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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Elförsörjning är en mycket viktig samhällsfunktion och elektricitet används inom de flesta delar av 
samhället. Detta innebär att vi är beroende av en säker elförsörjning och ett robust elnät.  
Elförsörjningen till Varbergs centrala delar går från Ellevios station XT121 Holmagärde via en 130 
kV-kabel som ägs och förvaltas av Varberg Energi AB, nedan kallat VE. Koncessionen för rubricerad 
kabel gick ut 2014-01-27.  

Ledningen utgör en väsentlig del i Varbergs Elförsörjning. Varberg Energi AB avser att förnya 
nätkoncession för befintlig 130kV-markkabel, samt att ansöka om ny koncession för en mindre 
förändring (ca 160 m). I huvudalternativet föreslås en mindre ändring av kabelns sträckning (se 
karta 1, grön linje) för att möjliggöra expansion för Byggcenter Varberg AB 

Kabelsträckning (se svart heldragen linje för befintlig sträckning samt grön linje för 
förändring, Karta 1), detaljerad bild på förändring se fig.1 

 
Karta 1 

 

Fig. 1 



  

Med anledning av pågående ändring av detaljplanen för verksamhetsområdet Östra Kvarnagården 

har frågan om flytt av markförlagd ledning aktualiserats.  

Ledningen belastar idag den del av fastigheten Varberg Getakärr 2:6 som, efter planändring, 

kommer att överföras till Varberg Tanken 1. Varberg Tanken 1 ägs av Byggcenter Varberg AB och 

Varberg Getakärr 2:6 av Varbergs kommun. En flytt av ledningen skapar ny byggrätt på marken som 

ska föras till Varberg Tanken 1 och fastighetsägaren har bedömt att ledningsflytten är motiverad. 

Samtliga parters intention är att verka för en ledningsflytt.  

När 130 kV-ledningen beviljades tillstånd var dessa tidsbegränsade i 20 år. Sedan 2013 beviljas 
normalt tillstånd som gäller tills vidare. Övergångsbestämmelser enligt ellagen innebär att VE måste 
söka förnyat tillstånd för kraftledningen på sträckan Station Holmagärde – Station Varberg 
Centrum. En förlängning av koncessionen har ej ansökts om varför ansökan om ny koncession görs. 

När ledningen byggdes ingicks avtal med berörda fastighetsägare och VE i form av ledningsrätt. 
Ledningsrätten reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna så länge ledningen finns kvar. 
Som ersättning för intrånget på fastigheterna betalades en engångssumma ut i samband med 
byggandet av ledningen. 

Ledningsrätten berörs inte av att ny koncession söks. 

Inför sökandet av ny koncession för ledningen krävs samråd enligt miljöbalken kap. 6 §4. Denna 
handling utgör underlag för samrådet.  

1.2 Genomförande av samråd 

Detta samrådsunderlag har tagits fram för samråd med länsstyrelse, kommun, myndigheter och 
organisationer samt enskilda som bedöms vara särskilt berörda av ledningen. Samrådsunderlaget 
kommer även att, tillsammans med en samrådsredogörelse, utgöra underlag för Länsstyrelsen i 
Hallands läns bedömning om den aktuella verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller ej. 

För att nå allmänheten kommer samrådet att kungöras i lokal press. Genom samrådsannonsen 
informeras om möjlighet att inkomma med synpunkter och ställa frågor. Samrådsunderlaget 
kommer även att vara tillgängligt på VE:s hemsida http://www.varbergenergi.se/kundservice/  

Det går bra att lämna synpunkter skriftligt via brev eller E-post. Kontaktuppgifter framgår av 
följebrev och annons. 

1.3 Ansökan om nätkoncession 

Efter genomförd samrådsprocess kommer en MKB upprättas. MKB:n kommer att ingå i ansökan om 
nätkoncession för linje som beslutas av Energimarknadsinspektionen. Innan beslut fattas sänder 
myndigheten ut ansökan på remiss och inhämtar yttranden från bl.a. länsstyrelse, kommun, 
fastighetsägare och andra som berörs av ansökan.  

  

http://www.varbergenergi.se/kundservice/


  

2 Beskrivning av verksamheten 

2.1 Lokalisering, omfattning och syfte 

Ansökan om ny och förnyad nätkoncession avser sträckan station Holmagärde - station Varberg 
Centrum (Svart heldragen linje).  

 
Karta 2 

Från station Holmagärde är ett markkabelförband förlagd i västlig riktning utmed Värnamovägen. 
Kabeln korsar Tankvägen samt Österleden och följer Värnamovägens norra sida västerut i gatumark 
som ägs av kommunen. Mellan Däckia och Bildepån viker kabeln av 90 grader söderut mot 
Susvindsvägen, kabeln passerar mark som ägs av Kasseja AB. Kabeln fortsätter sedan utmed 
Susvindsvägen och korsar Äckregårdsvägen därefter fortsätter kabeln följa Susvindsvägen fram till 
ett skogsparti vid Varbergs MC Klubb. Kabeln går sedan genom skogspartiet norr om 
bostadsområdet Äckregården fram till Station Varberg Centrum som ligger utmed Västkustvägen. 
Se bildbeskrivning nedan. 

 

  



  

2.1.1 Bildbeskrivning av kabelsträckningen 

 

XT 121 Holmagärde (bild 1) 

 

Kabeldragning från transformatorstationen. (bild 2) 

 



  

 

Kabelns sträckning utmed Värnamovägen. (bild 3) 

 

Fortsatt sträckning utmed Värnamovägen efter att ha korsat Tankvägen. (bild 4) 
 



  

 
Fortsatt sträckning utmed Värnamovägen fram emot rondellen där också Österleden korsas. (bild 5) 
 
 

 
Fortsättning efter rondellen. (bild 6) 



  

 
Kabeln viker av från Värnamovägen mot Susvindsvägen genom Kassejas tomtmark. (bild 7) 
 

 
Kabelsträckning utmed Susvindsvägen. (bild 8) 



  

 
Fortsatt kabelsträckning utmed Susvindsvägen. (bild 9) 
 

 
Fortsatt kabelsträckning utmed Susvindsvägen, kabeln byter sida av vägen i 90 graderssvängen (bild 10) 



  

 
Vid Susvindsvägens andra 90 graderssväng fortsätter kabeln rakt fram genom skogbevuxen tomt mot 
Stenåsavägen. (bild 11) 
 

 
Samma vy som ovan men längre fram. (bild 12) 



  

 
Kabelsträckning bakom villaområde utmed Stenåsavägen. (bild 13) 
 

 
Kabeln ankommer Station Varbergs Centrum XT 161 (bild 14) 



  

 
Station Varbergs Centrum XT 161. (bild 15) 

 
Förteckning över fastighetsägare 

Fastighetsbet nr Lagfaren ägare Adress Post nr Postadress 

Getakärr 2:8 Ellevio AB Box 242 07 10541 Stockholm 

Getakärr 2:6 Varbergs Kommun  43280 VARBERG 

Getakärr 2:12 Varbergs Kommun  43280 VARBERG 

Getakärr 2:7 Varbergs Kommun  43280 VARBERG 

Fläkten  7 Kasseja AB Boxx 1308 43218 VARBERG 

Getakärr 2:23 Varbergs Kommun  43280 VARBERG 

Getakärr 2:21 Varbergs Kommun  43281 VARBERG 

Getakärr 2:38 Varbergs Kommun  43282 VARBERG 

Getakärr 2:42 Varbergs Kommun  43283 VARBERG 

Getakärr 2:43 Varbergs Kommun  43284 VARBERG 

Getakärr 1:1 Varbergs Kommun  43285 VARBERG 
 

2.2 Teknisk utformning 

Markkabelförbandet mellan station Holmagärde XT 121 och station Varbergs Centrum XT 161utgörs 
av tre separata fasledare AXLJ 500/95 145 kV. Kabelförbandet är 2903 m långt. Byggår 1994. Ledarna 
i respektive förband är grupperade i triangelformation för att minimera magnetfält och intrång, se 
figur. Kabelförbanden är förlagda i schakt på ca 1m djup.  Vid passage under vägar/järnväg är kabeln 
placerade i skyddsrör. 



  

 

2.3 Landskapsbild, markanvändning 

Ledningen från station XT 161 och XT 121 är företrädesvis förlagda i kommunal gatumark på 

detaljplanelagt område samt genom ett obebyggt skogsområde. Ledningen är lokaliserade på 

erforderligt avstånd från bostäder. Avståndet till närmaste bostad är c:a 30 m. 

2.4 Bebyggelse och planer 

Kabeln är dragen huvudsakligen genom industrimark, det befintliga kabelförbandet passerar ej närmre 

än 30 meter från fasad på närmaste bostadshus, vidare passerar kabeln genom ett skogsområde och 

bedöms inte strida mot fastställda planer eller områdesbestämmelser på sträckan mellan station 

Holmagärde XT 121 och Varbergs Centrum XT 161.  

2.5 Berörda intresseområden 

Intressen har genom kartstudier undersökts längs befintlig sträckning. Detta samråd är ett led i att 

identifiera ytterligare intressen som kan finnas. Digitala data har hämtats från länsstyrelsen, 

riksantikvarieämbetet och naturvårdsverket.  

2.6 Boendemiljö, hälsa och säkerhet 

Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. 
Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid generering, överföring och distribution samt 
slutanvändning av el. Fälten finns nästan överallt i vår dagliga miljö, kring kraftledningar, 
transformatorer och elektriska apparater i hemmet, som t ex mikrovågsugn, spis, hårtork och 
dammsugare. Fälten kan karaktäriseras av sin styrka och frekvens och sträcker sig från låga 
frekvenser, såsom frekvensen i våra elnät (50 Hz), via radio- och mikrovågsfrekvens, infrarött, synligt 
och ultraviolett ljus upp till röntgen- och gammastrålning. Fältens frekvens varierar,  
men i Sverige och övriga Europa används frekvensen 50 Hz i kraftsystemet. 
Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar och det 
elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Fältet avskärmas av t.ex. växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet erhålls i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 
elanläggningar utanför huset. 
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och 
varierar med strömlasten som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och 
elkonsumtion. Ju mer ström som flödar i ledningen desto starkare blir magnetfältet. Den 
resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på fasernas inbördes placering 
och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen 
men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial eller andra föremål. 



  

Det magnetiska fältet kring en kraftkabel beror bl.a. på avståndet mellan faslinorna och strömmens 
storlek (strömlast), samt avstånd till andra parallella kraftkablar. Strömlasten kan variera mycket över 
året och under ett dygn. Hög strömlast förekommer vanligen under t.ex. vintern då elförbrukningen 
är hög. Periodvis kan en ledning även ha låg eller ingen strömföring. Strömlasten för 
magnetfältsberäkningarna är en årlig medelströmlast och baseras på representativa (förväntade) 
värden. 
I dagsläget har forskningen inte entydigt kunnat fastställa om det finns några negativa hälsoeffekter 
av magnetfält från kraftledning. Därför har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några 
gränsvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Inte heller har några skyddsavstånd tagits 
fram.  
Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas, rekommenderar ansvariga myndigheter i Sverige 
att försiktighet tillämpas. 
   
Magnetfältens utbredning för den planerade kabeln illustreras i diagrammet i figur 5. Magnetfältet 
uppgår till ca 0.4µT direkt över kabeln för att sedan snabbt avklinga med avståndet från kabeln. Som 
jämförelse kan nämnas att medelvärdet av magnetfält inne i bostäder uppgår till 0.05-0.1uT.  
Närmaste avstånd till bostad är ca 30m. 
 

 

2.7 Samlad bedömning 
Kabeln bedöms även i fortsättningen medföra obetydliga konsekvenser för boendemiljö, hälsa, 
säkerhet, natur-, kultur och friluftsintressen i området.  
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3 Alternativ 
En utredning kring möjliga alternativa lokaliseringar och tekniska utformningar för kabelförbandet 
har påbörjats. Givna förutsättningar är transformatorstation Holmagärde XT 121 och 
transformatorstation Varbergs Centrum XT 161 som fasta punkter. Dessa måste vara sammanbundna 
med markkabel. 
Kabeln kan flyttas i det fall de utgör olägenheter. 
Arbetet med att gräva upp befintlig ledning, skrota den och förlägga ny ledning i ny stäckning skulle 
innebära betydande kostnader och påverkan på miljö, trafik mm beroende på val av ny sträckning.   
Befintlig ledning har dessutom långt kvar på sin livslängd. 
 

Under förutsättning att den befintliga ledningen inte bedöms innebära någon negativ påverkan på 
befintliga natur- eller kulturmiljöintressen samt boendemiljöer, bedöms alternativa sträckor eller 
utformningar inte som samhällsekonomiskt försvarbart eller försvarbart ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Endast en mindre förändring av kabelsträckningen föreslås i anslutning till Holmagärde för att 
möjliggöra expansion för Byggcenter Varberg AB. 
 
3.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att den aktuella kraftledningen inte får förnyat tillstånd och måste tas ur 
drift. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för elförsörjningen i Varberg och en ny anslutning 
skulle behöva anläggas för detta syfte. 
 
4 Förslag till utformning av MKB 
Nedan visas förslag till huvudrubriker i innehållsförteckningen till den MKB som kommer att tas fram 
och bifogas ansökningshandlingen. 
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