 
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Spänningsnivå Normalspann, min 

(m) 
Normalspann, max 
(m) 

36 kV 60 140 
24 kV 50 90 
24 kV 50 110 
24 kV 60 140 
12 kV 50 90 
12 kV 50 110 
12 kV 60 140 
 
Samt ett medelvärde för dessa för olika spänningsnivåer: 
 
 Medelvärde 

normalspann, min 
Medelvärde 
normalspann, max 

12 kV 53,3 113,3 
24 kV 53,3 113,3 
36 kV 60 140 
 
Genom att slutligen identifiera stolphöjder för olika spänningsnivåer så kunde antalet stolpar 
per km samt vikt för stolparna per km räknas ut. 
 
Spänning
snivå 

Antal 
stolpar på 
samma 
plats 

Stolphöjd
från 

Spann-
längd, 
från 

Typ Stolpar 
per km, 
från 

Vikt för 
stolptyp 
(ton) 

Vikt per 
km 
ledning, 
från 

Vikt per 
km 
ledning, 
till 

Vikt per 
km 
ledning, 
medel 

400 kV 2 25-30 330 Portalstol
par, stål 

6,06 8,5 51,52 0 51,52 

400 kV 2 35 350 Portalstol
par, stål 

5,71 8,5 48,57 0 48,57 

220 kV 2 14 180 Portalstol
par, stål 
fackverk 

11,1 0,42 4,67 0 4,67 

220 kV 2 17 230 Portalstol
par, stål 

8,70  0 0 0 

220 kV 2 18 230 Portalstol
par, trä 

8,70 0,77 6,70 0 6,70 

130 kV 2 13-15 150-200 Portalstol
par, trä 

10-13,33 0,489 6,52 4,89 5,705 

130 kV 1 25-30 200-350 Fackverk
sstolpar, 
stål 

2,86-5 0,891 4,455 2,55 3,50 

20 kV 1 5-6 50-110 Oftast trä 9,091- 20 0,111 2,22 1,01 1,61 

0,2-1 kV 1 4-5,5 50  20 0,111 2,22  2,22 
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För ovanstående beräkningar har följande formler använts: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑙𝑝𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚  𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔   = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑎𝑟  𝑝å  𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎  𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠   ∙
1  𝑘𝑚

𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

  
𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚  𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔   = 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚  𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑣𝑖𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑠𝑡𝑜𝑙𝑝𝑒   

 
Slutligen kan utsläpp för olika spänningsnivåer beräknas per km. 
 
Spännings-
nivå 

Stolpar, vikt 
per km 
ledning 
(ton/km) 

Lastbil CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km 

Tåg CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km, 
från 

Tåg CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km, 
till 

Sjöfart CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km 

Flyg CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km 

400 kV 50,043 6,506 0,0001501 1,902 1,051 27023,4 
220 kV 11,362 1,477 0,0000341 0,432 0,239 6135,7 
130 kV 4,603 0,598 0,0000138 0,175 0,097 2485,4 
20 kV 1,615 0,210 0,0000048 0,061 0,0339 871,9 
0,2-1 kV 2,220 0,289 0,0000067 0,084 0,047 1198,8 

 
Även vikten för markkablar togs fram utifrån identifierade värden för vikt per km. 
 
Spännings-
nivå 

Markkabel, 
vikt per km  
(ton/km) från 

Lastbil CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km 

Tåg CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km, 
från 

Tåg CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km, 
till 

Sjöfart CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km 

Flyg CO2-
utsläpp, kg 
CO2/km/km 

320 kV 
(likström), 
från 

9,000 1,170 0,00003 0,342 0,189 4860,0 

320 kV 
(likström) till 

18,000 2,340 0,00005 0,684 0,378 9720,0 

150 kV 
(likström) 

11,000 1,430 0,00003 0,418 0,231 5940,0 

130 kV, från 8,000 1,040 0,00002 0,304 0,168 4320,0 
130 kV, till 12,000 1,560 0,00004 0,456 0,252 6480,0 

 
Och för att ta fram dessa värden användes: 
 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚  𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎   = 𝑣𝑖𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚  𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚   
  

Uträkningar för punkt 3.3.4  
För uppskattningen av utsläpp vid byggnation eller montering av kraftledningar studerades 
två fall – ett med en montering av en luftkabel på 400 kV samt ett med markförläggning av en 
220 kV-kabel. 
 
För 400 kV-kabeln gjordes följande beräkningar: 
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Montering av stolpar, 400 kV 

  
Sträckning (km) 30 
Mobilkranar, kapacitet 30-220 
ton, genomsnittligt arbetar 
samtidigt 

2,5 

Mobilkran, utsläpp (kg/h) 80,6 
Arbetsdagar 85 
Arbetstimmar/dag (h) 8 
CO2-utsläpp totalt (ton) 137,02 
CO2-utsläpp per km ledning 
(ton/km) 

4,57 

 
För 220 kV-kabeln gjordes vidare dessa beräkningar, utifrån ett medelvärde av utsläpp från en 
grävmaskin:  
 
Grävmaskiner Motoreffe

kt, kW 
CO2-
utsläpp 
kg/h 

Markkabel
ns längd 
(km) 

Antal 
dagar 
projektet 
pågår 

Antal 
arbetsti
mmar 
per dag 

CO2-
utsläpp för 
hela 
projektet 
(ton) 

CO2-
utsläpp 
per km 
ledning 
(ton/km) 

Bandgrävmaskin 29 9,85296 0,4 12,5 8 0,985296 2,46324 
 42 14,15856 0,4 12,5 8 1,415856 3,53964 
 96 31,59 0,4 12,5 8 3,159 7,8975 
 151 48,47232 0,4 12,5 8 4,847232 12,11808 
Hjulgrävmaskin 61 20,48904 0,4 12,5 8 2,048904 5,12226 
 101 33,21552 0,4 12,5 8 3,321552 8,30388 
Medelvärden 80 26,2964 0,4 12,5 8 2,62964 6,5741 

 
Följande formler användes: 
 

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑓ö𝑟  ℎ𝑒𝑙𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡
= 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡  𝑝å𝑔å𝑟  
∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑎𝑔 

 

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑚 =
𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑓ö𝑟  ℎ𝑒𝑙𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡  

𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠  𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

 
 
De sammanställda resultaten presenteras nedan: 
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Typ av projekt Utsläpp per km 
ledning 
(ton/km) 

400 kV-luftledning, 
montering 

4,57 

220 kV-markkabel, 
förläggning 

6,57 
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Appendix	  D	  –	  Beräkningar	  för	  känslighetsanalysen	  
 
I tabellen nedan redovisas hur kostnaden för respektive sträckning beräknats och som ligger 
till grund för figurerna i känslighetsanalysen under punkt 5 för kostnads-nyckeltalen. Den 
visar hur kostnaden stiger respektive sjunker då ledningssträckningen ökas respektive 
minskas. 
 
Ökning 
% 

Ökning av 
sträckningen 
km 

Befintlig luftledning ersätts med 
markkabel 

Befintlig luftledning ersätts med 
annan luftledning 

110% 117,7 5 556 600 000 kr 
 

555 700 000 kr 

120% 128,4 6 061 800 000 kr 606 200 000 kr 

130% 139,1 6 566 900 000 kr 656 700 000 kr 

140% 149,8 7 072 100 000 kr 707 200 000 kr 

150% 160,5 7 577 200 000 kr 757 700 000 kr 

Minsknin
g % 

Minskning 
sträcka km 

Befintlig luftledning ersätts med 
markkabel 

Befintlig luftledning ersätts med 
annan luftledning 

90% 96,3 4 546 300 000 kr 454 600 000 kr 

80% 85,6 4 041 200 000 kr 404 100 000 kr 

70% 74,9 3 536 000 000 kr 353 600  000 kr 

60% 64,2 3 030 900 000 kr 303 100 000 kr 

50% 53,5 2 525 700 000 kr 252 600 000 kr 

 
Vidare presenteras Excel-arken för känslighetsanalysen av nyckeltalen med koldioxid. 
Ursprungsvärdena räknades först ut i tre steg enligt tidigare givna nyckeltal.  
 
Ingående värden   
Konstanter   
Spänningsnivå (kV) 400 
Landsdel N Norrland 
Variabler   
Ledningens längd (km) 107 
Transportsträckan (km) 200 
Andel skog (%) 80% 
Ledningssträcka i skog (km) 85,6 
Utgående ursprungsvärden   
Totalt CO2-utsläpp (ton) 26051,42 
CO2-utsläpp steg 1 25423,2 
CO2-utsläpp steg 2 139,23 
CO2-utsläpp steg 3 488,99 
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Dessa ursprungsvärden beräknades med hjälp av följande formler: 
 
𝐶𝑂! − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑠𝑡𝑒𝑔  1 = 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙  𝑓ö𝑟  𝑠𝑘𝑜𝑔𝑠𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑔𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘 
𝐶𝑂! − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑠𝑡𝑒𝑔  2 = 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙  𝑓ö𝑟  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 
𝐶𝑂! − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑠𝑡𝑒𝑔  3 = 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙  𝑓ö𝑟  𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝐶𝑂! − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝   = (𝐶𝑂! − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  𝑠𝑡𝑒𝑔  𝑖
!

!

) 

 
Därefter varierades de olika ingående variablerna var och en för sig med allt annat lika. 
Följande blev de tre resultaten från dessa prövningar. Beräkningarna sker på samma sätt som 
tidigare. 
 
Variera variabel: ledningens längd 

  Ny längd CO2-
utsläpp 
steg 1 

CO2-utsläpp 
steg 2 

CO2-
utsläpp steg 
3 

CO2-utsläpp 
tot (ton) 

CO2-utsläpp relativt 
ursprungsvärdet 

50% 53,5 12 712 70 244,495 13025,71 50,00% 
60% 64,2 15 254 84 293,394 15630,85 60,00% 
70% 74,9 17 796 97 342,293 18235,99 70,00% 
80% 85,6 20 339 111 391,192 20841,13 80,00% 
90% 96,3 22 881 125 440,091 23446,28 90,00% 
100% 107 25 423 139 488,99 26051,42 100,00% 
110% 117,7 27 966 153 537,889 28656,56 110,00% 
120% 128,4 30 508 167 586,788 31261,70 120,00% 
130% 139,1 33 050 181 635,687 33866,84 130,00% 
140% 149,8 35 592 195 684,586 36471,99 140,00% 
150% 160,5 38 135 209 733,485 39077,13 150,00% 

 
Variera variabel: andel skogsmark 

  Ny andel CO2-
utsläpp 
steg 1 

CO2-utsläpp 
steg 2 

CO2-
utsläpp steg 
3 

CO2-utsläpp 
tot (ton) 

CO2-utsläpp relativt 
ursprungsvärdet 

0% 0% 0 139 488,99 628,22 2,41% 
10% 10% 3 178 139 488,99 3806,12 14,61% 
20% 20% 6 356 139 488,99 6984,02 26,81% 
30% 30% 9 534 139 488,99 10161,92 39,01% 
40% 40% 12 712 139 488,99 13339,82 51,21% 
50% 50% 15 890 139 488,99 16517,72 63,40% 
60% 60% 19 067 139 488,99 19695,62 75,60% 
70% 70% 22 245 139 488,99 22873,52 87,80% 
80% 80% 25 423 139 488,99 26051,42 100,00% 
90% 90% 28 601 139 488,99 29229,32 112,20% 
100% 100% 31 779 139 488,99 32407,22 124,40% 
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Variera variabel: Transportsträckans längd 

  Ny längd CO2-
utsläpp 
steg 1 

CO2-utsläpp 
steg 2 

CO2-
utsläpp steg 
3 

CO2-utsläpp 
tot (ton) 

CO2-utsläpp relativt 
ursprungsvärdet 

50% 100 25 423 70 488,99 25981,80 99,73% 
60% 120 25 423 84 488,99 25995,73 99,79% 
70% 140 25 423 97 488,99 26009,65 99,84% 
80% 160 25 423 111 488,99 26023,57 99,89% 
90% 180 25 423 125 488,99 26037,50 99,95% 
100% 200 25 423 139 488,99 26051,42 100,00% 
110% 220 25 423 153 488,99 26065,34 100,05% 
120% 240 25 423 167 488,99 26079,26 100,11% 
130% 260 25 423 181 488,99 26093,19 100,16% 
140% 280 25 423 195 488,99 26107,11 100,21% 
150% 300 25 423 209 488,99 26121,03 100,27% 

 


