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FÖRORD
Regeringen har i beslut den 29 juni 2006, givit Sweden Offshore Wind AB1,
ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB, tillstånd enligt dels lagen om Sveriges ekonomiska zon, dels lagen om kontinentalsockeln att uppföra och
driva en gruppstation för vindkraft vid Kriegers flak, ett område i Sveriges
ekonomiska zon i södra Östersjön. Tillstånden gäller även att lägga ned elkablar från gruppstationen till Sveriges territorialgräns, samt erforderliga
elkablar inom området för gruppstationen. Gruppstationen skall anslutas till
det svenska elnätet och för detta krävs nätkoncession för linje enligt ellagen.
Nätkoncessionen prövas av Energimyndigheten. Nätet kommer att ägas av
ett separat bolag inom Vattenfall-koncernen, YS Nät AB. Det är även det
bolaget som står för ansökan om nätkoncession.
Föreliggande dokument utgör en miljökonsekvensbeskrivning av kabelanslutningen av Kriegers flaks vindkraftpark, delen från territorialgränsen i
havet till anslutningen i de befintliga transformatorstationerna Arrie (i Västra
Kärrstorp) och Trelleborg Norra (Trelleborg N). Miljökonsekvensbeskrivningen ingår i ansökan om tillstånd för nätkoncession.
Det har under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen varit oklart om en
anslutning bör ske med likström eller med växelström. Tidigt i projektet var
den dåvarande tekniken sådan att en anslutning med växelström skulle vara
ekonomiskt mest fördelaktig. Den fortlöpande teknikutvecklingen kring likströmsöverföring har dock gjort denna alltmer attraktiv. Avgörande för vad
som är ekonomiskt mest fördelaktigt med nu tillgänglig teknik är bland annat
hur stor gruppstationen slutligen blir. Således kan den mest optimala anslutningen komma att vara såväl med växelström (med vardera två kabelförband
till Trelleborg N och Arrie) som med likström (med ett förband till Arrie).
Även aktuellt råvarupris, där ett högt kopparpris är gynnsamt för likström
medan ett lågt kopparpris är gynnsamt för växelström, har betydelse. En
nackdel med likström är att det bara finns ett fåtal leverantörer. I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning redogörs utförligt för båda alternativen. Teknikutvecklingen är alltjämt snabb inom detta område och det är inte otroligt
att det först i samband med upphandling går att avgöra vilken utformning
som i ett ekonomiskt perspektiv är att förorda.
Dokumentet har upprättats av jur kand Maria Brolin, fil dr Göran Loman och
jur kand Maria Röske.
Malmö den 31 maj 2007

Göran Loman
Projektledare

1

Bolagets nuvarande namn är Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak AB.
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Läsanvisning
Inledningsvis ges i rapporten en icke teknisk sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen (kapitel 1), därefter ges en allmän bakgrund till projektet och
till föreliggande dokument (kapitel 2).
I kapitel 3 beskrivs kabelanslutningens utformning, inklusive lokalisering, tidplan
och ekonomi. Kapitel 4 sammanfattar samrådsprocessen. I kapitel 5 redogörs för
förutsättningarna i det berörda området. Genomförandet av projektet samt den
fortlöpande driften redovisas i kapitel 6. I kapitlen 7 och 8 redogörs för de konsekvenser och den påverkan som sker till följd av projektet, med avseende på människa och miljö, respektive allmänna och enskilda intressen. I dessa två kapitel
ges för de olika särintressena först en kort sammanfattning av förutsättningarna
(för en mer utförlig redovisning hänvisas till kapitel 5). Därefter redovisas hur
projektet påverkar respektive aspekt samt föreslagna åtgärder. Avslutningsvis i
dessa respektive kapitel redovisas sökandes bedömning av denna påverkan,
huruvida den är ringa, måttlig, stor, et cetera. I kapitel 9 redovisas en beskrivning
av de kumulativa effekterna som projektet skulle kunna leda till.
I kapitel 10 redovisas erfarenheter från andra havsbaserade kabelprojekt och i
kapitel 11 redogörs för de olika alternativ som studerats. Till miljökonsekvensbeskrivningen hör ett flertal bilagor, dessa är sammanställda i kapitel 12. De
underlagsrapporter som upprättats av olika experter bilägges i sin helhet.
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1

Icke-teknisk sammanfattning

1.1

Bakgrund och syfte

placerade på en eller två plattformar. Från transformatorstationerna i gruppstationen anläggs en sjökabel till det planerade landfästet vid Skåre, väster
om Trelleborg, sedan går kabelsträckningarna på
land till de befintliga transformatorstationerna
Arrie respektive Trelleborg N. Beroende på bland
annat anläggningens utformning, kan det vara möjligt att med en likströmskabel ansluta hela parken
till stationen i Arrie (se nedan).

Vattenfall AB undersöker genom sitt dotterbolag
Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak AB (med tidigare namn Sweden Offshore Wind AB), förutsättningarna för en havsbaserad gruppstation för vindkraft (vindkraftpark) på den nordöstra delen av
Kriegers flak, en upphöjning i södra Östersjön
cirka 30 km söder om Trelleborg. Området ligger
utanför Sveriges territorialgräns men inom Sveriges ekonomiska zon, där denna zon gränsar till
Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner.

Vid territorialgränsen ansluter det i denna ansökan
aktuella stråket för kabeln, till det stråk för kabelns
sträckning inom den ekonomiska zonen som regeringen tidigare beviljat. Kabellängden mellan vindkraftparken och land kommer att vara cirka 30 km,
vilket är kortaste möjliga avstånd. På land är sträckan till Trelleborg N cirka 12 km och till Arrie
cirka 18 km.

Regeringen har i beslut den 29 juni 2006, givit bolaget tillstånd för denna vindkraftpark enligt dels
lagen om Sveriges ekonomiska zon, dels lagen om
kontinentalsockeln. Tillstånden gäller för utläggning och drift av elkablar (växelström eller likström) från gruppstationen till Sveriges territorialgräns, samt erforderliga elkablar inom området för
gruppstationen.

Beroende på gruppstationens sammanlagda effekt
och om växelström (AC) eller likström (DC) nyttjas, kan anslutningen komma att se något olika ut
avseende antalet kabelförband och deras anslutningspunkt. Vid en anläggning med 128 verk om
vardera 5 MW, blir den installerade effekten
640 MW; detta dimensionerar den totala överföringskapaciteten. För det fall en sådan anläggning ansluts med växelström, krävs två kabelförband till vardera transformatorstationen Arrie respektive Trelleborg N, således sammanlagt fyra förband. Om den sammanlagda effekten blir lägre,
kan antingen användas färre kabelförband (exempelvis två till Arrie och ett till Trelleborg N) eller
användas kablar med lägre tvärsnittsarea. Om anslutning sker med likström, är det möjligt att använda enbart ett kabelförband. En likströmsanslutning kommer att vara tvåpolig, detta gäller även
sjökabeln. Den tekniska beskrivningen och föreliggande miljökonsekvensbeskrivning, inklusive
det genomförda samrådet, omfattar både anslutning
med likström och anslutning med växelström.

Gruppstationen skall anslutas till det svenska elnätet, för detta krävs nätkoncession för linje (ellagen). Nätkoncession prövas av Energimyndigheten. Föreliggande dokument utgör en miljökonsekvensbeskrivning av kabelanslutningen av
vindkraftparken, delen från territorialgränsen till
havs till anslutning i befintliga transformatorstationer Arrie (vid Västra Kärrstorp) och Trelleborg
Norra (Trelleborg N) på land. Denna miljökonsekvensbeskrivning skall ingå som underlag för prövningen av nätkoncession.
Geografiskt är föreliggande miljökonsekvensbeskrivning främst avgränsad till kabelns sträckning
från gränsen mot den ekonomiska zonen till anslutningspunkterna i befintliga transformatorstationer
Trelleborg N och Arrie. Tidsmässigt omfattar
miljökonsekvensbeskrivningen utredningsskedet,
anläggningsskedet, driftskedet och avvecklingsskedet.
1.2

Det är troligt att uppförandet av vindkraftverken
delas upp över flera år; i så fall kan även installationen av de enskilda kablarna komma att ske under flera år. Anläggningsarbetena kan enligt nuvarande tidplan påbörjas under 2010, med tillverkning av turbiner, torn, fundament och elkablar. Installation i fält kan ske under fyra säsonger med
start tidigast år 2011.

Teknisk beskrivning

Vindkraftparken planeras bestå av upp till 128
vindkraftverk, vardera med en effekt om cirka
5 MW. Den beräknade elproduktionen vid en
sådan vindkraftpark är cirka 2,1 TWh/år. Inom
gruppstationen kommer att anläggas interna kablar
som ansluter verken till transformatorstationer,

Kostnaden för dessa olika alternativ av anslutning
(inklusive internt kabelnät, DC-plattform vid Krie-
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Undersökningsområdet för landkabeln ligger till
allra största delen inom Söderslätt, som är en svagt
kuperad odlingsslätt norr om den smala flacka
kustzonen. Söderslätt har sin nordgräns utmed det
som populärt kallas Landsvägen, väg 101 mellan
Malmö och Ystad. Den nordligaste delen av kabelsträckningen, ungefär vid Östra Grevie, räknas till
det sydvästskånska backlandskapet. Backlandskapet är ett kraftigt kuperat dödislandskap. Jordarterna på Söderslätt domineras av den så kallade sydvästmoränen som är en kalkrik moränlera med
måttligt eller lågt innehåll av sten och block. I ett
stråk från Håslöv och Bodarp, i sydsydöstlig riktning över Skegrie och Maglarp, finns lättare jordar,
bland annat sand, grus och isälvssediment.

gers flak samt AC- respektive DC-anslutning till
befintliga transformatorstationer) är beräknad till
intervallet 1,5−2,2 miljarder kronor. Förutom överföringskapacitet och olika tekniska konstruktioner,
påverkas även kostnaden av råvarupriser (främst
koppar) och konkurrenssituationen kring kabeltillverkning.
1.3

Samrådsredogörelse

Samråd för kabelförbanden har skett enligt 6 kap
4 § miljöbalken. Samrådsförfarandet delades upp i
två delar, ett för sjökablarna inklusive landfästet
och ett för landkablarna.
Samrådsprocessen för kabeldragningen i havet och
för landfästet inleddes våren 2004 med så kallat
tidigt samråd. Samrådsprocessen för kabeldragningen på land inleddes våren 2005 med tidigt
samråd.

1.4.2

Makroalger kräver fast underlag att fästa vid. De
växer därför på hårdbottnar och bottnar med sten
och block eller annat hårt material. Havsbottnen
längs det planerade kabelstråket utgörs till stor del
av mjukbotten med grov till fin sand, med begränsad förekomst av alger. Algerna är även beroende
av ljus och i södra Östersjön återfinns alger normalt ned till cirka 20−25 meters djup. Den rikaste
algfloran återfinns längs de första kilometrarna ut
från land där bottnen är delvis täckt med sten och
block i varierande storlek och antal. Blåmussla
(Mytilus edulis) dominerar epifaunan och täcker
större delen av de hårda bottnarna längs kabelsträckningen, men förekommer även som lösa
musselaggregat på mjukbottnar. Blåmusslor utgör
också substrat för bryozoer (mossdjur) och för
havstulpaner.

Hösten 2005 kom en justering i miljöbalken som
för sådan verksamhet som per definition kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, innebär att
samråd kan ske direkt med den utökade grupp som
tidigare omfattades av det fördjupade samrådet.
Eftersom Kriegers flaks vindkraftpark är en sådan
anläggning med betydande miljöpåverkan, fordras
således inget särskilt beslut av Länsstyrelsen i
Skåne län (Länsstyrelsen), och sökanden genomförde under våren 2006 fortsatt samråd för sjökablarna och landkablarna i denna utökade grupp
(fastighetsägare och arrendatorer, Länsstyrelsen
och berörda kommuner samt övriga intressenter
såsom olika myndigheter, verk och sakägare).
1.4

Förutsättningar längs kabelsträckningen

1.4.1

Geografi

Marin flora och fauna

Exempel på pelagiska fiskarter (sådana som lever i
det fria vattnet) i området är sill, skarpsill, lax,
havsforell, klarbult och makrill. Fiskar som förekommer på sandbottnar är skrubbskädda, sandskädda, rödspätta och piggvar. Klipp- och stenfält
samt musselbankar utgör hemvist för paddtorsk,
svart smörbult, tejstefisk, stensnultra, sjurygg, ål,
tånglake, bergtunga, hornsimpa och oxsimpa. Till
de bentiska arterna, som lever nära bottnen, hör
torsk och vittling.

Från stranden till en kilometer ut ökar vattendjupet
successivt till cirka 30 meter; vidare ut mot Kriegers flak varierar vattendjupet mellan trettio och
fyrtio meter. Vid flaket grundar djupet upp till
cirka 20 meter.
Längs hela kabelsträckningen dominerar morän
som underliggande lager. Moränen, tillsammans
med grova sediment med block och sten, förekommer i eller nära ytan i cirka 65 % av sträckningen. I resterande delar överlagras dessa material
av sand, silt eller leravsättningar med varierande
mäktighet av 0,5 till över 7 meter.

I Östersjön förekommer regelmässigt tre sälarter
(gråsäl, vikare och knubbsäl) och en valart (tumlare). Gråsäl finns i hela Östersjön och antalet uppgår till cirka 20 000. I Östersjön förekommer vikare i Finska viken, Rigabukten och Bottenviken.
Knubbsäl finns främst på Västkusten, där det finns
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samt i området kring Östra Grevie. Vid val av
detaljsträckning har så långt som möjligt undvikits
sådana områden som kan hysa värdefulla fornlämningar.

cirka tiotusen exemplar. I Östersjön finns knappt
900 exemplar av knubbsäl. Knubbsälens närmaste
revir/viloplats från Kriegers flak är vid Sveriges
sydkust, vid Rödsand/Lolland samt vid ön Saltholm i Öresund. Östersjön utgör ett marginalområde i tumlarens utbredning. I Skagerack, Kattegatt
och danska Bälten lever för tillfället cirka 36 000
tumlare. Naturhistoriska riksmuseet samlar in rapporter om observationer av tumlare, år 2003 gjordes två av museet dokumenterade observationer i
Östersjön, 2004 också två och 2005 var det sex,
varav en norr om Bornholm.
1.4.3

1.4.6

Just innanför territorialgränsen berör den planerade
kabelsträckningen kanten av ett större riksintresseområde för yrkesfisket. Upp till cirka sex kilometer
från kusten når ett riksintresse för kustzonen. Närmare kusten berörs ett riksintresse för naturvården
och ett riksintresse för kulturmiljövården tangeras.
Vid kusten finns även strandskydd samt restriktioner kopplade till marina intressen enligt naturvårdsprogrammet. Farleden från Trelleborgs hamn
är av riksintresse för sjöfarten. Längs kabelsträckningen på land, berörs bland annat riksintressen för
kulturmiljön och för naturmiljön. Riksintresset för
kulturmiljön avser området Fuglie-Mellan Grevie
m m. På land kommer kabelsträckningen att korsa
väg E6 och Trelleborgsbanan, båda är av riksintresse för kommunikation.

Terrest flora och fauna

Längs sträckningen för landkabeln har utförts en
inventering av flora och fauna. Av 29 specialinventerade miljöer tilldelades ingen högsta naturvärde
(klass 1) eller högt naturvärde (klass 2). Av de tolv
redovisade klass 3-lokalerna berörs endast tre av
ledningsdragningen. Av dessa områden ligger två
vid kusten invid Sjöhult och ett vid Östra Grevie.
Det ena området vid kusten utgörs av havsbottenzonen med bottenfauna tillhörande Macoma baltica-samhället. Det andra området är en torräng,
delvis brukad genom slåtter, med gräs och örtvegetation. I detta område finns bland annat den rödlistade arten sånglärka. Vid Östra Grevie berörs ett
område med flera vattensamlingar, omgivna av
starr och vassbälten, och med träd- och buskvegetation. Sträckningen går mellan två sådana vattensamlingar. Denna sträckning är vald eftersom den
följer en kraftledning, vilket bedömts medföra ett
mindre intrång än en sträckning längre bort från
kraftledningen.
1.4.4

1.4.7

Infrastruktur

Den marina kabelsträckningen korsar fem telekablar; Rönne, DK-RUS I, Rönne opto, RödvigHvideodde telegrafkabel och Rödvig-Klaipeda.
DK-RUS I ägs bland annat av det danska bolaget
TDC och RussTelecom. Kablarna Rönne och
Rönne opto ägs av TDC. Rödvig-Hvideodde och
Rödvig-Klaipeda ägs av GN Store Nord A/S.
Endast DK-RUS och Rönne opto är i drift. Inom
området för sjökabeln har även två naturgasledningar till Polen varit föremål för utredning. Projekten har benämnts Baltic Pipe respektive Österled (Austerled). Båda dessa projekt är för närvarande vilande.

Marinarkeologi

Malmö kulturmiljö konstaterar att man i huvudsak
kan förvänta sig två typer av fornlämningar inom
området för sjökabeln, nämligen historiska skeppsvrak och submarina stenåldersboplatser.

Längs landdelen finns ett stort antal vägar, såväl
större allmänna vägar som mindre enskilda vägar.
Trelleborgsbanan är idag en i huvudsak enkelspårig elektrifierad bana mellan Lockarp och Trelleborg. Banan trafikeras främst av internationella
godståg på väg till och från hamnen i Trelleborg.
Inom ramen för Banverkets framtidsplan ingår en
anpassning av Trelleborgsbanan för regionaltågstrafik. I området finns ett flertal markförlagda VAledningar, telekablar, bredband och liknande. Inför
anläggningsskedet kommer dessa att studeras närmare, tillsammans med berörd ledningsägare.

De undersökningar som utförts (sidtittade sonar
och dykinventeringar) har dock inte kunnat påvisa
förekomsten av skeppsvrak eller av stenåldersboplatser.
1.4.5

Riksintressen och andra restriktioner

Kulturmiljö på land

Olika studier längs de planerade kabelsträckningarna på land, har visat på en rik förekomst av fornlämningar. Framför allt är förekomsten av fornlämningar mycket stor kring Skegrie och österut

______________________________________________________________________________________________________________________________

−3−
MKB Kriegers flaks vindkraftpark, kabelanslutning

______________________________________________________________________________

1.4.8

Verksamheter

Utredningsområdet för landkabeln utgörs till
största del av högklassig åkermark (klass 8-10, i en
tiogradig skala). Det rör sig här framförallt om
livsmedelsproduktion och de dominerande grödorna är spannmål, betor och raps. Specialodlingar
förekommer.

meters vattendjup) planeras kabelförbanden att
grävas ner. Djupförläggningen av kabelförbanden
sker för att skydda dessa från mekaniska skador
orsakade av fiskeredskap, ankare och is. Där
kabeln inte kan spolas ned i bottnen, exempelvis
för att stenmaterialet är alltför grovt, kommer
kabeln att skyddas genom övertäckning. Korsning
av befintliga kablar kommer att ske på sådant sätt
att dessa inte riskerar att skadas. Telekablar som är
tagna ur drift kommer med ägarens tillstånd att
kapas och kabeldelen vid korsningen kommer att
tas upp.

Sjökabeln för anslutning av vindkraftparken berörs
av två huvudrutter för fartygstrafiken, dels fartygstrafik mellan södra Östersjön och Öresund, dels
färjetrafik mellan Trelleborg och Rostock/Travemünde.

Efter kabelnedläggning återställs så långt som möjligt de ursprungliga förutsättningarna kring erosion. Där detta naturliga erosionsskydd tas bort i
samband med nedläggning av kabeln, är det viktigt
att det återställs.

Såväl yrkesfiske som fritidsfiske förekommer
längs den planerade kabelanslutningen. Längs
kusten sker fiske främst av ål och lax. Till havs
sker yrkesfisket både med trål och med nät.

1.5

Projektets olika faser

1.5.1

Undersökningsskedet

Vid arbetet med kabelförläggningen uppkommer
temporär grumling. Sedimentspridningens omfattning är beroende av bottenmaterial och strömförhållanden. Beroende på hur många kablar som erfordras, kommer grumlingen att ske längs ett till
fyra stråk. Förläggningen av de olika kablarna
kommer att ske successivt efter varandra, härigenom uppkommer ingen synergieffekt med en
samtida grumling från de olika kabelgravarna.

I undersökningsskedet har analyserats anläggningens tekniska utformning, med avseende på
bland annat funktion (överföringskapacitet, driftsäkerhet), miljöpåverkan och ekonomiska förhållanden. I början av detta skede insamlades tillgängligt planeringsunderlag från bland annat Länsstyrelsen, berörda kommuner och olika sektorsintressenter. Vidare har den pågående markanvändningen och topografin studerats. Bottnen längs
kabelsträckningen har videofilmats och olika bottenprover på växter och djur har tagits. Därtill har
batymetriska och geotekniska undersökningar utförts. I havszonen närmast stranden, ut till cirka
650 meter från stranden (vid ett vattendjup av fem
meter), har kompletterande dykinventeringar gjorts
avseende biologi och arkeologi. Vid landfästet har
fältbesiktningar och undersökningar avseende
naturmiljön skett. Längs landsträckningen har
arkeologiska inventeringar samt inventering av
förekommande biotoper utförts. Geotekniska
undersökningar kommer under 2007 att genomföras längs kabelstråket till havs (för dessa undersökningar har tillstånd erhållits enligt lagen om
kontinentalsockeln).
1.5.2

På land kommer de olika kabelförbanden att förläggs i åtskilda kabeldiken, cirka 1,0−1,2 meter
djupa, som grävs med minst två meters mellanrum.
Grävarbetet sker med en grävmaskin varvid först
matjorden separeras från övrig jord, för att matjorden skall kunna läggas tillbaka överst. Arbetsområdets bredd för förläggningen av fyra kablar
kommer att uppgå till cirka 25 meter, arbetsområdet för två kabelförband kommer att uppgå till
cirka 20 meter. Vid förläggningen av ett kabelförband blir bredden av arbetsområdet normalt
cirka 12−15 meter. Behov av utökat arbetsområde
föreligger vid landfästet. Även på andra platser kan
ett utökat arbetsområde behövas för uppställning
av kabeltrummor med mera, framförallt vid korsning av större vägar.
1.5.3

Driftskedet

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi
till elektrisk ström. Denna ström transformeras från
cirka 1 000 V till 33 kV (33 000 V) vid transformatorer i varje enskilt vindkraftverk. Strömmen
leds sedan genom 30 kV-kablar till transformator-

Anläggningsskedet

I havet kommer kabelförbanden där så är möjligt
att spolas ned cirka 0,8–1 meter i havsbottnen.
Närmast kusten (från strandlinjen och ut till cirka 5
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ning skall vidtas vid en nedläggning av verksamheten vid gruppstationen. Verksamheten skall anses som nedlagd om verksamheten för elproduktion
inte har bedrivits under en sammanhängande tid
av ett år. Länsstyrelsen i Skåne län får besluta i
vilken omfattning kablar skall tas bort och vilka
övriga åtgärder som krävs för att återställa
havsbotten i så nära ursprungligt skick som
möjligt.” Motsvarande villkor föreslås även för den
del av sjökabeln som ligger innanför Sveriges
territorialgräns.

stationer inne i gruppstationen. Vid dessa stationer
transformeras strömmen till 138 kV (om likström
används omvandlar istället strömriktarstationerna
från 30 kV växelspänning till ±150 kV eller
±300 kV likspänning). Därefter överförs strömmen
genom sjökablarna och landkablarna till anslutningspunkterna Arrie respektive Trelleborg N.
Kring en elkabel finns ett elektriskt fält och ett
magnetiskt fält, med en samlingsterm benämns
dessa ”elektromagnetiskt fält”. Vid växelströmskablar samt likströmskablar med tät förläggning
(där de enskilda faserna läggs intill varandra) kommer det genomsnittliga magnetfältet vid markytan
(respektive havsbottnen) över kabelförbanden att
uppgå till cirka 5 µT, vid nivån 1,5 m över markytan (respektive havsbottnen) är fältstyrkan cirka
1 µT. På ett avstånd av cirka sex meter vid sidan
av kabeln, är fältstyrkan nere i en nivå kring
0,4 µT. För likström finns vid sjökablar även ett
alternativ med gles förläggning av de två ledarna
(detta är bara aktuellt till havs). Vid en sådan förläggning kommer den genomsnittliga fältstyrkan
vid havsbottnen över vardera ledare att uppgå till
cirka 70 µT; 1,5 meter över havsbottnen är styrkan
cirka 30 µT. Av spänningen i kablarna skapas ett
primärt elektriskt fält. Detta fält skärmas effektivt
av kabeln, dock skapar magnetfältet ett så kallat
sekundärt elektriskt fält utanför kablarna. Utförda
beräkningar har dock visat att detta fält är så svagt
att det inte får någon praktisk betydelse.

Vid en, eventuell, borttagning av kablarna uppkommer temporär grumling och påverkan av sedimenten i liknande storleksordning som under anläggningsskedet.
1.6

Generellt gäller att för undersökningsskedet har det
inte skett någon betydande påverkan på människa
eller på miljö. Vidare kan generellt konstateras att
de konsekvenser som kan uppkomma under avvecklingsskedet är jämförbara med dem under anläggningsskedet. Nedan redovisas de uppkomna
eller förväntade konsekvenserna under anläggningsskedet och avvecklingsskedet, samt under
driftskedet.
1.6.1

Människor

Vid anläggningsskedet av kablarna kommer att ske
olika transporter och trafik med anläggningsmaskiner. När det gäller anläggandet av kabel på sjödelen uppstår tillfällig ökad båttrafik samt lastning
från närliggande hamnar. För att minska eventuella
besvär under anläggningsskedet kommer arbetet
att planeras väl så att det kan utföras under en begränsad och kort tidsperiod.

Tillsyn och underhåll sker i princip endast vid
grävaktiviteter i kablarnas närhet eller då fel indikerats. På de delar av sträckningen som sjökablarna inte kan spolas ned kommer besiktning att ske
periodvis.
Längs landkablarna kan den pågående markanvändningen fortgå sedan arbetsområdet återställts.
Restriktioner kommer dock att finnas beträffande
bland annat förändring av markanvändning, grävning och sprängning, anordnande av permanenta
upplag, ändring av marknivån, plantering av träd
och buskar samt för uppförande av byggnad och
markanläggningar.
1.5.4

Konsekvenser för människa och miljö

Under driftskedet ligger kablarna nedgrävda i
havsbottnen och i marken. Störningar som skulle
kunna förväntas för människor är påverkan från
magnetfält från landkablar. Inga människor kommer att uppehålla sig kontinuerligt ovanför kablarna. I projektet tillämpas Svenska Kraftnäts riktvärde om att det genomsnittliga magnetfältet vid
växelström inte skall överstiga 0,4 μT där människor varaktigt vistas.

Avvecklingsskedet

Inför regeringens beslut om tillstånd för kabelanslutningen i den ekonomiska zonen, enligt lagen
om kontinentalsockeln, har sökanden bland annat
åtagit sig följande villkor: ”Åtgärder för återställ-

Generellt bedöms att påverkan på människor är
ringa.
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1.6.2

Marin flora och fauna

Det går inte att helt utesluta att enskilda individer
kan komma att störas eller i övrigt påverkas negativt vid anläggningsskedet. Negativa konsekvenser
för populationer eller för livsbetingelser för dessa
bedöms dock inte föreligga. Då arbetet med kabeldragningen sker kortvarigt och endast en mindre
yta berörs samt då känsliga områden exkluderats
till följd av resultatet av inventeringarna, bedöms
konsekvenserna bli ringa.

Under anläggningsskedet kan påverkan på den
marina floran och bottenlevande djur uppkomma;
dels direkt till följd av spolning och grävning, dels
indirekt till följd av sedimentspridning. Vid nedspolningen kan bottenfloran i det direkta närområdet, några meter kring kabeln, dö och/eller ryckas
loss och driva iväg. Nedspolningen medför även
sedimentspridning. Denna kan resultera i att individer täcks och därmed skadas eller dör. Studier av
effekter på bottenfloran längs kabeln från Yttre
Stengrunds vindkraftpark utanför östra Blekinge,
visade endast på temporära effekter. Något annat
förväntas inte heller vid föreliggande projekt.

Under driftskedet uppkommer inga konsekvenser
för flora eller fauna. Exempelvis förväntas inga
förändringar på hydrologi, grundvatten eller
ytvatten, något som i sin tur annars skulle kunna
påverka förutsättningarna för flora och fauna.

Under driftskedet kan elektriska fält påverka fiskarter med organ känsliga för sådana fält. Enligt
Fiskeriverket utgör havsnejonöga, flodnejonöga
och stör de Östersjöarter som har sådana organ
som kan känna av elektriska fält. Ingen av dessa tre
fiskarter har dock sitt normala utbredningsområde i
berörda områden. Vissa fiskar är känsliga för
magnetiska fält. Exempelvis ålen orienterar sig
med hjälp av jordens magnetiska fält. Kring en
likströmsledning uppkommer en störning på detta
fält. Tidigare försök har också visat att en ål som
passerar en likströmskabel, kortvarigt reagerar på
detta fält och viker av lite i riktning. Detta bedöms
dock inte ha någon praktisk betydelse utan ålen
förväntas alltjämt passera kabeln utan större påverkan.

1.6.4

Några kulturminnen, vrak eller fornlämningar
längs kabelsträckningen i havet har inte kunnat
identifieras. Någon påverkan på marinarkeologiska
intressen förväntas därför inte ske. Om några kulturminnen, vrak eller andra fornminnen påträffas,
kommer kablarna i första hand att läggas runt
dessa.
1.6.5

Kulturmiljö

Av utförda undersökningar kan konstateras att områdena för landkablarna i stort har en rik representation av kulturobjekt. Baserat på utförda undersökningar har kabelns sträckning så långt som är
praktiskt möjligt anpassats efter kända och möjliga
fornlämningar, så att sådana miljöer undvikits. Det
har dock inte varit möjligt att helt undvika dessa
miljöer och i några avsnitt kommer miljöer med
möjliga fornlämningar att kunna beröras. I dessa
områden kommer det att ske arkeologisk provschaktsgrävning, för att klargöra risken för konflikter. I samråd med Länsstyrelsen kommer sedan att
beslutas om lämplig åtgärd (justering av sträckning, specialutgrävning, särskilda anpassningar).
Då stor försiktighet kommer att vidtas och då
grundliga undersökningar har gjorts för att lokalisera föremål bedöms påverkan på kulturmiljön
under anläggningsskedet som måttlig alternativt
ringa. Vid driftskedet förväntas ingen påverkan på
kulturmiljön.

Däggdjur kan komma att störas av buller vid anläggningsskedet. I Östersjön finns tre sälarter (gråsäl, vikare och knubbsäl) samt en valart (tumlare).
Dessa förekommer endast sporadiskt i området.
Påverkan på olika förhållanden i den marina floran
och faunan bedöms som ringa eller obetydlig.
1.6.3

Marinarkeologi

Terrest flora och fauna

Under anläggningsskedet kommer flora och fauna
att påverkas vid schaktning av kabeldiken, när kablar dras fram, massor läggs upp och när schakten
återfylls. Transporter och grävarbeten kan orsaka
buller, damning samt rörelser som kan påverka
djurlivet. Påverkan på växter kommer att ske direkt
vid de aktuella platserna för kabelförläggningen
både vid grävning, upplägg av massor och vid
transporter av maskiner. Ingen permanent skada på
flora och fauna bedöms uppkomma utan växtligheten förväntas vara återetablerad inom något år.
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1.7

Påverkan på allmänna och enskilda
intressen

1.7.1

Riksintressen och skyddade områden

oreglerad påverkan kommer således inte att uppkomma.
1.7.4

Under anläggningsskedet och driftskedet kommer
områden för riksintresse avseende bland annat
kustzonen, kulturmiljövården, naturmiljön samt
kommunikation att beröras. Påverkan blir dock
generellt liten, och kan beskrivas som ringa. Jämför med vad som ovan redovisats beträffande påverkan på marin och terrest flora samt kulturmiljön, samt beskrivningen nedan beträffande påverkan på yrkesfisket.

Sjöfart

Under anläggningsskedet kommer fartyg att användas för exempelvis kabelnedläggning. Sjötrafiken kan då komma att påverkas, om än tillfälligt
och bara i mindre utsträckning. Vid driftskedet är
kabeln nedspolad i havsbottnen och den kommer
då inte påverka sjöfarten. Ytterst lokalt just intill
kablarna uppkommer vid likström missvisning på
magnetiska kompasser.
Påverkan bedöms som ringa.

1.7.2

Yrkesfiske
1.7.5

Under anläggsskedet kan fisket påverkas av de
fartyg som kommer att operera, därtill kan sedimentspridning från nedläggningen av kabeln störa
fisket. Exempelvis har från fiskare anförts att kalksediment kan fastna i de tjärade näten och göra
dessa synliga för ålen; vilket medför att ålen undviker nätet och fångsten reduceras.

Vid anläggningsskedet kommer endast en begränsad påverkan på de större vägarna och järnvägen
att ske, eftersom kabeln kommer att tryckas eller
borras igenom järnvägs- respektive vägbankar.
Viss störning kan även uppkomma till följd av
transporter av kabelrullar. Det kan inte uteslutas att
temporära avstängningar av vägar eller andra
restriktioner för trafikanter kommer att erfordras.
Påverkan under anläggningsskedet bedöms som
ringa.

Yrkesfisket kommer under driftskedet inte att
påverkas i någon större omfattning. Med yrkesfiskare som berörs av gruppstationen ute på Kriegers flak har sökanden träffat en överenskommelse
om ekonomisk ersättning för den skada som kan
tänkas uppkomma. Överenskommelsen täcker
vattenverksamheten på svenskt territorialvatten,
det vill säga den vattenverksamhet som beskrivs i
föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.

Ingen påverkan förväntas under driftskedet. Exempelvis har visats att kabelanslutningen inte skulle
störa Banverkets signalsystem.
1.7.6

Någon oreglerad påverkan förväntas inte.
1.7.3

Vägar och järnvägar

Korsande ledningar

Den planerade marina kabelsträckningen korsar ett
antal telekablar. Också på land finns ett antal ledningar som kommer att beröras. Efter samråd med
berörda anläggningsägare upprättas korsningsavtal
som reglerar korsningsförfarandet. Detta medför
att risken för påverkan på korsande kablar och
andra ledningar minimeras.

Jordbruk

Kabeldragningen medför att en begränsad yta, i
huvudsak åkermark, tas i anspråk under anläggningsskedet. Under denna tid kan marken inom
arbetsområdet inte brukas. Under driftskedet kommer markanvändningen längs kabelsträckningen att
begränsas av ett antal restriktioner. Den nu pågående markanvändningen kommer dock att kunna
fortgå.

Ingen påverkan förväntas.
1.7.7

Rekreation och friluftsliv

Påverkan på rekreation och friluftsliv kan på grund
av kabeldragningen ske vid anläggningsskedet.
Under den begränsade tid som anläggandet av kabeln sker på land kan maskiner och fordon kortvarigt störa friluftslivet i området där kabeln dras
fram. Under driftskedet är marken återställd och
kabeln ligger nedgrävd på land respektive ned-

Fastighetsägare kommer att kompenseras för det
intrång som restriktionerna medför. Vidare kommer den som brukar marken under anläggningsskedet att kompenseras för de skador som uppkommer till följd av installation av kabeln. Någon
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Sedan har den pågående teknikutvecklingen inneburit att förhållandena är sådana att beroende på
hur stor gruppstationen slutligen blir, kan både
växelström (med vardera två kabelförband till
Trelleborg N och Arrie) respektive likström (med
ett förband till Arrie) vara lämpligast. Därtill påverkas detta av råvarupriset på koppar, där ett lågt
pris är gynnsamt för växelström. Teknikutvecklingen är alltjämt snabb inom detta område och det
är inte otroligt att det först i samband med upphandling går att avgöra vilken utformning som i ett
ekonomiskt perspektiv är att förorda. Föreliggande
ansökan om nätkoncession är inte begränsat till
antingen likström eller växelström, utan omfattar
båda dessa tekniker. Således beskrivs även
miljökonsekvenser vid båda dessa alternativ.

spolad i havsbottnen. Precis ovanför kabeln finns
ett begränsat magnetfält men detta bedöms inte påverka friluftslivet.
Påverkan under anläggningsskedet bedöms som
ringa, under driftskedet förväntas ingen påverkan.
1.8

Kumulativa effekter

I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har
studerats förutsättningarna för att det skall uppkomma olika kumulativa effekter på exempelvis
flora och fauna, rekreation och friluftsliv, kulturmiljö, jordbruk, sjöfart samt fiske. Några väsentliga kumulativa effekter förväntas dock inte.
1.9

Ett alternativ med luftledningar har avfärdats på
grund av det stora intrång i landskapsbilden som
detta skulle ge upphov till.

Erfarenheter från andra projekt

Erfarenheter från andra marina kabelprojekt, Baltic
Cable, SwePol Link, Yttre Stengrunds vindkraftpark och Ålandskabeln, har inte visat på några betydande miljökonsekvenser. Bland annat har omfattande studier av ålars rörelse över likströmskablar inte visat på att ålvandringen skulle påverkas negativt.
1.10

1.10.2 Nollalternativet
Nollalternativet skall beskriva konsekvenserna om
den förslagna verksamheten inte skulle genomföras. I detta fall innebär nollalternativet att den
ovan beskrivna påverkan under anläggningsskedet
(till exempel sedimentering, grumling och ökad
trafik) skulle undvikas. Ej heller uppkommer sådan
påverkan som beskrivs för driftfasen; såsom elektromagnetiska fält och olika restriktioner.

Alternativ

1.10.1 Utbyggnadsalternativ
Inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen har
studerats olika alternativ av kabelns sträckning,
såväl till sjöss som på land. Det valda landfästet är
sådant att de kan tillstyrkas av samtliga berörda:
fastighetsägare, Länsstyrelsen, Trelleborgs kommun, fiskare et cetera. Vid bedömning av lämpliga
kabelsträckningarna på land har ambitionen varit
att finna sträckningar som ger minst påverkan på
berörda fastigheter och miljö. Hänsyn har bland
annat tagits till pågående markanvändning, befintliga anläggningar, planer och förekommande
restriktioner samt natur- och kulturmiljöintressen.
Bland annat har beaktats olika skyddsavstånd till
befintliga eller till kända planerade verksamheter.
Sträckningen på land har således prövats ingående
för att finna den med minst motstående intressen.

Nollalternativet innebär emellertid även att ingen
ström kommer att levereras från vindkraftparken in
till land. Därmed skulle hela vindkraftsprojektet bli
meningslöst. Nollalternativet innebär därmed att
den ström som skulle produceras vid den planerade
gruppstationen, i stället för produceras någon annanstans och eventuellt med annan teknik. Även
detta leder till olika miljökonsekvenser. Exempelvis medför en fossilbaserad elproduktion om
2,1 TWh, motsvarande den årliga produktionen vid
föreliggande vindkraftpark, ett utsläpp av cirka en
miljon ton koldioxid. En produktion baserad på
förbränning av biomassa, olja eller kol, medför ett
utsläpp av 1 000−2 000 ton kväveoxider.

Det har under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen varit oklart om en anslutning bör ske
med likström eller med växelström. Tidigt i projektet var tekniken sådan att en anslutning med växelström skulle vara ekonomiskt mest fördelaktig.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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2

Bakgrund och syfte

2.1

Behov av ny elproduktion

inte ger försurande eller övergödande effekter
samt inte bidrar till växthuseffekten och
• hushåller med användning av material och
energi.”
•

Elproduktionen i Sverige uppgick år 2005 till
155 TWh2. Av den sammanlagda elproduktionen
kom 70 TWh från kärnkraft och 72 TWh från
vattenkraft. Förbränningsbaserad elproduktion
(främst biobränsle) uppgick till 12 TWh − endast
cirka 1 TWh härrörde från vindkraft. Vindkraften
förväntas dock bli en viktig energikälla för framställning av elektricitet. Fördelarna är många.
Vindkraften är uthållig och ger vid drift nästan
ingen påverkan på miljön. ”Bränslet”, vinden, är en
förnybar resurs. En stor potential för utbyggnad av
vindkraft finns till havs. En förutsättning för att
detta skall realiseras är dock att de till havs högre
kostnaderna för bland annat grundläggning, elanslutning och drift, kan finansieras av den högre
vindhastigheten till havs.

2.2

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall
AB, är ett svenskt publikt aktiebolag som till
100 % ägs av svenska staten. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen samt
andra tillämpliga svenska och utländska lagar och
regler. Vattenfall AB följer även i tillämpbara delar
de regler som gäller för bolag vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen.
Vattenfall AB är indelat i tre så kallade Business
Groups: Vattenfall Norden, Vattenfall Europe och
Vattenfall Polen. Inom Vattenfall Norden finns
bland annat enheten Elproduktion, som ansvarar
för alla Vattenfall AB:s elproduktionsanläggningar
i Norden. Föreliggande vindkraftpark kommer att
ägas och drivas under ansvar av Vattenfall AB
Elproduktion Norden.

I regeringens proposition 2005/06:154, anges som
ambitionsnivå att den årliga produktionen av förnybar el skall öka med 17 TWh (i jämförelse med
år 2002). Det är rimligt att anta att den allra största
delen av denna ökning framför allt kommer att ske
genom vindkraft.

Vattenfall AB skall, enligt ägaren, ha en ledande
roll i omställningen mot en ökad andel produktion
av förnyelsebar elenergi. Den 17 maj 2006 tog
Vattenfall AB:s styrelse ett strategiskt beslut om
att investera 40 miljarder kronor för att öka företagets medverkan i produktion av förnybar el i
Sverige, med cirka 10 TWh fram till 2016. Av
detta förväntas 8 TWh vara vindkraft.

Generellt har vindkraften stora fördelar vad gäller
elproduktion, i jämförelse med andra alternativ.
Efterföljande text är hämtad från ”Slutbetänkande
av Vindkraftutredningen”3:
”Vindkraft är en förnybar, inhemsk och ren energikälla som inte ger några utsläpp av luftföroreningar när den används för elproduktion. Utbyggnad
av vindkraftverk begränsar påverkan på den storregionala och globala miljön, genom att el från
vindkraft ersätter el producerad i fossileldade anläggningar som ger utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska. Elproduktion i vindkraftanläggningar tillgodoser flera viktiga aspekter på vad som krävs för en hållbar utveckling i
enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. För
vindkraften gäller sålunda att den:
•

2

Vattenfall AB

2.3

Kriegers flaks vindkraftpark

2.3.1

Översikt

Vattenfall AB undersöker genom sitt dotterbolag
Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak AB4, förutsättningarna för en havsbaserad gruppstation för vindkraft (”vindkraftpark”) på den nordöstra delen av
Kriegers flak, en upphöjning i södra Östersjön
cirka 30 km söder om Trelleborg. Området ligger
utanför Sveriges territorialgräns men inom Sveriges ekonomiska zon, där denna gränsar till Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner.

är förnybar

Energimyndigheten, 2006. Energiläget i siffror 2006.

3

SOU 1999:75. Rätt plats för vindkraft. Slutbetänkande
av Vindkraftutredningen.

4

Bolagets tidigare namn är Sweden Offshore Wind AB.
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2.3.2

Erhållna tillstånd

Rådighet för att inom aktuellt område anlägga en
sjökabel för anslutning av gruppstationen har erhållits av Kammarkollegium, enligt beslut den 26
maj 2004 (se Bilaga 1.1). Sökanden har även av
berörda fastighetsägare vid landfästet erhållit
rådighetsmedgivande.
Tillstånd för gruppstationen i sig, inklusive olika
undersökningar samt kablar i den ekonomiska
zonen, har beviljats av regeringen den 29 juli 2006
enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och enligt lagen om kontinentalsockeln (se Bilaga 1.2 och
1.3). Tillståndet innefattar även de interna elkablar
som erfordras samt elkablar för anslutning av
gruppstationen till elnätet i Sverige. Tillståndet för
anslutningsledningarna avser dock endast dessa
ledningars sträckning inom den ekonomiska zonen
fram till Sveriges territorialgräns. Tillståndet för
elanslutningen i den ekonomiska zonen är inte
begränsat till antingen växelström eller likström
utan regeringen har överlåtit till sökanden att avgöra detta i samband med upphandlingen.

Figur 2.1 Vindkraftparkens lokalisering till södra
Östersjön.
Vindkraftparken planeras bestå av upp till 128
vindkraftverk, vardera med en effekt om cirka
5 MW. Inom gruppstationen kommer att anläggas
interna kablar som ansluter verken till transformatorstationer, placerade på en eller två plattformar. Den beräknade elproduktionen från en sådan
vindkraftpark uppgår till cirka 2,1 TWh/år. Från
transformatorstationerna i gruppstationen anläggs
en sjökabel till det planerade landfästet vid Skåre,
väster om Trelleborg. De i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning studerade kabelsträckningarna
på land går till de befintliga transformatorstationerna Arrie (beläget vid Västra Kärrstorp) och
Trelleborg Norra (Trelleborg N). Beroende bland
annat på hur stor effekt som skall överföras och
aktuellt råvarupris (koppar), kan de ekonomiska
förutsättningarna vara sådana att en anslutning bör
ske med såväl växelström som likström.

Tillstånd att enligt lagen om kontinentalsockeln
utföra geotekniska undersökningar längs kabelsträckningen inom svenskt vatten, har beviljats av
regeringen den 14 december 2006 (se Bilaga 1.4).
2.4

Miljökonsekvensbeskrivningen

2.4.1

Syfte

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall
ingå som underlag vid prövning av nätkoncession
för linje enligt ellagen.
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva
de direkta och indirekta effekter som en planerad
verksamhet eller åtgärd kan medföra 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 på
miljön. Miljöbalken 6 kap 7 § reglerar innehållet i
en MKB och föreskriver att följande information
skall innefattas:
• icke-teknisk sammanfattning,
• beskrivning av verksamheten (lokalisering,
utformning, omfattning med mera),

Tillverkning av turbiner, fundament, torn och kablar är planerad att kunna påbörjas under 2010. Installation i fält planeras ske under fyra säsonger,
med start tidigast år 2011.
För vindkraftparken samt för transformatorstationerna och kablarna inom den ekonomiska zonen
krävs tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och lagen om kontinentalsockeln. Detta tillstånd prövas av regeringen (se avsnitt 2.3.2). Nätkoncession söks i enlighet med ellagen hos Energimyndigheten. Vidare prövas ledningsrätt enligt
ledningsrättslagen av Lantmäterimyndigheten.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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• redovisning av alternativa platser och alternativa utformningar,
• beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd,
• beskrivning av påverkan på människors hälsa,
miljön och hushållningen med mark och vatten,
• beskrivning av åtgärder för att minska påverkan.
2.4.2

Avgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar kabelanslutningen (landkabeln och sjökabeln) inom
svenskt territorium till transformatorstationerna
Arrie respektive Trelleborg N. Miljökonsekvenserna av gruppstationen i sig, samt av kabelsträckningen inom den ekonomiska zonen, har redovisats
i en separat MKB som ingått i den ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon
och lagen om kontinentalsockeln, som regeringen
beviljat.
Geografiskt är således miljökonsekvensbeskrivningen främst avgränsad till kabelns sträckning
från den ekonomiska zonen till anslutningspunkterna Trelleborg N och Arrie. Av praktiska skäl är
redovisningen i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning många gånger uppdelad i en sjödel och
en landdel. Gränsen mellan dessa två delar ligger
vid den planerade omkopplingsstationen väster om
Skåre där det sker en övergång från sjökablar till
landkablar.
Tidsmässigt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen undersökningsskedet, anläggningsskedet,
driftskedet samt avvecklingsskedet.
2.4.3

Projektets organisation

Vattenfall AB:s projekt Kriegers flak vindkraftpark
syftar till att med god regional acceptans, bästa beprövade teknik, en livslängd om minst 20 år, med
lägsta möjliga miljöpåverkan och med en konkurrenskraftig ekonomi och acceptabel risknivå uppföra en havsbaserad vindkraftanläggning vid
Kriegers flak, södra Östersjön. Projektet drivs
inom produktionsenheten för vindkraft (PY), som
ingår i affärsenheten Elproduktion Norden. Projektledare är fil dr Göran Loman. Projektet
Kriegers flaks vindkraftpark drivs i Vattenfall
AB:s dotterbolag Vattenfall Vindkraft Kriegers
Flak AB. Nätet kommer att ägas av ett separat
bolag inom Vattenfall-koncernen, YS Nät AB. Det

är även det bolaget som står för ansökan om
nätkoncession.

Tabell 2.1 Nyckelpersoner som medverkat i de
tekniska studierna eller i MKBn.
Person

Moment

Fil dr Göran Loman,
Vattenfall AB

Vattenfalls projektledare för
Kriegers flaks vindkraftpark

Advokat Bo Hansson,
Advokatfirman Lindahl

Vattenfalls ombud avseende tillståndsansökan

Jur kand Maria Röske,
WPD

MKB (WPD:s projektledare)

Jur kand Maria Brolin,
WPD

MKB

Ing Jörgen Andersson,
Flygfältsbyrån AB

Ledningssträckningar på
land

Civ ek o ing Thomas Stalin,
WPD, Vattenfall

Delprojektledare
miljöundersökningar

Civ ing Peter Ellerth,
SwedPower AB

Systemstudier

Civ ing Thomas Davy,
Vattenfall Power Consultant

Miljöfrågor kring
elanslutningen

Civ ing Richard Larsson
Vattenfall Power Consultant

Elsystemets utformning

Tekn dr Åke Larsson,
Vattenfall Power Consultant

Systemstudier

Civ ing Per-Olof Lindström,
Vattenfall Power Consultant

Alternativstudier

Civ ing Jan-Olov Sjödin,
Vattenfall Power Consultant

Påverkan på signalsystem
och på navigationssystem

Civ ing Elisabet Norgren,
Svenska Kraftnät AB

Studie av påverkan på
stamnätet

Tekn dr Daniel Karlsson,
Gothia Power AB

Studie av påverkan på
E.ON:s regionala nät

Professor Sture Lindahl,
Gothia Power AB

Studie av påverkan på
E.ON:s regionala nät

Ing Kjell Andersson,
LTH

Bottenundersökningar

Fil dr Jan Öijeberg,
Malmö kulturmiljö

Marinarkeologi

Fil dr Lasse Wallin,
Wallin kulturlandskap och
arkeologi

Arkeologi på land

Fil dr Lena Carlsson,
LeCa Marin AB

Marin flora och fauna

Fil dr Uno Björkman

Terrest flora och fauna

Fil dr Karen Edelvang,
DHI

Sedimentspridning

M Sc Nils Ingvarsson,
Marin Mätteknik AB

Geofysiska
bottenundersökningar

______________________________________________________________________________________________________________________________
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2.4.4

Medverkande experter

I arbetet med att genomföra tillståndsprocessen och
att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen, inklusive att finna den lämpligaste sträckningen för kablarna, har ett flertal personer medverkat (se Tabell
2.1).
2.5

Kontaktuppgifter

I Tabell 2.2 redovisas kontaktuppgifter för
projektet.

Tabell 2.2 Kontaktuppgifter.
Projektledare

Göran Loman

Adress

Vattenfall AB
Stortorget 3
211 22 Malmö

Telefon

040-664 46 15

Telefax

040-664 46 30

e-post

kriegersflak@vattenfall.com

Hemsida

www.vattenfall.se/kriegersflak

______________________________________________________________________________________________________________________________
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3

Teknisk beskrivning

3.1

Lokalisering

3.1.1

Sjödelen

ration skadar en intilliggande kabel. Några hundra
meter från land minskas avståndet mellan förbanden successivt så att de ligger betydligt närmare
varandra när de når strandlinjen.
För att ha möjlighet att justera en kabels detaljsträckning, exempelvis för att undvika ett område
där kabeln inte går att spola ner, ansöks om tillstånd för att få lägga kablarna inom ett 300 meter
brett stråk. Ytterkoordinaterna för detta stråk redovisas i Tabell 3.1. Vid territorialgränsen ansluter
detta stråk för kabeln, till motsvarande stråk för
kabelns sträckning inom den ekonomiska zonen
som regeringen tidigare beviljat.

Anslutningen kommer att ske med ett eller flera
kabelförband. Från vindkraftparken planeras kabelförbanden att förläggas i nord-sydlig riktning för
att nå land cirka 7 km väster om Trelleborg vid
Sjöhult (väster om Skåre), se Figur 3.1 och Bilaga
2.1. Kabellängden mellan vindkraftparken och land
kommer att vara cirka 30 km, varav cirka 23 km
ligger inom territorialgränsen, på svenskt vatten.

Koordinatsystem
För angivande av en geografisk position på jordytan,
finns olika koordinatsystem. I marina sammanhang
används ofta longitud och latitud, där jorden delas in
i grader, från 180 ºE (öst) till 180 ºW i förhållande till
nollmeridianen genom Greenwich, respektive från
90 ºS till 90 ºN i förhållande till ekvatorn. I sin tur kan
graderna delas in decimalt (tiondelar och hundradelar), eller i minuter och sekunder (60 minuter är en
grad och 60 sekunder är en minut). I nordsydlig riktning motsvarar en grad ungefär 111 kilometer; i östvästlig led blir en grad kortare ju närmare polerna
man kommer. Vid Kriegers flak är en grad i östvästlig led cirka 64 km.
Som alternativ till longitud/latitud används i synnerhet på land ofta ett metriskt system, där koordinaterna för en punkt i princip visar avståndet i meter i
östvästlig respektive nordsydlig riktning. Fördelen
med ett sådant system är att man lätt kan beräkna
det relativa avståndet mellan två punkter. Nackdelen
med ett sådant system är att det inte är anpassat till
att jorden är en sfär. För att komma till rätta med
detta har man beskrivit jorden som en mosaik med
platta ytor. Alltjämt finns dock ett visst avbildningsfel
i östvästlig riktning.

Figur 3.1 Kabelsträckning från vindkraftparken till
landfästet.

Tabell 3.1 Ytterkoordinater för kabelstråket inom
svenskt vatten (UTM zon 33, WGS84).

Vid en likströmsanslutning fordras endast ett
kabelförband medan det vid en växelströmsanslutning fordras flera. I havet kommer avståndet mellan de enskilda växelströmsförbanden att uppgå till
cirka 50 meter. För fyra kablar blir således den
sammanlagda bredden 150 meter. Detta avstånd
mellan kabelförbanden används bland annat för att
minimera risken för att mer än ett kabelförband
skadas vid ett eventuellt olyckstillfälle (till exempel av ett draggande ankare). Avståndet minskar
även risken för att man vid installation eller repa-

x-koordinat
E/W

y-koordinat
N/S

NV hörn

375 798

6 138 783

NO hörn

376 090

6 138 597

SV hörn

375 206

6 115 038

SO hörn

375 506

6 115 029

______________________________________________________________________________________________________________________________
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3.1.2

Skarvpunkten, där sjökabeln kopplas ihop med
landkabel, förläggs inom fastigheterna Maglarp 1:6
och 1:5, på en del av strandremsan mellan havet
och länsväg 511, som utgörs av åker/bete. Detta
område omfattar restriktioner enligt riksintresse
avseende kustzon, naturvård ytor och yrkesfiske,
samt strandskydd och naturvårdsprogram naturvärde klass 1 (se avsnitt 5.6 Kulturmiljö på land).

Landdelen

Enligt ovan fordras för likström endast ett förband,
det kommer i så fall att anslutas till Arrie. Med
växelström fordras flera förband och en anslutning
sker då till både Arrie och Trelleborg N. Landkablarna förläggs från landfästet vid Sjöhult, väster om
Skåre5, och vidare till anslutningspunkterna, se
Figur 3.4 och Bilaga 2.2. Den exakta sträckningen
av kablarna har bland annat diskuterats med berörda fastighetsägare, för att finna den sträckning som
medför minst konflikter. Dessa diskussioner har
föranlett justeringar av sträckningen. Vid diskussionerna har antagits att det krävs två kabelförband
vardera till Arrie respektive Trelleborg N.

Sökanden har av berörda fastighetsägare erhållit
rådighetsmedgivande för dessa kablar (Bilaga 1.5).

Figur 3.2 Kabelsträckningen in mot landfästet.

Figur 3.4 Kabelsträckning Skåre-Trelleborg N och
Skåre-Arrie. (Ur karta © Lantmäteriverket 2004,
medgivande M2004/4237.)
Figur 3.3 Landfästet vid Skåre med läget för kabelsträckningen schematiskt inlagt. (Foto Göran
Loman.)

5

Den 13 december 1715, klockan fyra på morgonen,
landsteg Karl XII på Skånes sydkust, strax väster om
Trelleborg. Enligt Carl von Linné skedde detta vid
Stavsten, hans samtida, sedermera landshövdingen, Carl
Hallenborg menade dock att det skedde just vid Skåre.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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De olika kabelförbanden till transformatorstationerna Arrie respektive Trelleborg N, går parallellt
till cirka två kilometer norr om landfästet där de
delar sig för att gå till respektive transformatorstation. De kablar som ansluts till Trelleborg N
kommer endast att förläggas inom Trelleborgs
kommun. De kablar som ansluts till Arrie kommer
att beröra Trelleborg, Vellinge och Svedala kommunner. Kabelsträckan från landfästet vid Maglarp
Sjöhult till Trelleborg N är cirka 12 km, till Arrie
är den cirka 18 km.
Vid lokalisering av kabelsträckningarna har ambitionen varit att finna sträckningar som ger minst
påverkan på berörda fastigheter och miljö. Hänsyn
har bland annat tagits till pågående markanvändning, befintliga anläggningar, planer och förekommande restriktioner. Härvid har nedan redovisade
avstånd används som riktvärden.
•

•

•

Minsta avstånd i höjdled mellan planerad
kabel och korsande ledningar:
o
El- och telekabel ca 0,3 meter
o
Dräneringsledning ca 0,3 meter
o
Naturgas- och VA-ledning ca 0,5 meter

Figur 3.5 Principskiss som visar riktvärden för
skyddsavstånd i plan som tillämpas där kablarna
läggs parallellt mot andra anläggningar.

Vid korsning av vattendrag bör kabeln förläggas minst 0,7−1,0 meter under vattendragets bottennivå (största rensningsdjup).
Minsta avstånd i plan till andra objekt:
o
Bostad ca 10 meter
o
Större elledning ca 10 meter
o
Naturgasledning ca 6 meter
o
Mindre väg ca 2−3 meter

Korsning av allmänna vägar kommer att ske enligt
Vägverkets anvisningar.

Figur 3.6 Principskiss som visar riktvärden för
vertikala avstånden till olika ledningar som korsas.
3.2

Utformning och omfattning

3.2.1

Förutsättningar

Från de enskilda vindkraftverken överförs strömmen i ett internt nät till ett antal transformatorstationer; preliminärt två eller fyra stycken, antalet är
beroende på gruppstationens slutliga storlek. Från
dessa transformatorstationer överförs strömmen
sedan till land. Det interna nätet är på 30 kV växelström.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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HVDC VSC jämfört med Classic är att man enkelt
kan ansluta och starta en gruppstation för vindkraft, att man kan reglera den så kallade reaktiva
effekten och att man kan använda vanliga kraftkablar. Genom att man kan styra den reaktiva effekten så kan man stödja nätet i samband med
externa driftstörningar. En likströmsanslutning
kommer att vara tvåpolig (två stycken enpoliga
ledare används för varje kabelförband). Om enbart
likström används kommer för en gruppstation om
640 MW endast ett kabelförband till Arrie att
behövas.

Ledare, kabel och kabelförband
Ström överförs i en ledare, normalt av koppar eller
aluminium. En ledare är placerad i ett isolations- och
skyddshölje. I föreliggande MKB kallas detta för en
”enfaskabel”. För växelström används tre faser, där varje
fas utgörs av en ledare. De tre faserna kan sedan
antingen ligga tillsammans i ett skyddshölje och kallas
då för ”trefaskabel” eller vara tre separata enfaskablar.
Båda dessa varianter benämns i denna MKB som ett
”kabelförband”. Vid likström används två ledare (en plus
och en minus). Dessa två ledare kan ligga i samma
skyddshölje och utgör då en ”tvåpolig kabel”, eller som
två separat enpoliga kablar som ligger intill varandra
eller på ett avstånd av upp till några meter. Även dessa
båda alternativ benämns som ett ”kabelförband”.

Om enbart växelström används kommer för en
gruppstation om 640 MW (128 verk om vardera
5,0 MW) sammanlagt fyra kabelförband att behövas (två till Arrie och två till Trelleborg N).
Vardera kabelförband dimensioneras härvid för en
fjärdedel av gruppstationen, cirka 160 MW. Om
gruppstationen får en effekt av cirka 500 MW, är
det möjligt att ansluta med sammanlagt tre kabelförband för växelström (två till Arrie och ett till
Trelleborg N, eller tvärtom).

Med ”sjökablar” avses i detta dokument den del av
elanslutningen som ligger i havet (dessa sjökablar kan
bestå av ett eller flera kabelförband). Med ”landkablar”
avses motsvarande anslutning på land.
”Landfästet” avser den plats där sjökabeln når land och
där det sker en omkoppling till landkabeln.

Som nämnts ovan har det under arbetet med denna
miljökonsekvensbeskrivning varit oklart om kablarna för landanslutningen bör vara för trefas
växelström eller tvåpolig likström (se även avsnitt
11.2 Utformning). Om anslutningen utförs med
växelström eller likström, påverkar hur många
kabelförband som krävs. Med trefas växelström är
den troliga spänningen 130 kV och med likström är
den ±150 kV eller ±300 kV. I Trelleborg N och
Arrie finns möjlighet till anslutning av växelström
till befintligt 130 kV-nät, utan alltför omfattande
förstärkningsåtgärder; vissa begränsningar i effekt
föreligger dock. För likströmsalternativet är Arrie
en lämplig anslutningspunkt eftersom den kan ta
emot den inmatade effekten utan större förstärkningsåtgärder i det regionala nätet. En anslutning
till Trelleborg N med likström är inte rimlig,
eftersom det skulle kräva omfattande förstärkningsåtgärder.

På området inom kraftöverföring sker alltjämt en
snabb teknikutveckling, varför det är vanskligt att i
detta skede avgöra vilken teknik som är mest lämplig när upphandling och installation kommer att
ske. Av betydelse i detta val blir de ekonomiska
förhållandena, såsom investeringskostnader och
överföringsförluster. I sin tur påverkas investeringskostnaderna av råvarupriser (främst koppar)
och marknadssituationen.
3.2.2

Sjökablar

Beroende på om trefas växelström eller tvåpolig
likström används, kommer utformningen av sjökablarna att vara lite olika. En trefasig havsbaserad
växelströmskabel för 170 MW har en diameter av
cirka 15–20 cm. En enpolig havsbaserad likströmskabel för effekten 640 MW, har en diameter av
cirka tio centimeter. Eftersom anslutningen skall
vara tvåpolig fordras två sådana kablar för varje
kabelförband. Kabelförbandet skulle även kunna
utformas som en gemensam, tvåpolig, kabel. Ett
sådant kabelförband har en oval genomskärning.
Med två kablar är det både möjligt att dessa kommer att läggas i samma kabelgrav och att de kommer att läggas i separata kabelgravar, med ett inbördes avstånd av storleksordningen cirka trettio
meter. Detta senare kallas nedan för ”gles förläggning”. En sådan förläggning minskar risken för att

Generellt är likströmsteknik ekonomiskt mer fördelaktigt vid långa avstånd. Det avstånd där likströmsteknik blir mest fördelaktigt har i takt med
teknikutvecklingen dock successivt minskat. En
likströmsanslutning kommer att ske med så kallad
HVDC VSC (High Voltage Direct Current, Voltage Source Converter). Denna använder högeffekttransistorer som switchas med en frekvens av
cirka 1−2 kHz för att omvandla mellan växelström
och likström. Den klassiska tekniken för likströmsöverföring, HVDC Classic, använder tyristorer för
likriktning och växelriktning. Fördelarna med
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Bly används för att göra sjökablar helt vattentäta.
Detta ämne har här flera goda egenskaper; blyet i
sig ger en fullständig vattentätning, samtidigt har
det ett gott mekaniskt skydd och goda korrosionsegenskaper. Som framgår av figurerna finns utanför blymanteln ytterligare skyddslager, mot såväl
mekanisk skada som vatteninträngning. Detta gör
att under normala förhållanden kommer blymanteln aldrig i kontakt med det omgivande vattnet;
och vid en eventuell korrosion kommer korrosionsprodukterna att stanna kvar i kabeln. Om
kabeln har skadats av exempelvis ett ankare, skulle
blymanteln kunna exponeras mot havsvattnet. Vid
en sådan händelse är det begränsat med bly som
frigörs. Vid en sådan skada kommer kabeln att
repareras för att säkerställa en fortsatt överföring.

båda kablarna skadas vid exempelvis ett draggande
ankare. Å andra sidan är en sådan förläggning
något dyrare än att lägga de två kablarna i en
gemensam kabelgrav. Slutligt val kommer att ske
under den fortsatta detaljprojekteringen.

Figur 3.7 Typisk konstruktion av en trefasig
sjökabel för växelström.

Nedan ges en schematisk skiss på en trefasig sjökabel för växelström, Figur 3.7, och en enpolig
sjökabel för likström, Figur 3.8. I kabeln leds
strömmen i en ledare som vanligtvis är av koppar
men även aluminium kan förekomma. Ledaren
omges av en skyddande skärm som består av en
polymer och som i sin tur omges av isolermaterial.
Isolermaterialet är baserat på polyetylen. Utanför
isoleringen ligger en blymantel som skall skydda
mot vatteninträngning. Utanför blymanteln ligger
skyddshöljen av bland annat polyetylen och en
armering, oftast av galvade stålvajrar. Längst ut
ligger ett skyddande ytterhölje av polypropylen.
Med en likströmsanslutning för 640 MW kommer i
sjökablarna sammanlagt att finnas cirka 600 ton
koppar och 500 ton bly; med en växelströmsanslutning kommer sammanlagt i sjökablarna att finnas
2 700 ton koppar och 1 400 ton bly. Detta material
frigörs inte. Vid avveckling efter drifttiden, kan
detta material återvinnas sedan kablarna tagits upp.

Figur 3.8 Typisk konstruktion av en enpolig
havsbaserad HVDC VSC kabel. Notera att vid
alternativet med HVDC, kommer för varje
kabelförband två sådana kablar att användas.
Kablarna kommer så långt som möjligt förläggas
cirka 0,8–1,0 meter ner i havsbottnen. I avsnitt
6.2.1 redogörs för förläggningen av sjökablarna.
3.2.3

Landfäste

Vid landfästet skarvas sjökablarna med landkablarna. Dessa skarvar sker separat för varje kabel-
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utformas som en gemensam, tvåpolig, kabel med
oval utformning.

förband. Skarvarna kommer att ske under markytan, skyddade i särskilda skarvboxar. Avståndet
mellan skarvboxarnas överyta och markytan kommer att vara cirka en meter. Efter återställning
kommer skarvboxarna inte vara synliga ovan mark.
Vid stranden kommer att sättas upp ett ensmärke
för att för sjöfarten markera kablarnas position.

Figur 3.10 Typisk konstruktion av en separat
fasledare för växelströmskabel på land. Notera att
för varje kabelförband kommer tre sådana kablar
att användas.

Figur 3.9 Arbete med skarvar för Horns Revs
vindkraftpark, Danmark. Efter det att skarvarna är
utförda återställs området.
3.2.4

Landkablar

Om växelström används kommer den trefasiga sjökabeln vid land att övergå till ett kabelförband med
en separat kabel för varje fas. En sådan enfaskabel
har en diameter av cirka 9 cm (se Figur 3.10). En
enpolig likströmskabel för land, för effekten
640 MW (±150 kV), har en diametern om cirka tio
centimeter (se Figur 3.11). En landkabel med effekten 1 000 MW (±300 kV) har diametern 13 cm.
För likströmsalternativet erfordras två kablar för
varje kabelförband; dessa kablar läggs i samma
kabelgrav. Också på land kan likströmsförbandet

Figur 3.11 Typisk konstruktion av en enpolig
HVDC VSC-kabel på land.
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3.3

Med två kabelförband på land (vid växelström) i
separata kabelgravar kommer det inbördes avståndet att vara cirka två meter, med fyra kabelförband i separata kabelgravar kommer det att
vara cirka tre meter (se Figur 3.12). Om kabelförbanden läggs för nära varandra kommer detta
att försämra överföringskapaciteten. Längs en
restriktionszon som når cirka tre meter utanför
kabelförbanden kommer begränsningar i markanvändningen att föreligga, exempelvis mot uppförande av byggnader, grävning med mera, se avsnitt 6.3.5 Restriktioner. Därtill kommer att det
under anläggningsskedet krävs ytterligare mark
för att kunna utföra grävarbeten, mellanlagra
schaktmassor et cetera.

Tidplan

Det är väsentligt att kabelanslutningen tidsmässigt
anpassas till installationen av vindkraftverken, för
att snarast möjligt kunna provköra anläggningen
och få en kommersiell produktion av el. Det är troligt att installationen av vindkraftverken delas upp
över flera år; i så fall kan även installationen av de
enskilda kablarna komma att ske under flera år.
Anläggningsarbetena kan enligt aktuell tidplan påbörjas under 2010, med tillverkning av turbiner,
torn, fundament och elkablar. Installation i fält kan
ske under fyra säsonger med start år 2011. Förseningar i projektet kan naturligtvis senarelägga
denna byggstart.
I projektets övergripande tidplan planeras att de
enskilda sjökablarna i första hand skall läggas under perioden april-juni, för att därefter en successiv
installation av verken skall kunna ske. Alternativt
läggs kabeln senare under året, juli-september, och
tillhörande verk kan då komma att installeras under
efterföljande år. Under dessa månader, april-september, är förutsättningarna som bäst. Som exempel kan nämnas att generellt är väderförhållandena
då bättre, dygnet har flest ljusa timmar och bottentemperaturen är lämplig (vid temperatur under cirka +10 grader blir kabeln alltmer svårhanterlig).
Att dygnet har många ljusa timmar medför både att
arbetsdagarna kan bli färre och att risken för skador minskar. Arbetet med landkablarna planeras
ske under perioden från vår till tidig höst då markerna är som torrast. Om olika omständligheter kräver att kabeln förläggs under annan tid av året, för
att dessa installationer skall vara i takt med övriga
anläggningsarbeten, kan dock kabeln komma att
installeras under annan tid av året.

Figur 3.12 Exempel på schablonvärden på avstånd
mellan kablar, restriktionszon (röd linje) och
arbetsområde (yttre svart linje), vid ett kabelförband om två respektive fyra kablar.
Även i landkabeln leds strömmen i en ledare som
vanligtvis är av koppar eller aluminium. Ledaren
omges av en skyddande skärm som består av en
polymer och som i sin tur omges av isolermaterial.
Isolermaterialet är baserat på polyetylen. Utanför
isoleringen ligger skyddshöljen och en skärm av
koppartråd. Längst ut ligger ett skyddande ytterhölje av polypropylen. Med en likströmsanslutning
för 640 MW till Arrie kommer i landkablarna, vid
kopparledare, sammanlagt att finnas cirka 700 ton
koppar och 6 ton aluminium. Vid ett alternativ med
aluminiumledare kommer att finnas cirka 17 ton
koppar och 160 ton aluminium. Med en växelströmsanslutning med två förband vardera till Arrie
och Trelleborg N kommer sammanlagt i landkablarna att finnas cirka 160 ton koppar och 520
ton aluminium. Detta material kommer inte att
frigöras utan kan återanvändas efter drifttiden,
sedan kablarna tagits upp.

Kabelanslutningen är kostsam. Om anslutning sker
med flera kabelförband, såsom är fallet med växelström, är det därför möjligt att alla förband längs
en sträckning inte installeras i ett skede, utan att
detta sker över flera år. På detta sätt kan kostnaden
för investeringen reduceras och man kan ta tillvara
en möjlig teknikutveckling. Markägare och andra
som får ett större intrång genom detta förfarande,
när störningar uppkommer under flera år, skall
kompenseras för detta.
3.4

Ekonomi

Olika tekniska utformningar är möjliga för kabelanslutningen och slutligt val styrs bland annat av
hur stor effekt som installeras vid gruppstationen,
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det vill säga det maximala överföringsbehovet (se
vidare avsnitt 11.2 Utformning, där olika utformningsalternativ redovisas). Kostnaden för dessa
olika alternativ (inklusive internt kabelnät, DCplattform samt AC- respektive DC-anslutning till
befintliga transformatorstationer) är beräknad till
intervallet 1,5−2,2 miljarder kronor (se Tabell
11.2). En utförlig redovisning ges i den tekniska
beskrivningen.
Den sammanlagda kostnaden för att avveckla
kabelanslutningen med växelström (fyra förband)
inom svenskt vatten är beräknad till 15 miljoner
kronor. En avveckling av en likströmsanslutning
kommer att kosta mindre, eftersom den omfattar
färre kablar. Därtill kommer att kablarna, med
kopparinnehåll, betingar ett visst restvärde.
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4

Samrådsredogörelse

4.1

Inledning

med den 30 juli 2004. Inga frågor eller synpunkter
erhölls.
De fastighetsägare vars fastigheter låg inom de
områden som identifierats som möjliga alternativa
landfästen kontaktades genom ett personligt brev
där de inbjöds till samrådsmöte. Brevet innehöll
underlag för samrådet inklusive en karta på lokaliserade alternativa landfästen. Efter samrådsmötet
skickades ett samrådsprotokoll ut till samtliga fastighetsägare, även de som inte deltog i mötet.

Samråd för kabelförbanden har skett enligt 6 kap
4 § Miljöbalken. Samrådsförfarandet delades upp i
två delar, ett för sjökablarna inklusive landfästet
och ett för landkablarna.
Under samråden har synpunkter och information
inhämtats från fastighetsägare, berörda myndigheter, kommuner, anläggningsägare med flera. Vid
utarbetande av sträckningsförslag har vad som
framkommit under samråden beaktats. Detta har
avsett påverkan på framtida exploateringsmöjligheter, hänsyn till förekommande bebyggelse och
markanvändning, påverkan på natur- och kulturmiljöintressen samt hänsyn till förekommande
infrastruktur.

I augusti 2004 ansökte företaget om ett beslut från
Länsstyrelsen huruvida verksamheten skulle komma att medföra betydande miljöpåverkan och svar
erhölls i september samma år.
4.2.2

Den officiella samrådsprocessen för kabeldragningen på land startade våren 2005 med tidigt samråd (se Bilaga 3.2). Mellan april och augusti 2005
skedde sju samrådsmöten med sammanlagt elva
parter och sex samråd genomfördes skriftligen (se
Tabell 4.3 och Tabell 4.4). Två veckor innan samrådsmötena skickades ett underlag för samråden ut
och på mötena presenterades projektet med hjälp
av en PowerPoint-presentation. De skriftliga samråden skedde genom att en inbjudan skickades ut
tillsammans med ett samrådsunderlag. I inbjudan
erbjöds även möten om så önskades men samtliga
föredrog ett skriftligt förfarande.

Nedan följer en sammanfattning av samrådsprocessen, i tabeller är översiktligt redovisat när, med
vem och på vilket sätt samråd skett. Samrådsdokument återfinnes i Bilaga 3.
4.2

Tidigt samråd

4.2.1

Sjökabeln och landfästet

Landkabeln

Den officiella samrådsprocessen för kabeldragningen i havet och för landfästet startade våren
2004 med ett så kallat tidigt samråd (se Bilaga
3.1). Mellan juni och augusti 2004 skedde tre samråd genom möten och femton genom skriftligt förfarande (se Tabell 4.1 och Tabell 4.2). Två veckor
innan samrådsmötena skickades ett underlag för
samråden ut och på mötena presenterades projektet
med hjälp av en PowerPoint-presentation. De
skriftliga samråden skedde genom att en inbjudan
skickades ut tillsammans med ett samrådsunderlag.
I inbjudan erbjöds även möten om så önskades
men samtliga föredrog ett skriftligt förfarande.

Ett samrådsmöte med allmänheten hölls i maj
2005. Allmänheten informerades om samrådsförfarandet genom annonser i Trelleborgs Allehanda
och Trelleborgs Allehanda Vellingedelen (7 maj
2005) samt Sydsvenska Dagbladet (9 maj 2005).
Texten i annonsen var samma i alla tidningar. Av
annonsen framgick att information om projektet
(underlag för samrådet) fanns att tillgå på Trelleborgs bibliotek och på Sweden Offshore Winds
hemsida, och att allmänheten kunde inkomma med
eventuella frågor eller synpunkter till företaget till
och med den 30 juni samma år.

Det tidiga samrådet med allmänheten skedde
skriftligen. Allmänheten informerades om samrådsförfarandet genom annonser i Trelleborgs
Allehanda (22 och 29 juni 2004), Sydsvenska
Dagbladet (20 juni 2004) och Skånska Dagbladet
(22 juni 2004). Av annonsen framgick att information om projektet fanns att tillgå på Trelleborgs
bibliotek och på Sweden Offshore Winds hemsida,
och att allmänheten kunde inkomma med eventuella frågor eller synpunkter till företaget till och

I maj och juni hölls även samrådsmöten med representanter för LRF Skåne, LRF Konsult samt LRF:s
berörda kommungrupper och lokalavdelningar. På
mötet med lokalavdelningarna medverkade ett flertal fastighetsägare.
I september 2005 skickade företaget en samrådsredogörelse till Länsstyrelsen som bereddes möj-
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sonliga möten med berörda fastighetsägare, se
nedan. Inför samrådsmötena skickades ett underlag
för samråden ut innan mötena skulle hållas och på
mötena presenterades projektet med hjälp av en
PowerPoint-presentation. De skriftliga samråden
skedde genom att en inbjudan skickades ut tillsammans med ett samrådsunderlag. I inbjudan
erbjöds även möten om så önskades men samtliga
föredrog ett skriftligt förfarande.

lighet att besluta huruvida verksamheten skulle
komma att medföra betydande miljöpåverkan.
Något sådant beslut fattades inte för landkabelns
del (se nedan).
4.3

Fortsatt samråd

Hösten 2005 kom en justering i miljöbalken som
innebar att man inte längre behövde genomföra
samrådet i två steg med först ett tidigt samråd och
sedan, efter Länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan, ett fördjupat samråd med en bredare grupp. I stället kan för sådan verksamhet som
per definition kan antas medföra betydande miljöpåverkan, samråd ske direkt med den utökade
grupp som tidigare omfattades av det fördjupade
samrådet. Eftersom Kriegers flaks vindkraftpark är
en sådan anläggning med betydande miljöpåverkan, fordras således inget särskilt beslut av länsstyrelsen, och sökanden genomförde under våren
2006 fortsatt samråd för sjökablarna inklusive
landfästet och för landkablarna.
4.3.1

Då samråden slutförts och ett ”slutligt” förslag till
sträckning framtagits för respektive anslutning
(Trelleborg N respektive Arrie) översändes kartor
över dessa förslag till berörda fastighetsägare och
närboende med möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter. Den föreslagna sträckningarna
översändes även till berörda kommuner, Länsstyrelse, myndigheter med flera som bereddes möjlighet att inkomma med synpunkter.
Sträckningen till Trelleborg N
De fastighetsägare som bedömdes kunna bli berörda av sträckningen till Trelleborg N tillskrevs i
november 2005. I brevet fanns inbjudan till samrådsmöte, information om projektet och en karta på
föreslagen sträckning/utredningsområdet. Protokoll
från mötena skickades ut till samtliga inbjudna.

Sjökabeln och landfästet

För sjökablarna och landfästet hölls under perioden
december 2005 till och med år 2006 sex samrådsmöten och femton samråd genomfördes skriftligen
(se Tabell 4.1 och Tabell 4.2, samt Bilaga 3.3). Två
veckor innan samrådsmötena skickades ett underlag för samråden ut och på mötena presenterades
projektet med hjälp av en PowerPoint-presentation.
De skriftliga samråden skedde genom att en inbjudan skickades ut tillsammans med ett samrådsunderlag. I inbjudan erbjöds även möten om så
önskades men samtliga föredrog ett skriftligt förfarande.

Samrådsmötet följdes av personlig kontakt med
berörda fastighetsägare, där bland annat information om förhållandena inom berörda fastigheter
erhölls. Den föreslagna sträckningen justerades där
skäl förelåg och där det visade sig möjligt att tillgodose önskemålen. Ett fåtal synpunkter inkom vid
den slutliga remissomgången, vilka föranledde
smärre justeringar av det slutliga sträckningsförslaget.
Sträckningen till Arrie
De fastighetsägare vars fastigheter ligger inom utredningsområdet för sträckningen mot Arrie, kontaktades i början av mars 2006 genom ett personligt brev där de inbjöds till samrådsmöte. Brevet
innehöll ett informationsblad om projektet, en
karta på lokaliserat utredningsområde samt information om att ytterligare underlag för samrådet
fanns på hemsidan. Möjligheten gavs också att
inkomma med frågor och synpunkter skriftligen.
Underlag för samrådet skickades även ut till ordförandena för de av LRF:s lokalföreningar som
fanns inom utredningsområdet. Då antalet fastighetsägare är mycket stort hölls två möten.

Samråd med allmänheten skedde 22 mars 2006.
Allmänheten informerades om samrådsförfarandet
genom annonser i Trelleborgs Allehanda (10 mars
2006), Sydsvenska Dagbladet (11 mars 2006) och
Skånska Dagbladet (11 mars 2006). Av annonsen
framgick att samrådsunderlag fanns att tillgå på
hemsidan och allmänheten välkomnades även att
inkomma med eventuella frågor eller synpunkter
till företaget till och med den 21 april 2006.
4.3.2

Landkabeln

För landkablarna hölls under år 2006 sju samrådsmöten och nio samråd genomfördes skriftligen
(Bilaga 3.4), härtill kommer utskick till och per-
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Ett ”slutligt” förslag på detaljsträckningen till Arrie
kunde upprättas under hösten 2006. Inför detta
förslag motsatte sig alltjämt två fastighetsägare den
föreslagna sträckningen. Den ena önskade att ersättningsfrågan klargjordes innan han slutligen
kunde ta ställning till sträckningen. Den andra förordade en sträckning runt hans mark. Denna ”slutliga” sträckning sändes på remiss till samtliga berörda fastighetsägare samt till kommun och berörda myndigheter (Länsstyrelsen, Banverket, Vägverket) och sakägare (E.ON Gas och E.ON Elnät).
Dessa svar innehöll inte några allvarliga erinringar,
inte heller erhölls synpunkter från de två ovan
nämnda markägarna som tidigare varit kritiska.

Protokoll från mötena skickades ut till samtliga
inbjudna.
Till ovannämnda möten med fastighetsägarna inbjöds även allmänheten. Allmänheten informerades om samrådsförfarandet genom annonser i
Trelleborgs Allehanda (10 mars 2006), Sydsvenska
Dagbladet (11 mars 2006) och Skånska Dagbladet
(11 mars 2006). Av annonsen framgick att samrådsunderlag fanns att tillgå på hemsidan och allmänheten välkomnades även att inkomma med
eventuella frågor eller synpunkter till och med den
30 april 2006.
Då utredningsområdet för sträckningen till Arrie
blivit mer konkret erhöll de berörda fastighetsägarna på nytt en karta över föreslagen sträckning.
Utskicket, som skedde i juni 2006, följdes av personlig kontakt varpå sträckningen justerades ytterligare.

4.4

Samrådsdeltagare

I Tabell 4.1−Tabell 4.4 redovisas med vilka parter,
och när, samråd skett. Många av de samrådsmöten
som skett med olika intressenter har fortsatt med
skriftväxling respektive muntliga kontakter.

Tabell 4.1 Samrådsmöten rörande kabeldragning i havet (inklusive landfästet).
Medverkande

Datum

Allmänheten

2006-03-22

Berörda fastighetsägare
(landfästet)

2004-06-23

Länsstyrelsen i Skåne län

2004-06-21

Kommentar
Efter detta inledande samråd har förts fortlöpande diskussioner som utmynnat i rådighetsmedgivande av slutligt berörda
fastighetsägare (inklusive berörda fiskefastigheter).

2006-03-22
Trelleborgs kommun

2004-06-23
2006-03-22

TDC (ett danskt telebolag)

2006-05-10

Mötet ledde till fortlöpande kontakter och arbete pågår med att
upprätta korsningsavtal.

Tabell 4.2 Skriftliga samråd rörande kabeldragning i havet (inklusive landfästet).
Medverkande

Datum

Allmänheten

2004-06-20 – 2004-07-30

Baltic Cable

2004-06-15 – 2004-07-16
2006-03-15 – 2006-04-21

Kommentar
Menade att ev konflikter kan lösas vid den senare
detaljplaneringen.
Inget svar erhölls (i den aktuella placeringen ligger
kabeln på ett ganska stort avstånd från Baltic
Cable).

Berörda yrkesfiskare

2004-06-15 – 2004-07-16
2006-03-20 – 2006-04-21

Kontakten skedde genom Lennart Kindblom,
advokat Nils Rinander och förbundsjurist Pia
Bosdotter Olsson.
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Medverkande

Datum

Kommentar

E.ON, BGI-projektet

2004-06-15 – 2004-07-16

Hade inga synpunkter på underlaget.

2006-03-15 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.

Fiskeriverket

2004-06-15 – 2004-07-16

Fiskeriverket menade att ett ankringsförbud kan
medföra en betydande påverkan på fisket.

2006-03-15 – 2006-04-21

Fiskeriverket undrar 2006 om eventuellt trålningsförbud över kablarna, sökanden har i detta skede
inga planer på någon sådan restriktion.
Försvarsmakten

2004-06-15 – 2004-07-16
2006-03-15 – 2006-04-21

Samrådshandlingarna för det utökande samrådet
sändes även till avdelningen för fysisk planering i
Skåne 2006-04-28, inget svar erhölls.

GN Store Nordisk
Telegraf-Selskab

2006-05-17

Elkabeln kommer att korsa två telekommunikationskablar, tillhörande GN, som ej är i drift. Sökanden
har GN:s tillåtelse att klippa av dessa kablar.

Kustbevakningen Karlskrona

2004-06-15 – 2004-07-16

Inget svar erhölls.

Naturvårdsverket

2004-06-15 – 2004-07-16

Inget svar erhölls 2004.

2006-03-15 – 2006-04-21

Naturvårdsverket pekar bland annat på att det är
viktigt att vid nedläggning av kabeln ta hänsyn till
tumlare. Förekomsten av tumlare i området är dock
ytterst sällsynt (se Figur 5.9).

Rädda Sydkusten

2004-06-15 – 2004-07-16

Inget svar erhölls 2004.

2006-03-15

Underlaget skickades endast för kännedom.

SGU

2004-06-15 – 2004-07-16

SGU menar att det inte är sannolikt att kablarna
skulle påverka sandtransporten i området, men
man betonar vikten av att kablarna
erosionsskyddas på ett betryggande sätt.

2006-03-15 – 2006-04-21

2006-03-15 – 2006-04-21
2004-06-15 – 2004-07-16

Hade inget att erinra mot lokalisering och
utformning.

2006-03-15 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.

Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation

2004-06-15 – 2004-07-16

Inget svar erhölls.

2006-03-15 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.

Skånes Fiskareförbund

2004-06-15 – 2004-07-16

Inget svar erhölls.

2006-03-15 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.

Svedala kommun

2004-06-30

Samrådsunderlaget skickades endast för kännedom.

Sveriges Fiskares
Riksförbund

2004-06-15 – 2004-07-16

Anser att konsekvenserna är av den omfattning att
de avstyrker projektet (2004).

2006-03-15 – 2006-04-21

Avstyrker SFR förslaget om en vindkraftpark vid
Kriegers flak, men anför inget yttrande om kabeln
(2006).

2004-06-15 – 2004-07-16

Anser att konsekvenserna är av den omfattning att
de avstyrker projektet (2004).

Sjöfartsverket, Malmö

Svenska Västkustfiskarnas
Centralförbund

2006-03-15 – 2006-04-21

Inget svar erhölls 2006.
Sydkraft nät

2006-06-15 – 2004-07-16

Trelleborgs Energi

2006-03-20 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.

Trelleborgs kommun

2005-12-09 – 2006-01-10

Beträffande landningspunkt VI.

Vellinge kommun

2004-06-30

Samrådsunderlagen skickades endast för kännedom.

2006-03-15

Har inga synpunkter.
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Tabell 4.3 Samrådsmöten rörande kabeldragning på land.
Medverkande

Datum

Allmänheten

2005-05-24

Kommentar

2006-03-21
Baltic Cable

2005-05-25

Berörda fastighetsägare

2005-11-07
2006-03-21

Dessutom har den slutliga sträckningen diskuterats
fram genom enskilda möten med berörda fastighetsägare.
Ett flertal fastighetsägare deltog även vid mötet
med allmänheten 2005 (se ovan).

E.ON (Nät och Gas) och BGI- 2005-05-25
projektet
LRF berörda kommungrupper 2005-05-24
LRF Konsult

2005-05-24
2005-06-21
2006-03-21

LRF berörda lokalavdelningar 2005-06-21
LRF Skåne

2005-05-24

Länsstyrelsen i Skåne län

2005-05-24
2006-03-22

Trelleborg kommun

2005-05-17
2006-03-22
2006-08-28

Vellinge kommun

2005-05-23
2006-03-21

Kommunen har hyst en oro för att en anslutning
skulle orsaka störningar på elnätet inom staden.
För den skull ordnade sökanden med ett
seminarium kring dessa frågor, med bland annat
kommunen, Gothia Power och E.ON. Vidare
utfördes kompletterande studier kring dessa frågor.
E.ON, som är nätansvarig, menar dock att med
förslagna åtgärder uppkommer inte de av
kommunen befarade störningarna.
Dessutom har möte skett med Pia Transe-Pedersen (Stadsbyggnadskontoret) 2004-08-27.

Tabell 4.4 Skriftliga samråd rörande kabeldragning på land.
Medverkande

Datum

Kommentar

Allmänheten och
fastighetsägare

2005-05-07 – 2005-06-30

Nils-Åke Höjberth och Bertil Höjberth förslår att
utredningsområdet för kabeln utvidgas, vilket
sökanden även gör.

2006-03-15 – 2006-04-21

Klas Andersson och Mariann Sjöström yrkar att
kabeln inte dras genom vissa områden på fastigheterna Östra Värlinge 5:1 och Västra Värlinge
13:3. Detta har tillgodosetts genom överenskommelse daterad 2006-09-01 om att dra ledningen vid
tomtgräns.
Jan-Anders Andersson och Bertil Andersson anser
att kabeln ej skall dras över fastigheten Skegrie 4:9
m fl. Detta har beaktats och den planerade sträckningen går cirka 130 meter norr om denna fastighet.
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Medverkande

Datum

Kommentar
Anders Larsson vill inte att kabeln placeras vid Värlingegården så att magnetfältet kan påverka hans
kycklingar. Detta har tillgodosetts genom att ledningen dras cirka 1 km öster om fastigheten.
Bo Anselmsson och Inger Anselmsson lämnar vissa
synpunkter på kabeldragningen vid Västra Värlinge
6:10. Detta har tillgodosetts genom att ledningen
dras cirka 1 km öster om fastigheten.
Sven Larsson och Sven Nilsson är emot en kabeldragning på deras mark vid Västra Ingelstad. Detta
har tillgodosetts genom att ledningen dras cirka 1,5
km öster om Västra Ingelstad.
Susanna Petersén och Richard Petersén informerar
om att det sannolikt finns flertal arkeologiska fynd
vid deras fastighet (Östra Grevie 8:5). Detta har
föranlett att ledningen dras cirka 1,5 km öster om
fastigheten.

Baltic Cable
Banverket

2006-03-20 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.

2006-11-06 − 2006-12-08

Inget svar erhölls.

2005-05-31 − 2005-06-30

Samrådet har föranlett en särskild studie kring
eventuella störningar på Banverkets signalsystem.

2006-11-06 − 2006-12-08
E.ON, BGI-projektet

2006-03-20 – 2006-04-21

E.ON elnät

2006-04-21
2006-11-06 − 2006-12-08

E.ON Gas

2006-11-06 − 2006-12-08

Försvarsmakten

2005-05-27 − 2005-06-30
2006-03-20 – 2006-04-21

LRF berörda kommungrupper 2006-03-20 – 2006-04-21

Inbjöds även till möten med allmänheten och fastighetsägare.

LRF Konsult

Inget svar erhölls.

2006-03-20 – 2006-04-21

Deltog även i möten med allmänheten och fastighetsägare.
LRF berörda lokalavdelningar 2006-03-20 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.
Inbjöds även till möten med allmänheten och fastighetsägare.

LRF Skåne

2006-03-20 – 2006-04-21

Inget svar erhölls.
Inbjöds även till möten med allmänheten och fastighetsägare.

Länsstyrelsen i Skåne län

2006-03-20 – 2006-04-21
2006-11-06 − 2006-12-08

TeliaSonera

2005-05-04 - 2005-06-30

Påpekar bland annat förekomst av värdefulla kulturoch naturmiljöer vid Östra Grevie.
Inget svar erhölls.
Samråd har även skett per telefon med Ingvar
Pålsson 2004-08-26.

Trelleborgs Energi

2006-03-20 – 2006-04-21

Trelleborgs kommun

2005-12-08
2006-11-06 − 2006-12-08

Svedala kommun

Kommunen har hyst en oro för störningar på
elkvaliteten inom Trelleborg, se kommentarerna i
avsnitt 4.5 Trelleborgs kommun, rörande de
genomförda samrådsmötena med kommunen.

2005-04-27 − 2005-06-15
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Medverkande

Datum

Kommentar

2006-11-06 − 2006-12-08
Vellinge kommun

2006-11-06 − 2006-12-08

Vägverket

2005-05-04 − 2005-06-30
2006-03-20 – 2006-04-21

Dessutom har samråd skett per telefon med Marie
Minör 2004-08-26.

2006-11-06 − 2006-12-08

4.5

kommelse om ekonomisk ersättning för den skada
som kan tänkas uppkomma. Överenskommelsen
täcker vattenverksamheten på svenskt territorialvatten, det vill säga den vattenverksamhet som
beskrivs i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning. Denna ersättning omfattar även störningar
under anläggningsskedet och avvecklingsskedet.

Trelleborgs kommun

Med Trelleborgs kommun har fortlöpande under
projektet förts en diskussion om anslutningens utformning och sträckning.
Vid ett möte den 18 augusti 2004 diskuterades med
stadsarkitekten olika sträckningar varvid det framkom att en föreslagen lokalisering norr om Trelleborgs tätort, för anslutning till Trelleborg N, skulle
vara acceptabel. Vid ett förnyat möte den 10 november 2005 diskuterades ett landfäste just öster
om Trelleborgs tätort, men det avfärdades senare
av kommunen.

Fortlöpande diskussioner som utmynnat i rådighetsmedgivanden har skett med ägare till enskilda
fiskefastigheter och strandfastigheter, se Bilaga
1.5.
Diskussioner har även förts med några yrkesfiskare
(trålare) med hemmahamn i Skillinge på Skånes
östkust. Diskussionerna och genomgång av material som ingetts har resulterat i att sökanden gjort
den bedömningen att dessa yrkesfiskare inte lider
ersättningsgilla skador. I Figur 5.18 redovisas sättpunkter för dessa yrkesfiskares trålningar under
perioden 2000− 2005. Av figuren framgår förvisso
att det förekommer att de fiskar vid Kriegers flak.
Deras fiske bedrivs dock på ett mycket stort antal
andra platser i södra, sydöstra och mellersta Östersjön, upp till norr om Gotland.

I kommunens remissvar den 11 januari 2006,
rörande kabelsträckningen till Trelleborg, efterlyser man en belysning av effekterna av inkoppling
i transformatorstationen i Trelleborg. En sådan
studie har sedan utförts (se Bilaga 2 i den tekniska
beskrivningen). I ett brev till E.ON, daterat den 22
februari efterlyser Kommunal Teknik i Trelleborg,
en belysning av ytterligare alternativ med avseende
på risker och driftekonomi. Detta redovisas i en
rapport av Vattenfall Power Consultant (se Bilaga
2.4 i den tekniska beskrivningen). Vid ett gemensamt seminarium den 28 augusti 2006 med kommunen, E.ON, Gothia Power och Vattenfall, diskuteras resultaten ytterligare. Vid detta seminarium
underströk kommunen risker med ökade jordfelsströmmar om någon skada uppkommer på kabeln,
exempel att den grävs av. I en separat studie av
Gothia Power AB beskrivs detta (se Bilaga 2.5 i
den tekniska beskrivningen), varvid man konstaterar att vid en sådan skada torde potentialdifferenser och skärmströmmar bli måttliga. Feltidens
varaktighet uppskattas till maximalt 0,1 sekunder.
4.6

Övrigt

Med yrkesfiskare som berörs av gruppstationen ute
vid Kriegers flak har sökanden träffat en överens______________________________________________________________________________________________________________________________
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5

Förutsättningar längs
kabelsträckningen

5.1

Bottenförhållanden

bottnen och instrumentet visar bottenstrukturen i
ett cirka etthundra meter brett område.
Instrumentet har använts för ytgeologisk tolkning,
det kan även användas för att identifiera vrak och
andra föremål på bottnen. Chirpen är ett penetrerande ekolod som har en lägre frekvens än vanliga
ekolod och som användes för att analysera de övre
lagren under havsbottnen. I sand penetrerar den
någon meter och i ren lera kan penetrationen nå
hundra meter. Vid undersökningarna gjordes även
en videodokumentation av bottnen vid landfästet.

Marin Mätteknik AB har utfört batymetriska och
geofysiska undersökningar längs kabelstråket.
Resultaten presenterades i form av kartor och en
tillhörande rapport (Bilaga 4.1). En sammanfattning redovisas nedan.
Undersökningarna genomfördes med olika instrument: Multurstråleekolod, sidtittande sonar, chirp,
med flera. Multistråleekolod är ett vanligt akustiskt
ekolod som sänder ut strålar över en bred sektor,
vilket gör att man kan täcka ett större område
(cirka sex gånger vattendjupet). Detta ekolod ger
information om på vilket djup bottnen finns. Med
sidtittande sonar sänds akustiska signaler snett mot

Under hösten 2006 har GEO utfört ytterligare geofysiska undersökningar längs kabelsträckningen
och på Kriegers flak. Under 2007 kommer
geotekniska undersökningar att utföras.
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Figur 5.1 Djupprofil längs kabelsträckningen.
5.1.1

Efter 1,3 km ökar vattendjupet i en svag men konstant sluttning till knappt 20 meter vid 5 km, där
vattendjupet sedan minskar marginellt. Efter denna
terrass fortsätter den svaga sluttningen ut till ett
avstånd av 13 km från stranden. Här är vattendjupet drygt 30 meter. Från detta avstånd ut till
17 km från strandkanten är bottnen ondulerande i
svaga sluttningar, med en djupvariation om två
meter som mest. Vid 17 km från stranden minskar
vattendjupet sakta igen och djupet mäter knappt 30
meter vid ett avstånd på 23 km från stranden. Härifrån ökar djupet igen i samma ondulerande stil. Det

Vattendjup (batymetri)

Från strandkanten vid landfästet och 0,5 km ut är
bottenytan lätt kuperad och vattendjupet ökar långsamt till drygt tre meter. Vid 0,5 km grundar det
upp över en liten rygg för att sedan bli djupare
igen. Lutningsgraden på sluttningen är cirka 2,5
grader.
På ett avstånd från 0,6 till 1,3 km från strandkanten
är bottenytan lätt ondulerande, i möjliga ryggformationer, vattendjupet ökar till cirka åtta meter.
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största vattendjupet, 38 meter, återfinns på ett
avstånd av 28 km från strandkanten. Vid 33 km
grundar det upp mot flaket.
5.1.2

Bottensediment

I den karta som Marin Mätteknik sammanställt är
ytgeologin längs kabelstråket uppdelad i följande
kategorier:
• Silt/finsand
• Mellan till grov sand
• Grus och sten
• Diamikton6
• Morän

Figur 5.3 Övertäckta mindre block. (Foto Kjell
Andersson.)

Av kartan kan man utläsa att ytlagren längs kabelsträckningen alternerar mellan dels grova sediment
inklusive morän med sten och block, dels finkorniga sediment som sand och silt. Vid enstaka sandpartier finns sandripplar.

Silt och sand
Morän
Sand, grov och grus
Diamikton
Sand, grov med lokala block

Figur 5.4 Sandripplar. (Foto Kjell Andersson.)

Grus och sten, fin
Silt och sand med lokala block
Silt och sand med ripplar
Sand, grov med ripplar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Andel (procent)

Figur 5.2 Procentuell fördelning av olika ytsediment längs kabelstråket.

Figur 5.5 Stort, beväxt block. (Foto Kjell
Andersson.)

6
Diamikton är ett samlingsnamn för blandsediment,
ofta moränlikt, mestadels grovt sediment med block och
sten men kan innehålla alla fraktioner samt torv.

______________________________________________________________________________________________________________________________

− 29 −
MKB Kriegers flaks vindkraftpark, kabelanslutning

______________________________________________________________________________

5.1.3

Underliggande sedimentlager

ett stråk från Håslöv och Bodarp, i sydsydöstlig
riktning över Skegrie och Maglarp, finns lättare
jordar, bland annat sand, grus och isälvssediment.
Enstaka ”öar” av lättare jordar finns även inom övriga delar av korridorerna. Inom backlandskapet är
jordartsinnehållet mer varierat med bland annat ett
stort inslag av torvjordar. Jordlagrens mäktighet
antas variera kraftigt mellan 5 och 40 meter, närmast kusten är jordlagret dock mindre än två
meter. Moränytan följer i stora drag den underliggande berggrundens relief.

Längs hela kabelsträckningen dominerar morän
som underliggande lager. Moränen tillsammans
med grova sediment med block och sten, förekommer i eller nära ytan längs cirka 65 % av
sträckningen. I resterande delar överlagras dessa
material av sand, silt eller leravsättningar med
varierande mäktighet av 0,5 till över 7 meter.
5.2

Naturgeografi och landskapsbild

Undersökningsområdet för landkabeln ligger till
allra största delen inom Söderslätt. Söderslätt är en
svagt kuperade odlingsslätt norr om den smala och
flacka kustzonen. Den har sin nordgräns utmed det
som populärt kallas Landsvägen, nuvarande väg
101 mellan Malmö och Ystad. Den nordligaste
delen av kabelsträckningen, ungefär vid Östra
Grevie, räknas till det sydvästskånska backlandskapet. Backlandskapet är ett kuperat så kallat dödislandskap7.

Utmed den planerade ledningssträckningen till
Arrie domineras området av kvartära moränbildningar med variationer från storkuperade backlandskap till svagt böljande moränslätter. Inom
moränbacklandskapet förekommer områden med
småsjöar och torvhålor, som är spår efter kvardröjande dödisrester. Då den senaste istiden har
haft isströmsriktningar från flera håll inom området
har lagerföljderna ofta blivit komplicerade med
flera moränbäddar med eller utan mellanlagrade
intermoräna sediment. Jorddjupen är normalt kring
cirka 5 meter i de södra delarna för att sedan
snabbt öka norrut till mer än 20 meter. Moränen
utgörs i huvudsak av en lerig morän eller lermorän
med kalkinblandning. Ovan moränen förekommer
ställvis partier med isälvsavlagringar och sediment
av främst sand. Större område med dessa jordar
passeras exempelvis vid Skegrie. I området kring
Västra Kärrstorp förekommer även glaciala avlagringar av lera och sandsediment ovan moränen. I
svackor och hålor i terrängen förekommer partier
med organisk jord av främst torv och gyttja. Dessa
partier påträffas exempelvis vid passagen mellan
småsjöarna öster om Östra Grevie och vid Månstorps sjö sydväst om Västra Kärrstorp.

Figur 5.6 Exempel på backlandskap. (Foto Hans
Blomberg.)

Utmed den planerade ledningssträckningen till
Trelleborg N, domineras området av kvartära
moränbildningar. Området är i huvudsak ett dödislandskap med mjukt rundade kullar samt småsjöar och torvhålor. De olika isströmsriktningarna
har också gjort att lagerföljderna ofta blivit komplicerade. Jorddjupen är normalt kring cirka 5
meter i de södra delarna för att sedan snabbt öka
norrut till mer än 10 meter. Moränen utgörs i
huvudsak av en lerig morän eller lermorän med
kalkinblandning. Ovan moränen förekommer
ställvis partier med isälvsavlagringar och sediment
av främst sand. Större område med dessa jordar
passeras exempelvis söder om Skegrie och vid

Jordarterna på Söderslätt domineras av den så kallade sydvästmoränen som är en kalkrik moränlera
med måttligt eller lågt innehåll av sten och block. I

7

Dödislandskap har bildats i samband med isavsmältningen för tiotusen år sedan. Vid avsmältningen låg
stora isblock kvar och pressade ned marken så att så
kallade dödissjöar bildades när isen sedan smälte bort.
Mellan blocken avsattes leror och morän som bildade
åsar och kullar mellan sjöarna.
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Videofilmerna och proverna har analyserats av fil
dr Lena Carlsson vid LeCa Marin AB (Bilaga 4.2).
Nedan redovisas en sammanfattning av informationen i denna rapport.

passagen av Västra Tommarp. I svackor och hålor i
terrängen kan partier med organisk jord av främst
torv och gyttja påträffas. I anslutning till de mindre
bäckar som passeras finns svämsediment av
finkorniga jordar, lera och silt.

5.3.1

Då markytan såväl inom området till Arrie som till
Trelleborg N varierar mycket innebär det även
stora variationer på grundvattenytorna. Generellt
gäller att djupet till grundvattnet är större inom
högpartierna än inom de lägre områdena. Inom
lågpartierna förekommer flertalet mindre sjöar
eller grundvattengropar. Förekommande moränjordar och glaciala leravlagringar är överlag relativt täta medan sandsedimenten och isälvsavlagringarna kan ha en mycket stor genomsläpplighet.
5.3

Flora (makroalger)

Makroalger saknar rötter och kräver fast underlag
att fästa vid. De växer därför på hårdbottnar och
bottnar med sten och block eller annat hårt material. Då havsbottnen längs det planerade kabelstråket till stor del utgörs av mjukbotten med grov till
fin sand, återfinns dessa alger endast inom vissa
områden. Algerna är även beroende av ljus. Algerna är således begränsade av både tillgång på substrat och ljus. I södra Östersjön återfinns dessa
alger normalt ned till cirka 20−25 meters djup. Den
rikaste algfloran återfinns längs de första kilometrarna ut från land där bottnen delvis är täckt med
sten och block i varierande storlek och antal. På
djupare avsnitt längs kabelsträckningen växer alger
endast sporadiskt på enstaka stenar och musslor.

Marin flora och fauna

En inventering har utförts av flora och fauna längs
det marina kabelstråket. Inom ramen för detta arbete har havsbottnen videofilmats vid landfästet samt
vid tio stationer längs med stråket. I samband med
filmningen togs prover för makrozoobentos (bottenlevande djur) på de tio stationerna. Området
närmast land har även videofilmats av Marin Mätteknik, också dessa filmer användes för inventeringen.

Tabell 5.1 Makroalgtaxa påträffade längs kabelstråket
Rhodophyceae, rödalger
Callithamnion corymbosum
Ceramium tenuicorne
Ceramium virgatum
Coccotylus truncatus
Furcellaria lumbricalis
Hildenbrandia rubra
Polysiphonia fibrillosa
Polysiphonia fucoides
Rhodomela confervoides

gaffeldun
ullsläke
grovsläke
hummerbläcka
kräkel
stenhinna
florslick
fjäderslick
rödris

Chlorophyceae, grönalger
Cladophora rupestris
Cladophora sp

bergborsting
grönslick

Phaeophyceae, brunalger
Chorda filum
Ectocarpus siliculosus
Elachista fucicola
Fucus serratus
Fucus vesiculosus
Laminaria saccharina
Petroderma maculiforme
Pylaiella littoralis
Sphacelaria plumigera

Figur 5.7 Översiktsbild över det undersökta
området. Punkterna indikerar de stationer längs
kabelstråket som videodokumenterats och där det
tagits prov på bottenfauna

sudare
molnslick
tångludd
sågtång
blåstång
skräppetare

−

trådslick
smal fjädertofs

.
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Sammanlagt påträffades vid inventeringen 20 algtaxa8, fördelat på nio rödalgstaxa, nio brunalgstaxa
och två grönalgstaxa (Tabell 5.1). Rödalger dominerade således, framförallt arten fjäderslick (Polysiphonia fucoides). Denna art är vanligt förekommande längs den skånska sydkusten. Ingen av de
algarter som påträffades finns med i ”Rödlistade
arter i Sverige 2005”9. Undersökningarna kunde
inte heller visa att området är av särintresse med
avseende på för den svenska sydkusten sällsynta
makroalger.

det karakteriseras av ett fåtal dominanta arter. Blåmussla utgjorde i genomsnitt 51 % av den totala
abundansen (individtäthet) och återfanns på samtliga stationer. Den rörbyggande havsborstmasken
Pygospio elegans återfanns på nio av de tio stationerna och utgjorde 22 % av den totala abundansen.
Släktet Oligochaeta påträffades också på de flesta
stationerna men i lägre antal. Övriga arter förekom
mer sporadiskt.
Undersökningarna visade inte att det aktuella området är av särskilt intresse med avseende på för
sydkusten sällsynta faunaarter.
Tabell 5.2 Högre faunataxa, exklusive fisk, påträffade längs kabelstråket.
Annelida, ringmaskar
Polychaeta
Arenicola marina
Bylgides sarsi
Hediste diversicolor
Nephtys indet
Pygospio elegans
Terebellides stroemi
Travisia forbesii
Oligochaeta
Oligochaeta indet

Figur 5.8 Havsbotten täckt av rödalger, augusti
2005. (Foto Kjell Andersson.)
5.3.2

Bottenfauna

Mollusca, blötdjur
Cerastoderma lamarcki
Macoma baltica
Mya arenaria
Mytilus edulis
Theodoxus fluviatilis

Totalt noterades 27 arter och högre taxa av fauna
(Tabell 5.2). Blåmussla (Mytilus edulis) dominerade epifaunan och täckte större delen av hårda bottnar men förekom även som lösa musselaggregat på
mjukbottnar. Blåmusslor utgjorde också substrat
för bryozoerna (mossdjur) Electra crustulenta och
E. pilosa samt för havstulpanerna Balanus crenatus och B. improvisus, vilka noterades på de flesta
lokalerna.

Arthropoda, leddjur
Balanus crenatus
Balanus improvisus
Crangon crangon
Diastylis rathkei
Gammarus indet
Idothea balthica
Jaera albifrons
Neomysis integer
Saduria entomon

I proverna av bottenfauna påträffades totalt 13
arter eller högre taxa. Makrobottenfaunan i områ-

8
Med taxon [pluralis taxa] avses en taxonomiskt definierad grupp av växter eller djur, exempelvis en art
(varg), en familj (hunddjur) eller en ordning (rovdjur).

sandmask
−
rovborstmask
−
havsborstmask
havsborstmask
−
−
skev hjärtmussla
Östersjömussla
sandmussla
blåmussla
schackmönstrad snäcka
kölad havstulpan
brackvattenshavstulpan
sandräka
−
−
tånggråsugga
−
pungräka
skorv

Cnidaria, nässeldjur

9
Rödlistade arter är arter som är akut och starkt hotade,
sårbara och missgynnade samt arter för vilka det råder
kunskapsbrist.

Aurelia aurita

öronmanet

Bryozoa, mossdjur
Electra crustulenta
Electra pilosa

tångbark
taggig tångbark
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5.3.3

Fisk

lake, bergtunga, hornsimpa och oxsimpa. I grundare områden och mellan stenfält finns det i Östersjön områden täckta med sjögräs och alger. I dessa
miljöer finner man tångsnälla, större och mindre
kantnål samt sjustrålig smörbult. På mjuka bottnar
finner man spetsskärat långebarn, fyrtömmad skärlånga, skäggsimpa och olika sorters plattfisk.

I Östersjön finns saltvattensfisk, sötvattensfisk och
fisk som vandrar mellan söt- och saltvatten. Vidare
kan fiskfaunan delas in i sådan som lever i pelagiska områden (i det fria vattnet, oberoende av botten)
och arter som lever bentiskt (på eller nära botten).
Sill, skarpsill, lax, havsforell, klarbult och makrill
är exempel på pelagiska fiskarter. Till de bentiska
arterna i Östersjön hör torsk och vittling. Torsken
föredrar musselbankar, områden täckta med växtlighet samt steniga områden. Småfiskar från arten
smörbult lever på sandbottnar, liksom tobisfisk och
unga plattfiskar (skrubbskädda, sandskädda, rödspätta och piggvar). Klipp- och stenfält samt
musselbankar utgör hemvist för paddtorsk, svart
smörbult, tejstefisk, stensnultra, sjurygg, ål, tång-

Ålens ekologi
I samband med anläggning av elektriska sjökablar, diskuteras ofta huruvida dessa skulle kunna påverka,
störa, ålen i dess vandring. All europeisk ål leker i Sargassohavet, som är beläget mellan Bermuda och de
Västindiska öarna. Larverna driver över Atlanten med Golfströmmen och den Nordatlantiska strömmen och
når Europas kuster, de kallas då för glasål. Ålarna går upp i sötvatten och lever där i tjugo år tills de är könsmogna, och blivit så kallade blankålar. Då vandrar de tillbaka till
Sargassohavet för att leka, därefter dör de.
I Sverige har ålbeståndet minskat kraftigt sedan 1970-talet. På
Fiskeriverkets hemsida redogörs för detta, där följande text till stor
del är hämtad.
I ett europeiskt perspektiv var rekryteringen av ålyngel till Europa
under år 2001 den sämsta som det finns uppgifter om, och beräknades till endast cirka 1 % av vad den var så sent som i slutet
av 1970-talet. De allra senaste årens invandring antyder inte
någon förbättring. Orsaken till den minskade tillgången är primärt
ett minskat insteg av ålyngel till Europas kuster. Några teorier som
förts fram rörande orsaken till den minskade mängden glasål är
överfiske av såväl yngel som vuxen ål, miljögifter, vandringshinder
i form av kraftverksdammar, förändringar i klimat och havsströmmar etc. Många forskare som studerar problemet anser idag
att klimatförändringar med åtföljande förändringar i havsströmmars
läge, temperatur och styrka kanske är den mest rimliga förklaringen till att allt färre glasålar anländer till våra
kuster. Även om detta kanske är den övergripande orsaken till minskningen, så kan de övriga störningarna
givetvis göra sitt till i negativ riktning. Just det hårda fisket intar en särställning eftersom det är en av de få
dödlighetsorsaker för ål som man relativt snabbt och enkelt kan åtgärda, exempelvis genom olika fångstregleringar. Passage genom kraftverksturbiner är en annan dödlighetsorsak som ånyo börjat uppmärksammas.
Man vill givetvis minska dessa dödlighetsfaktorer med syfte med eventuella åtgärder är att öka återvandringen till lekområdet i Sargassohavet.
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5.3.4

regelbundet observeras i Östersjön; Östersjön utgör
dock ett marginalområde i tumlarens utbredning. I
Skagerack, Kattegatt och danska Bälten lever för
tillfället cirka 36 000 tumlare. Naturhistoriska riksmuseet samlar in rapporter om observationer av
tumlare, år 2003 gjordes två dokumenterade observationer i Östersjön, 2004 också två och 2005 var
det sex (varav en norr om Bornholm, se Figur 5.9).

Däggdjur

I Östersjön förekommer regelmässigt tre sälarter
och en valart. De tre sälarterna är gråsäl (Halichoerus grypus), vikare (Phoca hispida) och
knubbsäl (Phoca vitulina). Valarten är tumlare
(Phocoena phocoena).
Gråsäl finns i hela Östersjön, antalet uppgår till
cirka 20 000 (vid förra sekelskiftet fanns cirka
100 000 exemplar i Östersjön). Vikare är en arktisk
art med Norra ishavet som främsta utbredningsområde men som blivit instängd i Östersjön efter
nedisningen. I Östersjön förekommer vikare i Finska viken, Rigabukten och Bottenviken. Knubbsälen finns främst på Västkusten, där det finns
tiotusen exemplar, i Östersjön finns cirka 900 exemplar varav 500 lever isolerat i Kalmarsund och
skiljer sig genetiskt från övriga knubbsälar. Dess
närmaste revir/viloplats från Kriegers flak är vid
Sveriges sydkust, vid Rödsands vindkraftpark på
den danska ön Lolland samt på ön Saltholm i Öresund (Danmark). Knubbsälarnas population minskades kraftigt under knubbsälsepidemin 1988 och
2002 men har återhämtat sig.

Inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftparken i sig, undersöktes
även förekomsten av marina däggdjur vid Kriegers
flak. Under åren 2002−2004 gjordes mer än femtio
inventeringar med fartyg eller flyg. Sammanlagt
vid dessa inventeringar noterades endast tre tumlare och tre gråsälar.
5.4

Terrest flora och fauna

Ekologen fil dr Uno Björkman har utfört en naturinventering inom utredningsområdet, från landningsplatsen vid Maglarp Sjöhult och vidare till
anslutningspunkterna (Bilaga 4.3). Inledningsvis
genomfördes en förstudie där befintliga uppgifter
gällande flora och fauna inom det tilltänkta exploateringsområdet inhämtades. Därefter gjordes en
fältinventering. Två avsnitt granskades särskilt;
havsstranden vid Sjöhult och sjöområdet vid Östra
Grevie (se Figur 5.10 och Figur 5.11) och vid dessa specialinventerades 29 biotoper.

Figur 5.9 Observationer av tumlare i svenska
vatten under år 2005. (Källa: Naturhistoriska
riksmuseet.)
Figur 5.10 Område som specialinventerats vid
Sjöhult (rödskrafferat).

Bortsett från några få tillfälliga besökare av andra
valarter är således tumlaren den enda val som
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förekomst av ved (döda träd),
buskskikt,
fältskikt,
bottenskikt,
jordmån,
topografi, till exempel berg i dagen,
fuktförhållande,
påverkan, störning,
rödlistade arter,
kulturspår,
hänsynstagande vid ingrepp.

Av de 29 specialinventerade miljöerna tilldelades
ingen högsta naturvärde (klass 1) eller högt naturvärde (klass 2), se Tabell 5.3. Av de tolv redovisade klass 3-lokalerna berörs endast tre av ledningsdragningen. Dessa är delområde 1 och delområde 9
vid kust och strand vid Sjöhult, samt delområde 16
vid Östra Grevie.

Figur 5.11 Område som specialinventerats vid
Östra Grevie (rödskrafferat).

Med hjälp av uppgifter om naturtyp, tillstånd och
arter gjordes en bedömning av objektens naturvärde. Viktiga kriterier för denna bedömning var:
• storlek,
• orördhet,
• närvaro av hotade arter,
• närvaro av indikator-/signalarter10,
• naturtypens raritet (områdets naturvärde),
• naturtypens representativitet11, isolering och
avstånd till områden med höga naturvärden,
• landskapsvärde.
Inventeringen omfattade även faktadokumentation
rörande:
• markslag,
• trädsammansättning,

Tabell 5.3 Översikt över naturvärden, antal
biotoper som identifierats inventeringen samt
redovisning av vilka som berörs av föreslagen
sträckning
Naturvärde

Antal biotoper

Klass 1: Högsta naturvärde

Inga

Omfattar urskogar, mycket
rika naturskogar, värdefulla
kulturlandskap mm. Nationalparker
Klass 2: Högt naturvärde

Inga

I princip skyddsvärda områden med restriktioner. Områden av riksintresse.
Klass 3: Visst naturvärde
Områden där skydd och restriktioner bör övervägas exempelvis naturskogar, ängsoch hagmarker, nyckelbiotoper, sumpskogar mm.

10

Indikatorarter är sådana arter som indikerar något särskilt om en biotop, exempelvis vad det är för typ av biotop (såsom våtmark) eller biotopens status (såsom stressad). Signalarter är ett antal arter som av Skogsvårdsstyrelsen är definierade som karaktäristiska för en biotop (exempelvis att de visar på orördhet).

Klass 4: Lågt naturvärde
Vissa naturvärden förekommer. Området/biotopen kan
exploateras utan att stora
naturvärden går förlorade.

11
Representativiteten visar hur typiskt objektet är för
exempelvis en viss biotop; en homogen biotop med liten
inverkan av kanteffekter har en hög representativitet.

12 biotoper identifierade, varav tre
berörs (delområde
1, 9 och 16)

17 biotoper identifierade, inga av
dessa berörs
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Tabell 5.4 Noterade rödlistade arter samt deras hotkategori, delområde där de förekommer och naturtyp.
Art
Mossa
Mossa
Svärmare
Dagfjäril
Fågel
Fågel
Fågel
Fågel
Fågel
Fågel
Fågel

Vetenskapligt namn
Microbryum florekeanum
Fissidens rufulus
Hermaris tityus
Hesporia comma
Emberiza hortulana
Alauda arvensis
Jynx torquilla
Columba oenas
Carpodacus erythrinus
Dendrocopos minor
Lanius collurio

RE = försvunnen art
EN = starkt hotad art
NT = missgynnad art

Svenskt namn
dvärgpottia
rödkantad fickmossa
svävflugelik dagsvärmare
silversmygare
ortolansparv
sånglärka
göktyta
skogsduva
rosenfink
mindre hackspett
törnskata

Område
17a
16a
22
21
4, 21
6, 9
11
11
21
21
21

Naturtyp
märgelgrav
märgelgrav
fuktäng
buskmark
torräng, våtmark
åker, torräng
gårdsmiljö
gårdsmiljö
träd- och buskvegetation
träd- och buskvegetation
buskmark

CR = akut hotad art
VU = sårbar art
DD = kunskapsbrist föreligger

Malmö kulturmiljö konstaterar att det utifrån den
faktiska bottentopografin och den allmänna kunskap som finns idag genom marinarkeologiska
undersökningar, i huvudsak kan förväntas två typer
av fornlämningar inom området för kabelsträckningen. Dessa är historiska skeppsvrak och submarina stenåldersboplatser.

Delområde 1 utgörs av havsbottenzonen vid Sjöhult med bottenfauna tillhörande Macoma balticasamhället. Delområde 9 är en torräng med gräs och
örtvegetation invid Sjöhult, delvis brukad genom
slåtter. I detta område finns bland annat den rödlistade arten sånglärka. Delområde 16 vid Östra
Grevie utgörs av ett område med flera vattensamlingar omgivna av starr och vassbälten samt med
träd- och buskvegetation. I dessa miljöer finns
bland annat lökgroda, ätlig groda och lövgroda.
Sträckningen går mellan två vattensamlingar. Denna sträckning är dock vald eftersom den följer en
kraftledning, vilket bedömts medföra ett mindre intrång än en sträckning vid sidan av kraftledningen.

Marin Mättekniks undersökning, som analyserats
av Öijeberg, gav inga indikationer på skeppsvrak
eller stenåldersboplatser längst kabelsträckningen.
Det går dock inte, med befintligt underlag, att helt
utesluta förekomst av submarina stenålderslämningar. Detta då den undersökningsmetod som använts, sidtittande sonar, registrerar uppstickande
föremål på havsbottnen men inte överlagrade boplatslämningar. Malmö kulturmiljös bedömning är
dock att sannolikheten för att påträffa förhistoriska
lämningar är liten eftersom havsbottnen i det aktuella området under lång tid varit utsatt för erosion.

Inga övriga biotoper med redovisade naturvärden
enligt klass 3 eller 4 berörs av linjedragning. Inom
lokaliserat utredningsområde för kabeldragning
noterades elva rödlistade arter (se Tabell 5.4).
5.5

Hot
NT
DD
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Marinarkeologi

Ej heller kunde några fornlämningar påvisas vid
den kompletterade arkeologiska utredningen som
utfördes närmast kusten. Länsstyrelsen konstaterar
att några ytterligare arkeologiska insatser ej är nödvändiga.

Baserat på befintlig litteratur och de batymetriska
och geofysiska undersökningar som Marin Mätteknik utfört, har fil dr Jan Öijeberg vid Malmö kulturmiljö gjort en marinarkeologisk utredning längs
sträckningen för kabeldragningen. Därtill har man
genom dykningar gjort kompletterade studier av
området närmast kusten. Dessa olika studier redovisas i Bilaga 4.4 och 4.5.
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5.6

Kulturmiljö på land

Högstråket utmed Tåglarpsdal i den östra korridoren har också stor betydelse för landskapsbilden.
En handfull av den yngre stenålderns stenkammargravar ligger inom korridorerna. Dessa är koncentrerade till området kring Skegrie inom Skegrie
och Bodarps socknar och innefattar bland annat
den kända Skegriedösen strax väster om Skegrie
kyrka. Sex stycken medeltida bytomter ligger inom
eller delvis inom korridorerna: Skegrie, Västra
Tommarp, Tågarp, Västra Värlinge, Steglarp och
Västra Kärrstorp. Dessutom tangerar korridorerna
Ståstorps och Fuglie tomter.

Fil dr Lasse Wallin har under sommaren och hösten 2005 utfört en arkeologisk förstudie i området
för landkablarna, se Bilaga 4.6 och 4.7. Arbetet
inleddes med kart- och arkivstudier för att lokalisera kända fornlämningar. De kartor som studerades var historiskt kartmaterial, geologiska kartor,
Arrhenius fosfatkarta12, fornminneskartan och
topografiska kartor. Arkivgenomgången omfattade
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, arkeologiska undersökningar i området och fyndmaterial
i större museer samt kulturmiljöprogram, riksintresseområden med flera handlingar.

Under våren och hösten 2006 gjordes fältbesiktningar längs hela den planerade kabelsträckningen
och resultaten är sammanställda i två rapporter
(Bilaga 4.8 och 4.9). Vid sexton områden längs
sträckningen till Trelleborg och vid nio områden
längs sträckningen till Arrie rekommenderas att
sökschaktgrävningar skall utföras. Dessa grävningar skall visa huruvida det finns fornlämningar
vid respektive område samt hur väl bevarade de är.
I sin tur skall detta ge ett underlag för att bedöma
utbytet av en arkeologisk slutundersökning och om
en sådan är befogad i förhållande till de resurser
den skulle kräva. Detta beslut fattas av Länsstyrelsen inför kabelnedläggningen.

De inledande studierna kompletterades med en
fältbesiktning utmed vägnätet i utredningsområdet.
Vid fältbesiktningen har det även gjorts en landskapsbedömning där områden med särskilt stor
möjlighet för hittills okända under mark dolda
fornlämningar, så kallade riskområden, har urskiljts (Figur 5.13). Av kartan framgår att framförallt i trakten kring Skegrie och österut i korridoren
samt i området kring Östra Grevie är fornlämningsbeståndet stort. Dessa fornlämningar är uppdelade efter åtta kategorier: Kända boplatser från
förhistorisk tid, boplatsindikerade fyndplatser, odlingslämningar, gravar, medeltida bytomter, lämningar efter hantverk, depåfynd (vanligen offerplatser) och andra typer av fornlämningar, exempelvis milstenar. Gränserna för de enskilda fornlämningarna och för områden där fornlämningar
kan förekomma skall inte uppfattas som exakta. De
är tolkningar av fornlämningarnas utsträckningar
som inventeraren har uppfattat dem. De minsta
fornlämningarna och fornplatserna är markerade
som cirklar. Inom korridorerna finns ett antal stora
boplatsområden och ett antal boplatsindikerade
fyndplatser söder om Skegrie tätort. I den östra
korridorens östra del finns tre boplatser och ett
antal fyndplatser från Tågarp och österut. Av gravarna är höggravfältet vid Steglarp sydväst om
Östra Grevie mest intressant. Högarna skall troligen dateras till äldre bronsåldern.

Tabell 5.5 Arkeologiska tidsepoker
Period
Paleolitikum

ca 12 000 f.Kr. − 9 000 f.Kr.

Mesolitikum

9 000 f.Kr. − 4000 f.Kr.

Neolitikum

4000 f.Kr. − 1800 f.Kr.

Äldre bronsåldern

1800 f.Kr. − 1100 f.Kr

Yngre bronsåldern

1100 f.Kr. − 500 f.Kr

Förromersk järnålder

500 f.Kr. − 1 e.Kr.

Romersk järnålder

1 e.Kr. − 400 e.Kr.

Folkvandringstiden

400 e.Kr. − 550 e.Kr.

Vendeltiden

550 e.Kr. − 750 e.Kr.

Vikingatiden

750 e.Kr. − 1050 e.Kr.

Medeltiden

1050 e.Kr. − 1550 e.Kr.

Historisk tid

efter 1550 e.Kr.

12

När organiska rester från boplatser förmultnat finns
fosfater kvar i jorden. Olof Arrhenius noterade detta när
han i början av 1930-talet kartlade fosfathalten i jordbruksmark i Skåne. Denna kartering har sedan används
för att lokalisera möjliga förhistoriska boplatser.
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Figur 5.12 Gravfältet norr om Steglarp är det största höggravfältet i Skåne. (Foto Lasse Wallin.) I en
utgrävning som gjordes 1886 hittades gravar från äldre och yngre bronsåldern.
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Figur 5.13 Översiktskarta med kända fornlämningar och resultat av analys och fältarbete. Riskområdena är
markerade med grått.
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5.7

Riksintressen och andra restriktioner

5.7.1

Sjödelen

prövar tillåtligheten för olika anläggningar i denna
zon. Energimyndigheten menar dock att Kriegers
flak uppfyller de krav som ställs på ett riksintresse
för vindkraft inom Sveriges gränser. Länsstyrelsen
i Skåne län anser också att Kriegers flak bör få status som riksintresse för vindkraft.13

I Östersjön finns restriktioner till skydd för bland
annat naturmiljön och yrkesfisket. Just innanför
territorialgränsen berör den planerade kabelsträckningen kanten av ett större riksintresseområde för
yrkesfisket (3 kap 5 § MB). Upp till cirka sex kilometer från kusten föreligger ett riksintresse för
kustzonen (4 kap 4 § MB). Närmare kusten berörs
ett riksintresse för naturvården (3 kap 6 § MB).
Vidare tangeras ett riksintresse för kulturmiljövården (3 kap 7 § MB). Riksintresset för naturmiljön
avser Limhamnströskeln och Måkläppen, riksintresset för kulturmiljön avser Fuglie och Mellangrevie med mera. Vid kusten finns även strandskydd (7 kap 13 § MB) samt restriktioner kopplade
till marina intressen enligt naturvårdsprogrammet.
Farleden från Trelleborgs hamn är av riksintresse
för sjöfarten (3 kap 8 § MB).

5.7.2

Landdelen

Längs kabelsträckningen på land, berörs bland annat områden av riksintresse för kulturmiljön (enligt
3 kap 7 § MB) och för naturmiljön (3 kap 6 § MB).
Riksintresset för kulturmiljön avser området
Fuglie-Mellangrevie m m. Av Länsstyrelsen beskrivs det på följande sätt: ”Centralbygd med det
av jordbruksskiftena präglade slättlandskapet
Söderslätt med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet samt för Sverige unik koncentration av tätt liggande kyrkbyar av åtminstone
medeltida ursprung.” Riksintresset för naturmiljön
avser backlandskapet söder om Romeleåsen.

Figur 5.14 Riksintressen vid området för sjökabeln, den svarta linjen markerar kabelns
planerade läge.

Figur 5.15 Riksintresse vid området för landkabeln.

Det kan noteras att Fiskeriverket även har utsett
riksintressen i den ekonomiska zonen, utanför
Sveriges territorialgräns. Energimyndigheten har
valt att inte utse riksintressen utanför Sveriges
territorialgräns. De menar att en sådan särskild
markering inte krävs, eller kan göras, i den ekonomiska zonen, eftersom det är regeringen som direkt

13

Länsstyrelserna, 2006. Sydhavsvind. Planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftanläggningar till
havs i Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra
Götalands län samt därutanför inom Sveriges ekonomiska zon. 2006-06-19.
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Rödvig-Hvideodde och Rödvig-Klaipeda telegrafkablar (Bilaga 2.1). DK-RUS I ägs av bland
annat av det danska bolaget TDC och RussTelecom. Kablarna Rönne och Rönne opto ägs av TDC.
Rödvig-Hvideodde och Rödvig-Klaipeda ägs av
GN Store Nord A/S (den sistnämnda kabeln ligger
i den ekonomiska zonen). Endast DK-RUS och
Rönne opto är i drift. För de tre kablar som inte är i
drift har sökanden tillstånd av respektive ägare att
ta upp (ansökan om vattenverksamhet, kommer
även att omfatta upptag av dessa kablar, inom avsnittet för kabelsträckningen). I Tabell 5.6 är angivet respektive kabels korsning med mittlinjen av
zonen för föreliggande elanslutning från Kriegers
flak (WGS 84).

Skälet för detta riksintresse för kulturmiljön är
bland annat de talrika och landskapsdominerande
fornlämningsmiljöerna, tätt liggande gamla byar
och gårdsmiljöer, kyrkor, pilevallar samt hägnadsoch vägsystem.

Tabell 5.6 Korsningspunkter för marina kablar
(UTM zon 33, WGS 84), baserat på uppgifter från
respektive kabelägare.

Figur 5.16 Gamla pilar längs vägen vid Östra
Grevie mellan Almdalen och Kratten. (Foto Uno
Björkman.)
Norr om Östra Grevie, vid Månstorp, finns flera
områden med restriktioner för naturmiljön i form
av domänreservat. I området förkommer rikligt
med dödissjöar, vilka utgör geologiska lämningar
från senaste istiden. Även området närmast kusten
utgörs av riksintresse för naturvården.
5.8

Bostäder

y-koordinat
N/S

Rönne

375 439

6 119 029

DK-RUS I

375 397

6 116 602

Rönne opto

375 351

6 114 744

Rödvig-Hvideodde

375 596

6 114 625

Rödvig-Klaipeda

375 169

6 119 382

Baltic Cable

Baltic Cable är en högspänningskabel för likström,
HVDC, mellan Sverige och Tyskland (se även avsnitt 10.1 Baltic Cable). Kabeln är förlagd väster
om Kriegers flak och når sydkusten cirka en kilometer väster om den planerade landanslutningen,
till havs ökar successivt avståndet mellan Baltic
Cable och elanslutningen för Kriegers flak.

Infrastruktur

5.9.3

I avsnitten nedan redovisas olika anläggningar som
kan knytas till infrastruktur (elledningar, naturgasledningar, teleledningar och bredband, vägar och
järnvägar).
5.9.1

x-koordinat
E/W

5.9.2

Området längs landkablarna domineras av jordbruksmark. Bostäder finns dels samlat i olika byar
(exempelvis Skåre vid landfästet; Skegrie, Västra
Värlinge, Östra Grevie, Västra Ingelstad längs
området mot Arrie; samt Skegrie och Tommarp
längs området mot Trelleborg N), dels som ensamma gårdar.
5.9

Kabel

Marina naturgasledningar

E.ON Gas planerar en naturgasledning mellan
Tyskland och Sverige, BGI (Baltic Gas Interconnector). Denna kommer att läggas väster om Kriegers flak och landa i anslutning till kommungränsen mellan Vellinge och Trelleborg, varför konflikt
med denna ledning ej uppkommer.

Marina telekablar

Den marina kabelsträckningen korsar fem telekablar; Rönne, DK-RUS I, Rönne opto samt

Inom området har även två naturgasledningar till
Polen varit föremål för utredning. Projekten har be-
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nämnts Baltic Pipe respektive Österled (Austerled).
Båda dessa projekt är för närvarande vilande. Dessa planerade sträckningar kommer att korsa kabelsträckningen från Kriegers flak.
5.9.4

parallellt med järnvägen inte får orsaka induktion
som stör järnvägens säkerhetssystem. Vattenfall
Power Consultant har i en studie (Bilaga 4.11)
utrett denna påverkan och kommit till den slutsats
att den inducerade spänningen i Banverkets signalledningar kan komma att uppgå till 1−3 V, vilket
inte är tillräckligt för att skapa störningar på signalsystemet.

Vägar

Längs landdelen finns ett flertal vägar, såväl större
allmänna vägar (exempelvis väg E6, som är av
riksintresse, 3 kap 8 §, MB) som mindre enskilda
vägar. En ombyggnad planeras av väg E6, mellan
Vellinge och Trelleborg, till motorväg. I huvudsak
kommer denna utbyggnad att ske i befintlig sträckning, men vid bland annat Skegrie kommer även
att ske viss förändringar i närliggande vägnät. Där
planeras även en cirkulationsplats.
5.9.5

5.9.6

Kraftledningar

I området finns ett flertal kraftledningar som måste
passeras. Inför anläggningsskedet kommer dessa
att studeras närmare, tillsammans med berörd ledningsägare.
5.9.7 Markförlagda ledningar och liknande

Järnvägar

I området finns ett flertal markförlagda VA-ledningar, telekablar, bredband och liknande. Inför
anläggningsskedet kommer dessa att studeras
närmare, tillsammans med berörd ledningsägare.

Trelleborgsbanan är idag en i huvudsak enkelspårig elektrifierad bana mellan Lockarp och Trelleborg. Banan, som är av riksintresse för kommunikation (3 kap 8 §, MB), trafikeras främst av internationell godstågtrafik på väg till eller från hamnen
i Trelleborg. Inom ramen för Banverkets framtidsplan ingår en anpassning av Trelleborgsbanan för
regionaltågstrafik. På sikt kan hela banan komma
att byggas ut till dubbelspår. I en första etapp planeras utbyggnad av nya mötesstationer och förlängning av befintliga mötesspår.14 För några alternativ studeras utbyggnad till partiellt dubbelspår,
bland annat längs avsnittet Skytts VemmerlövTrelleborgs bangård. Vid två alternativ studeras
även en ny infart till Trelleborg, där denna infart
kommer att förläggas intill väg 108.

5.10

Verksamheter

5.10.1 Fiske
Såväl yrkesfiske som fritidsfiske förekommer
längs den planerade kabelanslutningen. Längs kusten sker fiske främst av ål och lax. Till havs sker
yrkesfisket både med trål och med nät. Fritidsfiske
förekommer främst under våren, då i begränsad
omfattning i anslutning till kustområdena. Visst
fritidsfiske sker även längre ut.
Två fiskefastigheter, Trelleborg Maglarp 43:1 och
42:1, berörs. Fisket sker med garn vid fasta platser.
Garnen sätts ut kring midsommar och tas hem i
mitten av november. Kabelanslutningen kan inkräkta på möjligheten att placera fasta ålgarn.
Fiskeriverket har under 2006 lagt ett generellt
förbud mot att fiska ål. Undantag görs dock för
dem som under åren 2003−2005 bedrivit ett till
Fiskeriverket rapporterar ålfiske om minst 400 kg
per år.

Kabelsträckningen till Trelleborg N kommer att
tangera den befintliga sträckningen av Trelleborgsbanan, just norr om Trelleborg. Vid utbyggnad av en ny infart till Trelleborg, kommer denna
järnväg att korsas av elanslutningen. Kabelsträckningen till Arrie kommer sydöst om Grevie att
korsa järnvägen.
Banverket anför i samrådet rörande kabelanslutningen att en kraftöverföringskabel som läggs

Yrkesfiskare med hemmahamn i Skillinge har
under samrådet anmält att de bland annat trålar i
området. I Figur 5.17 redovisas dessa fiskares sättpunkter för trålarna, från åren 2000-2005.

14
Banverket, 2005. Trelleborgsbanan. Kapacitetsförstärkning för regionaltågstrafik. Förstudie – Förslagshandling.
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Figur 5.17 Sättpunkter från trålfartygen Zaima och
Laguna samt Courage af Skillinge och Wally (fartygen arbetar i par), för åren 2000-2005. (Efter
uppgifter erhållna från Fiskeriverkets statistik,
tillhandahållna av berörda yrkesfiskare.)

Figur 5.18 Plottning som visar fartygsrörelser i
södra Östersjön. Plottningen är gjord för fartyg
med så kallad AIS (Automatic Identication System), i praktiken handelsfartyg.

5.10.2 Jordbruk
Området inom utredningsområdet för landkabeln
utgörs till största del av högklassig åkermark (klass
8−10). Det rör sig här framförallt om livsmedelsproduktion och de dominerande grödorna är spannmål, betor och raps. Specialodlingar förekommer.
5.10.3 Sjöfart
Sjökabeln för anslutning av vindkraftparken berörs
av två huvudrutter för fartygstrafiken, dels fartygstrafik mellan södra Östersjön och Öresund, dels
färjetrafik mellan Trelleborg och Rostock/Travemünde. För den förra farleden uppgår årstrafiken
till cirka 20 000 fartyg, för den senare till cirka
10 000 fartyg (av Germanische Lloyd uppskattad
fartygstrafik, baserad på tillgänglig statistik för år
2002).
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6

Projektets olika faser

6.1

Undersökningsskedet

systemet och vilka särskilda åtgärder som i förekommande fall erfordras för att begränsa dessa
störningar. Vid prövning av nätkoncession, beaktas
dessa förhållanden.

I undersökningsskedet analyseras anläggningens
tekniska utformning, med avseende på bland annat
funktion (överföringskapacitet, driftsäkerhet),
miljöpåverkan och ekonomiska förhållanden.

De olika studierna och samråden enligt ovan, har
legat till grund för slutligt val av huvudalternativ
för elanslutningens lokalisering och utformning.

I början av undersökningsskedet har insamlats tillgängligt planeringsunderlag från bland annat Länsstyrelsen, berörda kommuner och olika sektorsintressenter. Vidare har den pågående markanvändningen och topografin studerats. Erhållen kunskap
utgör grund för val av utredningsområde inom vilket kabelförläggningen bedömts möjlig.

Inom ramen för ett kontrollprogram, kommer uppföljning att ske av påverkan från anläggningsskedet. Som underlag för detta utförs en baslinjestudie som dokumenterar ursprungsförhållandena.
6.2

Anläggningsskedet

Samrådsprocessen enligt miljöbalken har ägt rum
under undersökningsfasen (se avsnitt 4 Samrådsredogörelse). Samråd har genomförts med fastighetsägare, yrkesfiskare, kommunerna, Länsstyrelsen och med övriga som kan komma att beröras.
Dessa samråd har varit en viktig aktivitet för att få
ökad kunskap om förhållanden inom utredningsområdet.

6.2.1

Sjödelen

De kabelförband som förläggs i havet kommer där
så är möjligt att spolas ned cirka 0,8–1 meter i
havsbottnen, alternativt kan denna djupförläggning
ske genom exempelvis plöjning. Närmast kusten
(från strandlinjen och ut till cirka 5 meters vattendjup) planeras kabelförbanden att grävas ned, förläggningsdjupet kan här bli något större än ute till
havs. Djupförläggning av kabelförbanden sker för
att skydda dessa från mekaniska skador orsakade
av fiskeredskap, ankare och is.

Bottnen längs kabelsträckningen har videofilmats
med avseende på bland annat flora och fauna samt
marin arkeologi. Prover har tagits på bottenlevande
växter och djur. Vidare har batymetriska och geofysiska undersökningar 15 utförts. Under 2006
kommer geotekniska undersökningar att utföras. I
zonen närmast stranden, ut till cirka 650 meter från
stranden (vid ett vattendjup av fem meter), har
kompletterande dykinventeringar gjorts avseende
biologi och arkeologi. Vid landfästet har fältbesiktning och undersökningar avseende naturmiljö
skett. Längs landsträckningen har arkeologiska
inventeringar och inventering av förekommande
biotoper utförts.

Figur 6.1 Principskiss som visar kabeldiket med
trefaskabel.

Även systemstudier som visar anslutningens påverkan på det nationella stamnätet för el samt påverkan på regionala och lokala elnät har utförts.
Dessa studier syftar till att visa om anslutningen
kan ske utan uppkomst av olika störningar på el-

Vid nedspolningen används ett moderfartyg med
ett särskilt spolaggregat. Aggregatet tar in vatten
och spolar sedan ut det under tryck så att bottensedimenten luckras upp och delvis spolas bort.
Kabelförbanden sjunker sedan ned i schaktet av
egen tyngd. Schaktets bredd kommer att uppgå till
cirka en halvmeter i bottnen medan bredden på
överkanten beror på bottenmaterialet. Ju mjukare
material, desto bredare blir överkanten. Djupförläggningen övervakas från moderfartyget, djup

15

Batymetri beskriver havsbottnens fysiska utformning
(motsvarar topografi på land), med geofysiska undersökningar undersöks bottnen med hjälp av exempelvis
radar och ekolod.
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stranden kommer att vara nedgrävda, och efter det
att skarvningen skett kommer marken att återställas.

under bottennivån registreras och eventuella dykinsatser beordras och övervakas.
Där kabeln inte kan spolas ned i bottnen, exempelvis för att stenmaterialet är alltför grovt, kommer
kabeln att skyddas genom övertäckning (i första
hand kommer dock att prövas en alternativ sträckning, inom det område för vilket tillstånd söks).

Figur 6.3 Exempel på förläggningsfartyg.

Figur 6.2 Exempel på övertäckning av kabeln med
betongmaterial (efter Reef Systems AS).
Kabelförbanden från gruppstationen kommer att
korsa fem existerande telekablar, varav två är i
drift. Inför kabelnedläggningen kommer kablarnas
position att fastställas exakt genom inmätning. De
kablar som inte är i drift klipps av och de delar av
kablarna som ligger vid korsningen med kabeln
från gruppstationen, tas upp. Härvid kan viss
grumling uppkomma. Kvarvarande kabeländar placeras och förankras på sådant sätt att de inte kan
komma att sticka upp och eventuellt fastna i fiskeutrustning.

Figur 6.4 Nedspolning av kabelförbanden.
Under anläggningsskedet uppkommer buller från
de olika fartyg och maskiner som används. De riktvärden som finns beträffande detta kommer att beaktas (se Tabell 6.1).

Vid läggning av elkabeln över de kablar som är i
drift, kommer dessa att spolas fram manuellt. Därefter läggs ett skydd mot den befintliga ledningen.
Slutligen läggs elkabeln ovan. Eftersom de befintliga kablarna ligger på ett förväntat djup av cirka
60−80 cm, kommer elkabeln vid respektive korsning att läggas något grundare. Med berörda ledningsägare kommer korsningsavtal att upprättas.

Efter kabelnedläggning till havs, återställs så långt
som möjligt de ursprungliga förutsättningarna
kring erosion. På vattendjup överstigande 5−6
meter är normalt erosionen försumbar.16 Det utsatta läget vid sydkusten, har gjort att sten och
block många gånger ”tvättas” fram, och format ett
naturligt erosionsskydd. Där detta naturliga erosionsskydd tas bort i samband med nedläggning av
kabeln, är det viktigt att skyddet återställs. Detta
kan ske genom att finare materialet läggs närmast

På stranden kommer plats att behövas för arbete
med kabelschakt, för schaktmassor samt för de
vinschanordningar och annan utrustning som behövs för att dra iland kablarna från förläggningsfartyget som kommer att ligga uppankrat utanför
stranden. När kablarna är ilandtagna sker återläggning av schaktmassor och återställning av den
mark som tagits i anspråk. Kabelskarvarna på

16

Muntlig information från Kjell Andersson, Teknisk
Geologi, LTH.
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över kabeln och grövre, mer erosionsbeständiga
materialet, läggs överst.

att muddringen omfattat 1 000 m3 per dag, vidare
har antagits att sedimentspillet är 50 %.

Temporärt vid arbetet med kabelförläggningen
uppkommer grumling. Sedimentspridningens omfattning är beroende av bottenmaterial och strömförhållanden. Störst återfyllnad får man vid djupförläggning i sand, nära hundra procent, och minst
vid förläggning i mjuk lera, 50–80 %.17 Närmast
kusten, där grävning sker, kommer upptaget material att återläggas. Beroende på hur många kablar
som erfordras, kommer grumlingen att ske från ett
till fyra stråk. Förläggning av de olika kabelförbanden kommer inte att ske samtidigt, härigenom uppkommer ingen synergieffekt eller kumulativ effekt
med en samtida grumling från de olika kabelgravarna.

Vid studier av sedimenthalter jämförs ofta med hur
ofta halterna överskrider 0,002 kg/m3 respektive
0,01 kg/m3. Den förra halten motsvarar ungefär
den halt då en sedimentplym syns med ögat, den
senare motsvarar ungefär när en påverkan på fisk
och bottenfast vegetation kan börja uppträda. Beräkningarna visar på mycket små sedimenthalter.
Endast intill arbetena, nere vid bottnen, överstiger
halten 0,01 kg/m3 (se Figur 6.6). I ytan kommer
halterna normalt inte att överstiga 0,001 kg/m3. Arbetet med nedspolningen kan sägas ske i en punkt
som successivt flyttas. Under ett dygn, där den
simulerade spolningen omfattar 1 000 m3 massor,
(varvid 500 m3 frigörs) sker detta arbete normalt
längs en sträcka av en à två kilometer. I de utförda
beräkningarna har dock approximerats att arbetet
med nedspolning (1 000 m3 per dygn) sker i en
stillaliggande punkt under tre dygn. Detta innebär
att de lokala effekterna överskattas.

Figur 6.5 Närmast kusten grävs kabeln ned.
Danmarks Hydrologiska Institut (DHI) har på uppdrag av sökanden beräknat den spridning och deposition av sediment som uppkommer till följd av
nedläggning av kabeln (Bilaga 4.13). För detta har
man upprättat en numerisk hydrodynamisk modell
över södra Östersjön. I åtta punkter längs kabelstråket (representerande olika vattendjup) har DHI
beräknat effekterna. Vid beräkningarna har antagits

17

Jydsk Dykkerfirma ApS. Nedbringning af kabler eller
rör i havsbunden med spulning eller sugning. I Baltic
Cable 2004. Djupförläggning av Baltic Cable, högspänd likströmskabel, HVDC, mellan Sverige och Tyskland. Konsekvensbeskrivning för svenskt vattenområde.

Figur 6.6 Genomsnittlig sedimenthalt, vid bottnen,
vid en simulerad muddring i en punkt nära stranden (vita ytor markerar att bottenytan ligger högre
än den nivå för vilken simuleringen är gjord).
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ningar genomförs för att fastställa schaktbarhet och
grundvattendjup. Det kommer även att utföras fördjupade arkeologiska utredningar och andra undersökningar i olika steg. Slutligen kommer vägarnas
standard att besiktigas före och efter anläggningsskedet samt dokumenteras med fotografier innan
arbetet påbörjas.

På grund av vanligtvis låga strömhastigheter vid
bottnen kommer materialet att deponeras inom ett
ganska kort avstånd. Vid sju av de åtta simulerade
punkterna för muddring, överstiger sedimentationen 5 mm inom en yta av 0,2 km2 (se Figur 6.7).
Vid en punkt där strömhastigheten var lite högre,
var detta område 0,4 km2. I grundare områden,
med vattendjup lägre än 2−3 meter kommer det
material som primärt sedimenterar att genom
strömmar och vågrörelser eroderas bort.

Som nämnts under avsnitt 2.3 räcker det med ett
kabelförband vid en likströmsanslutning, men det
fordras upp till fyra förband för en växelströmsanslutning. De olika kabelförbanden förläggs i åtskilda kabeldiken. Dikena planeras att vara cirka
1,0−1,2 meter djupa och grävs med minst två
meters mellanrum. Arbetsområdets bredd för
förläggningen av fyra kabelförband kommer att
uppgå till cirka 25 meter, arbetsområdet för två
kabelförband kommer att uppgå till cirka 20 meter
(se Figur 3.12). Vid förläggningen av ett kabelförband blir bredden av arbetsområdet cirka 12−15
meter. Behov av utökat arbetsområde föreligger
vid landfästet. Även på andra platser kan ett utökat
arbetsområde behövas, exempelvis för uppställning
av kabeltrummor och vid korsning av större vägar.
Under anläggningsskedet kommer att beaktas erforderliga skyddsavstånd till luftledningar, så att
dessa inte riskerar att skadas av exempelvis en
grävmaskin, såsom E.ON framfört i sitt yttrande.

Figur 6.7 Beräknad deposition vid en simulerad
muddring intill stranden.

6.2.2

Kablarna transporteras till förläggningsplatsen på
kabeltrummor, vardera rymmande cirka en kilometer kabel. Skarvning får således ske vid ungefär
varje kilometer. Längden kabel per trumma begränsas av kabeltrummans diameter, som inte får
vara större än att transporterna kan passera under
viadukter. Varje kabeltrumma väger cirka 30−40
ton och transporteras från kabeltillverkare (eller
hamn) med specialfordon ut till förläggningsplatsen.

Landdelen

Innan anläggningsskedet kan påbörjas skall en slutlig detaljprojektering utföras. Denna omfattar utstakning av kabelmitt samt inmätning av befintliga
anläggningar som dräneringssystem, korsande ledningar, gränser med mera. Geotekniska undersök-

Figur 6.8 Principskiss av schaktning.
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krävs endast en kabel. Om växelström används kan
det krävas upp till fyra kablar. Det är troligt att
kabelförläggningen i så fall sker i två steg. I det
första steget förläggs exempelvis de kablar som
skall anslutas till Trelleborg N och i det andra förläggs de kablar som ansluts till Arrie. Det kan inte
heller uteslutas att en förläggning av fyra kabelförband delas upp på fyra säsonger. Markägare och
arrendatorer skall även kompenseras för ökade
störningar om anläggningsskedet sker under flera
säsonger.
Efter det att kablarna är installerade återställs marken på så sätt att den nuvarande markanvändningen kan fortgå.

Figur 6.9 Bild från förläggningen av Baltic cable.
Korsning av vattendrag där genomgrävning inte är
genomförbar, kommer att ske genom styrd borrning eller tryckning.
När kablarna är utdragna sker skarvning samtidigt
som återfyllning av kabelschakten inleds. Dräneringsledningar återläggs och övriga skador åtgärdas. Borttagen matjord placeras överst. Markberedning avslutar arbetet.

Figur 6.10 Efter installation återställs marken så
att den pågående markanvändningen åter kan
fortgå.

Arbetet planeras ske under perioden från vår till
tidig höst när markerna är som torrast. Detta görs
bland annat för att minska skador på markstrukturen. Om det av olika skäl är nödvändigt att utföra
dessa åtgärder vid annan tidpunkt på året, exempelvis för att säkerställa att producerad elektricitet
kan överföras så fort som delar av gruppstationen
tas i drift, önskar sökanden ha möjlighet att utföra
dessa arbeten även vid andra tillfällen av året. De
markskador som uppkommer skall regleras med
respektive markägare eller arrendator.

Damning kan uppkomma från transporter och vid
hanteringen av schaktmassor. Det rör sig här dock
om små mängder. I besvärande situationer kan
damningen begränsas genom befuktning.

För samordning av frågor som berör relationer
mellan entreprenör/beställare och markägare/arrendator kommer i projektet att utses en person som
blir samordningsansvarig.

Buller uppstår från de arbetsmaskiner som används
vid förläggandet av kablarna. Eventuell bergborrning och sprängning framkallar en hög ljudstyrka
men även grävning och transporter kan ge upphov
till störningar. Vid anläggningsarbetena kommer
de riktvärden som gäller för buller från anläggningsarbeten att beaktas, se Tabell 6.1.

Vindkraftparken med en storlek av 128 verk om
5 MW, kan komma att uppföras under upp till fyra
säsonger, då med cirka en fjärdedel av verken per
säsong. Om ett rent likströmsalternativ används,
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Ljudnivåer
Ljudnivåer anges i enheten decibel (dB). Tekniskt innebär en fördubbling av ljudnivån, en ökning med 3 dB. Ger
en enskild maskin, eller högtalare, en ljudnivå om 40 dB,
skulle således två sådana maskiner tillsammans ge en
ljudnivå om 43 dB. Förändringar på 1−2 dB klarar örat
normalt inte av att uppfatta, först vid förändring om cirka
3 dB kan man uppfatta skillnader i ljudnivåer. Vår hörsel
behöver dock en ökning med närmare 10 dB för att uppleva förändringen som en fördubbling av ljudnivån.
Vanligen anger man bullernivåer i form av ett vägt
medelvärde över ett dygn (ekvivalentnivå). I vissa fall är
det motiverat att också ange toppvärden över exempelvis ett dygn, så kallad maximalnivå. För vägtrafik hänför
sig dessa maximalnivåer från enskilda fordonspassager,
vanligen från den tunga trafiken. I figuren nedan visas
översiktligt vilka ljudnivåer som förekommer vid olika
miljöer.

Utsläpp av luftföroreningar förekommer från de
lastbilar och andra fordon som används vid transport samt de maskiner som används vid förläggning. Dessa utsläpp förväntas inte medföra något
överskridande av gällande gränsvärden eller miljökvalitetsnormer.
6.3

Driftskedet

6.3.1

Överföring av ström

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi
till elektrisk ström. Denna ström transformeras från
cirka 1 000 V till 30 000 V (30 kV) av transformatorer i varje enskilt vindkraftverk. Strömmen leds
sedan genom 30 kV-kablarna till en eller flera
transformatorstationer i gruppstationen. Vid en likströmsanslutning kommer vid dessa stationer
strömmen att transformeras till ±150 kV eller
±300 kV likspänning. Vid en växelströmsanslutning kommer strömmen att omvandlas från
30 kV till 130 kV. Därefter överförs strömmen genom sjökablarna och landkablarna till anslutningspunkterna Arrie respektive Trelleborg N.
Drifttiden för kabeln är naturligtvis styrd av drifttiden för gruppstationen. Det tillstånd som av regeringen erhållits för gruppstationen gäller för en
drifttid av trettio år. Vidare anges att verksamheten
skall anses som nedlagd om verksamhet för elproduktion inte har bedrivits under en sammanhängande tid av ett år. I regeringens tillstånd för kablarna i den ekonomiska zonen anges på samma sätt att
verksamheten skall anses som nedlagd om elproduktion inte har bedrivits under en sammanlagd tid
av ett år. Någon absolut begränsning av drifttiden
för kablarna är inte angivet i regeringens tillstånd.

Tabell 6.1 Riktvärden avseende buller från byggarbetsplatser. Värdena gäller vid fasad utomhus
för bostäder för permanent boende, fritidshus och
vårdlokaler. Inomhus gäller 15 dBA lägre nivåer
och som maximalnivå utomhus anges 70 dBA
(45 dBA inomhus).18

6.3.2
Helgfri
mån-fredag

Lör- och söndag,
helgdag

Dagtid, kl 07-19

60 dBA

50 dBA

Kvällstid, kl 19-22

50 dBA

45 dBA

Nattetid, kl 22-07

45 dBA

45 dBA

Elektromagnetiska fält

Kring en elkabel finns ett elektriskt fält och ett
magnetiskt fält, med en samlingsterm benämns
detta ”elektromagnetiskt fält”.
Magnetfältet är ett resultat av den ström som flödar
genom en ledning, således uppkommer detta fält
först när strömmen slås på. Det elektriska fältet
uppkommer genom spänningsskillnader mellan
ledaren och omgivningarna. Detta fält föreligger
vid en elektrisk ledare som är ansluten till elnätet,
även om exempelvis den motor eller den lampa

18

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggplatser.
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som är kopplad till ledaren är avslagen. Det
magnetfält som uppkommer utanför en ledning,
kommer där att alstra ett sekundärt elektriskt fält.19
I Bilaga 4.12 finns information om magnetfält,
hämtat från Statens Strålskyddsinstituts hemsida.

De magnetiska fälten kring en kraftledning med
flera faser påverkas också av fasernas (ledningarnas) placering. När två eller flera faser ligger nära
intill varandra och där strömmen i dessa är fasförskjutna, kommer magnetfältet att dämpas; detta är
exempelvis fallet vid en trefas växelströmsledning.
Även vid en tvåpolig likströmsledning, där de två
kablarna ligger intill varandra, kommer magnetfältet att dämpas.

Magnetiska fältstyrkor anges i enheten tesla, vanligen mikrotesla (μT, miljondels tesla). Magnetfältet alstras således av strömmen i ledningen och
styrkan varierar med strömstyrkan, som i sin tur är
beroende av variationer i elproduktionen och elkonsumtionen. Ju mer ström som flödar i ledningen desto större blir magnetfältet. Fältet avtar i styrka med ökat avstånd från källan. Kring en likströmsledning blir magnetfältet statiskt, likt det
kring jorden. Kring växelströmsledningen kommer
magnetfältet att växla i riktning, med samma frekvens som strömmen växlar (50 Hz).

Elektriska fält mäts i volt per meter (V/m). Styrkan
beror dels på ledningens spänning, dels på avståndet till ledningen. Det elektriska fältet minskar
kraftigt med avståndet. Ett elektriskt fält kan skärmas av med ett metallhölje (jämför med Faradays
bur). I detta fall kommer skärmade kablar att användas, vilket innebär att det primära elektriska
fältet reduceras.
Gränsvärden och rekommendationer
När det gäller akuta effekter av elektromagnetiska
fält har Statens strålskyddsinstitut givit ut allmänna
råd för allmänhetens exponering20. För lågfrekventa (växlande) magnetiska fält, det vill säga fält med
frekvensen 50 Hz, anges ett riktvärde på 100 μT.
Vidare har Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet i skriften ”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska
fält, en vägledning för beslutsfattare” rekommenderat en försiktighetsprincip med följande lydelse:

Magnetfältsnivåer
Jorden uppvisar ett statiskt magnetfält, såsom det som
alstras kring likströmsledningar, om cirka 50 µT. Detta
magnetfält används av vissa djurarter, exempelvis ålar,
för sin navigering.
Olika elektriska installationer och kraftledningar, medför
att det i omgivningarna där människor vistas många
gånger även finns ett magnetfält som är betingat av
växelström. Medianvärdet på detta växlande magnetfält
i bostäder och daghem är i större städer i Sverige
0,1 µT; i bostäder på landsbygden är det cirka 0,05 µT.
I storstadsområdena har cirka 10 % av befolkningen
minst ett rum med ett magnetfält över 0,2 µT. På trottoarer är magnetfältet ofta förhöjt på grund av kabelnät.
I Stockholm uppgår medelvärdet på trottoarerna till
0,4 µT och i Borlänge 0,38 µT.

”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera
fält som avviker stark från vad som kan anses
normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya
elanläggningar och byggnader bör man redan vid
planeringen sträva efter att utforma och placera
dessa så att exponeringen begränsas.”

Även elektriska hushållsapparater avger magnetfält.
Som exempel kan nämnas att dammsugare och borrmaskiner på ett avstånd av 30 cm ger upphov till en
magnetisk fältstyrka motsvarande cirka 20 μT. Magnetfältet från TV-apparater är cirka 0,1−0,2 μT på en
meters avstånd.

Vid planering av nya kraftledningar för växelström
utgår Svenska Kraftnät från 0,4 µT som högsta
magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor

20

Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska
fält (SSI FS 2002:3).

19

Centre for Marine and Coastal Studies (CMACS),
2003. A Baseline Assessment of Elektromagnetic fields
Generated by Offshore Windfarm Cables. University of
Liverpool.
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ledningar så att exponering för magnetfält begränsas.21

vistas varaktigt. Denna nivå avser ett årsmedelvärde. I föreliggande projekt har detta riktvärde
tillämpats.

Beräknade nivåer
Vindkraftgruppens samlade effekt är dimensionerande för kabelanslutningens utformning. Enligt
vad som redovisats ovan projekteras gruppstationen för en samlad effekt av 640 MW (128 verk à
5 MW). Hela gruppstationen skulle kunna anslutas
med en likströmskabel om 640 MW. Ett alternativ
är att ansluta hela gruppstationen med fyra växelströmskablar, vardera med effekten 160 MW. Som
kombinationsalternativ finns även möjlighet att ansluta gruppstationen med dels en likströmskabel
om 350 MW, dels två växelströmskablar om
160 MW. Om anslutning sker med en likströmskabel om 640 MW kommer denna kabel att ha
spänningen ±300 kV, vilket ger en strömstyrka om
1 067 Ampère (A). En likströmskabel om 350 MW
kommer att ha spänningen ±150 kV, vilket ger en
strömstyrka om 1 175 A. Eftersom det är strömmen som ger upphov till magnetfältet, blir således
detta störst vid en kabel om 350 MW (för en kabel
om 640 MW blir magnetfältet cirka 10 % lägre).

Notera att ovanstående försiktighetsprincip och
Svenska Kraftnäts tillämpning avser ett sådant
magnetfält som alstras kring en växelströmsledning. För det statiska magnetfältet kring en likströmsledning finns inte motsvarande direktiv. Ett
sådant statiskt magnetfält är av samma karaktär
som jordens eget, naturliga, magnetfält. Det fältet
uppgår enligt ovan till en storleksordning av cirka
50 µT och det kan antas att människan och andra
organismer är anpassade till detta.
Internationellt finns några riktlinjer angivna. International Radiation Protection Agency (IRPA) har
utarbetat internationella riktlinjer för exponering
av magnetfält upp till 24 timmar/dygn, nämligen
maximalt 100 µT. International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som
arbetar nära WHO, har angivit gränsvärden om
500 µT för arbetsplatser och 100 µT beträffande
offentlighetens exponering.
Riksdagen har beslutat om sexton så kallade miljömål. Dessa syftar till att vi till nästa generation
skall kunna lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta. Ett av dessa miljömål rör
strålmiljön: Säker strålmiljö. Detta mål omfattar
bland annat UV-strålning, radioaktivitet och
elektromagnetiska fält. Statens Strålskyddsinstitut
(SSI), är ansvarig för detta miljömål och har som
mål för Säker strålmiljö definierat att:

Kablarnas inbördes placering påverkar magnetfältet. Vid en trefas växelström läggs de enskilda
kablarna (faserna) intill varandra, antingen i en triangelform eller platt bredvid varandra. En placering i triangelform används när de tre faserna är
samlade i samma ledning, medan en platt förläggning kan användas när de tre faserna ligger i enskilda kablar. Det förra alternativet används vid
sjökabeln och det senare vid landkablarna. För
likström kan de två kablarna läggas intill varandra,
varvid magnetfältet minskar. Med två separata
likströmskablar är det också möjligt att dessa kommer att läggas i separata kabelgravar, med ett
inbördes avstånd av i storleksordningen 30 meter.
En sådan förläggning minskar risken för att båda
kablarna skadas av exempelvis ett draggande
ankare. Å andra sidan är en sådan förläggning
något dyrare och ger ett högre magnetfält. På land
kommer vid en eventuell likströmanslutning, de
två kablarna att läggas intill varandra, för att
dämpa magnetfältet.

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i
den yttre miljön.”
Detta tolkas av SSI bland annat som att ”riskerna
med elektromagnetiska fält kartläggs så långt som
möjligt och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med
att risker identifieras”.
Länsstyrelserna bryter ner de nationella målen, till
regionala mål. Kring elektromagnetiska fält anger
Länsstyrelsen i Skåne att man tills vidare skall
arbeta utifrån försiktighetsprincipen vilket bland
annat innebär att man skall förlägga nya kraft-

21

Länsstyrelsen i Skåne. Nya miljömål. Säker strålmiljö. Delrapport 4.
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Figur 6.11 Magnetfältet vid bottnen respektive på olika nivåer över bottnen, från en
160 MW sjökabel med 138 kV växelström, nedgrävd en meter. Avser fullast, det vill
säga vid maximal produktion. Enheten är mikrotesla.
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Figur 6.12 Magnetfältet vid markytan respektive på olika nivåer över markytan,
från en 160 MW landkabel med 138 kV växelström, nedgrävd en meter. Avser
fullast, det vill säga vid maximal produktion Enheten är mikrotesla.
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Figur 6.13 Magnetfältet vid havsbottnen respektive på olika nivåer över bottnen,
från ett 350 MW kabelförband med likström, 150 kV, där de två kablarna är placerade på 10 meters avstånd, och nedgrävda en meter. Avser fullast, det vill säga
vid maximal produktion. Enheten är mikrotesla.
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Figur 6.14 Magnetfältet vid markytan (havsbottnen) respektive på olika nivåer
över markytan, från ett 350 MW kabelförband med likström, 150 kV, där de två
kablarna är placerade intill varandra och nedgrävda en meter. Avser fullast, det
vill säga vid maximal produktion. Enheten är mikrotesla.
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till cirka 70 µT; 1,5 meter över havsbottnen är
styrkan cirka 30 µT.

I Figur 6.11−Figur 6.14 redovisas det av Vattenfall
Power Consultant beräknade magnetiska fältet
över havsbottnen respektive över markytan, för
följande alternativ:
• Trefas växelström, 160 MW, sjökabel
(triangelförläggning)
• Trefas växelström, 160 MW, landkabel
(platt förläggning)
• Tvåpolig HVDC 350 MW, ±150 kV,
sjökabel (med gles förläggning)
•

Även det sekundära fältet kommer i detta fall bli
svagt. Enligt en studie gjord av CMACS på uppdrag av sökanden beräknas att på ytan av en trefas
växelströmkabel om 135 kV, uppkommer ett elektriskt fält om cirka 0,0004 volt per meter (V/m)
(Bilaga 4.14). Detta magnetfält avtar snabbt och
vid bottenytan över en kabel som är nedgrävd en
meter, beräknas fältet till 80 μV/m (0,00008 V/m).
Tio meter från kabeln är fältet 8 μV/m.

Tvåpolig HVDC 350 MW, ±150 kV,
landkabel (med tät förläggning)

Påverkan på kompasser
En magnetisk kompass ställer in sig i jordens magnetfält. En sådan kompass påverkas även av ett
statiskt magnetfält runt en likströmskabel. Denna
påverkan beror av strömmens storlek och kabelns
riktning relativt jordens magnetiska fält. Beroende
på strömriktningen vrider kompassnålen åt öster
eller åt väster för ett fartyg, som passerar direkt
över kablar som ligger i nord-sydlig riktning. Ligger kabeln i öst-västlig riktning, med strömriktning
från öst till väst, kommer magnetfältet från kabeln
att förstärka kompassens korrekta visning, men
inte vrida den, vid motsatt strömriktning så kommer kompassens visning att försvagas. Kompassen
får däremot ingen missvisning.

De i diagrammen redovisade nivåerna avser den
maximala nivån, som uppkommer när samtliga
vindkraftverk producerar med maximal effekt. Det
långsiktigt genomsnittliga magnetfältet är cirka
40 % av beräknade värden. I Tabell 6.2 redovisas
beräknade genomsnittliga fältstyrkor i en zon
ovanför kablarna.
Tabell 6.2 Över året genomsnittligt magnetfält i en
fem meter bred zon över kabeln, vid de fyra studerade kabeltyperna, dels vid markytan (havsbottnen), dels 1,5 meter över markytan (havsbottnen).
Vid markytan
(havsbottnen)

1,5 meter över
markytan

AC sjökabel
(triangelförläggning)

4 µT

1 µT

AC landkabel
(platt förläggning)

6 µT

1 µT

DC-kabel
(gles förläggning)

70 µT

30 µT

5 µT

1 µT

DC-kabel
(tät förläggning)

Det magnetfält från kablarna som inverkar på det
jordmagnetiska fältet och påverkar kompasser, avtar enligt ovan med ökat avstånd till kabeln. Det
beror med andra ord på hur djupt det är där kabeln
ligger. Avståndet mellan kablarna påverkar även
hur stort fältet blir. Ju närmare varandra kablarna
är förlagda, desto mer tar de respektive kablarnas
fält ut varandra och kompasspåverkan blir därmed
mindre.
Vattenfall Power Consultant har beräknat påverkan
på magnetiska kompasser vid anslutning av Kriegers flak med en likströmskabel (Bilaga 4.10). I
Figur 6.15 redovisas missvisningen där kablarna
finns på ett vattendjup av tio meter och där kablarnas inbördes avstånd är tio meter. Vid respektive
kabel kommer den inducerade missvisningen att
uppgå till 35 grader. Den zon där missvisningen
överstiger tio grader är cirka tjugo meter bred. Med
ett ökat vattendjup kommer missvisningen att minska, dock blir zonen bredare.

Vid likströmsförband med tät förläggning samt vid
växelströmsförband kommer det genomsnittliga
magnetfältet vid markytan (respektive havsbottnen) över kabelförbanden att uppgå till cirka 5 µT.
Vid nivån 1,5 m över markytan (havsbottnen) är
fältstyrkan cirka 1 µT. På ett avstånd av cirka sex
meter vid sidan av kabeln, är fältstyrkan nere i en
nivå kring 0,4 µT. För likström finns vid sjökablar
även ett alternativ med gles förläggning. Vid en
sådan förläggning kommer den genomsnittliga fältstyrkan från elkablarna, vid havsbottnen att uppgå
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Figur 6.16 Temperaturökning 0,2 meter under
havsbotten, för växelströmskabel (200 MW,
145 kV) nedgrävd en meter.

Figur 6.15 Beräknad missvisning av en kompass
över ett förband med HVDC med strömstyrkan
1 067 A, på tio meters vattendjup, där kablarna
ligger på ett inbördes avstånd av tio meter. Missvisningen redovisas som funktion av det sidledes
avståndet över kablarna.
6.3.3

För växelströmskabeln uppgick temperaturökningen till cirka 0,8 ºC rakt över kabeln. Med en likströmskabel blir uppvärmningen rakt över kabeln
0,4−0,5 ºC. Det uppvärmda området är mycket
smalt och redan på en meters avstånd i sidled från
kabeln, är temperaturökningen halverad. Just vid
bottnen kommer temperaturökningen bli lägre
eftersom värmeöverskottet effektivt transporteras
bort av vattnet.

Uppvärmning

Vid överföringen av ström uppkommer så kallade
överföringsförluster, det vill säga all elektricitet
överförs inte utan en del ”går förlorad” under överföringen och ger upphov till en uppvärmning av
ledningen och omgivande material. Enligt ovan är
överföringsförlusterna i ledningarna större vid
växelström än vid likström, i sin tur innebär detta
att uppvärmningen blir större vid växelström än
vid likström. Hur stor uppvärmningen blir, påverkas även av omgivningens egenskaper; dess
värmeresistivitet (som är ett mått på markens motstånd mot att överföra värme) och värmekapacitet
(som är ett mått på hur mycket värme som måste
tillföras för att temperaturen skall öka ett visst
antal grader).

6.3.4

Underhållsarbete

Tillsyn och underhåll av kablarna sker i princip
endast vid grävaktiviteter i kablarnas närhet eller
då fel indikerats. På de delar av sträckningen som
sjökablarna inte kan spolas ned kommer besiktning
att ske periodvis.
6.3.5

Restriktioner

Sedan arbetsområdet för landkablarna återställts
kan pågående markanvändning fortgå. Restriktioner kommer dock att finnas beträffande bland
annat förändring av markanvändning, grävning och
sprängning, anordnande av permanenta upplag,
ändring av marknivån, plantering av träd och buskar samt för uppförande av byggnad och markanläggningar. Följande villkor kommer att förordas i
de avtal som skall upprättas med fastighetsägarna:

ABB har beräknat temperaturökningen i marken
runt en HVDC VSC-kabel och runt en AC-kabel.
Beräkningarna är gjorda för kablar som är nedgrävda en meter och beräkningen avser en nivå 20
cm under havsbotten.

• Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet
ändra markanvändningen genom att exempelvis
uppföra byggnad eller annan anläggning eller
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anordna upplag, så att ledningens bibehållande
äventyras.
• Byggnad eller annan anläggning, såsom staket,
får inte utan ledningsägarens medgivande och
lämnade instruktioner uppföras på närmare
avstånd än 3 meter från jordkabeln.
• Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet
utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande spränga, täckdika, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan riskera att vålla skada på ledningen.
Restriktionsområdet omfattar en bredd av cirka 15
meter för fyra kabelförband, cirka 8 meter för ett
eller två kabelförband.
6.4

Avvecklingsskedet

Inför regeringens beslut om tillstånd för kabelanslutningen i den ekonomiska zonen, enligt lagen
om kontinentalsockeln, har sökanden bland annat
åtagit sig följande villkor: ”Åtgärder för återställning skall vidtas vid en nedläggning av verksamheten vid gruppstationen. Verksamheten skall
anses som nedlagd om verksamheten för elproduktion inte har bedrivits under en sammanhängande
tid av ett år. Länsstyrelsen i Skåne län får besluta i
vilken omfattning kablar skall tas bort och vilka
övriga åtgärder som krävs för att återställa havsbottnen i så nära ursprungligt skick som möjligt.”
Motsvarande villkor föreslås även för den del av
sjökabeln som ligger innanför Sveriges territorialgräns.
Vid en borttagning av kablarna uppkommer temporär grumling och påverkan på sedimenten i liknande storleksordning som under anläggningsskedet.
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7

Konsekvenser för människa
och miljö

7.1.2

Under undersökningsskedet har ingen påverkan av
betydelse på människor skett, vare sig när det
gäller marina aktiviteter eller när det gäller undersökningar på land.

Installationen, driften och avvecklingen av kablarna medför viss påverkan på miljö och på människor. Vid val av lokalisering och teknik har minimering eller eliminering av olika former av påverkan varit en viktig utgångspunkt.

Vid anläggningsskedet av kablarna kommer aktiviteter såsom trafikflöde att öka tillfälligt. När det
gäller anläggandet av sjödelen uppkommer tillfälligt ökad båttrafik och lastning från närliggande
hamnar. Begränsade utsläpp av avgaser kan förväntas från de maskiner, fordon och båtar som används vid transporter. Vid anläggandet av kabeln
på landdelen kommer trafik, lossning av kabel,
grävning, eventuell sprängning och borrning vid
nedläggningen av kabeln samt återställande av
marken och hantering av mindre mängder schaktmassor att kunna medföra buller och damning. Påverkan för människor under anläggningsskedet förväntas bli begränsad i tid och mycket lokal runt
anläggningsarbetena.

Nedan redovisas den påverkan som väntas uppkomma under de olika skedena i arbetet, det vill
säga under undersökningsskedet (som i det närmaste är avslutat), anläggningsskedet, driftskedet
och avvecklingsskedet (se kapitel 6 Projektets olika
faser). Det ges även en kort beskrivning av förutsättningarna kring respektive aspekt. För ytterligare information kring detta, hänvisas till redovisningen av respektive aspekt i kapitel 5 Förutsättningar längs kabelsträckningen.
Redovisningen utgår från det som berörs (till exempel människor, djur eller växter) och beskriver
sedan på vilket sätt som påverkan sker (till exempel genom magnetfält eller sedimentspridning).
Därefter redogörs för de åtgärder som vidtas för att
begränsa påverkan. Slutligen ges en av sökanden
gjord bedömning av graden av påverkan. För att
bedömningarna skall bli konsekventa och för att
läsaren lättare skall förstå hur påverkan kvantifierats, redovisas de använda bedömningsgrunderna i
särskilda ”faktarutor”. Med termen ”anläggningen”
avses i dessa redovisningar kabelanslutningen.

Under driftskedet ligger kablarna nedgrävda i
havsbottnen och i marken. Störningar som skulle
kunna förväntas för människor är påverkan från
magnetfält från landkabeln. I avsnitt 6.3.2 Elektromagnetiska fält redovisas utbredningen av elektromagnetiska fält. De genomsnittliga fältstyrkorna på
marken i zonen rakt över landkablarna, uppgår till
cirka 5 µT, vilket är i samma storleksordning som
kring många hushållsmaskiner. Inga människor
kommer att uppehålla sig kontinuerligt ovanför
kablarna.

De beskrivna konsekvenserna under avvecklingsskedet, förutsätter att kabeln i det läget tas upp.
Beslut om i vilken omfattning som kablarna skall
tas bort och vilka övriga åtgärder som skall vidtas
vid avveckling, förväntas fattas av Länsstyrelsen.
7.1

Människor

7.1.1

Förutsättningar

Påverkan

Det har under en längre tid pågått forskning beträffande befarade hälsorisker vid exponering för
magnetfält. Trots omfattande undersökningar kan
man idag inte ge något entydigt svar på frågan
huruvida magnetfält kan påverka människor negativt eller inte. Denna slutsats drar även Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet.

Området för landkablarna domineras av jordbruksmark. Bostäder finns dels samlat i olika byar, dels
som ensamma gårdar. Några speciella anläggningar eller verksamheter som skulle medföra större ansamling av människor, har inte identifierats
längs den planerade kabelsträckningen.

Vid avvecklingsskedet kan uppstå liknande temporära störningar som vid anläggningsskedet.
Således uppkommer under begränsad tid buller,
damm och trafikpåverkan.
7.1.3

Åtgärder

För att minska eventuella störningar under anläggningsskedet kommer arbetet att planeras väl så att
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skapsbilden och för att skydda kablarna kommer
dessa dock att grävas ned. Denna åtgärd kommer
även att minska utbredningen av kablarnas magnetfält.

det kan utföras under en begränsad och kort tidsperiod. Naturvårdsverkets gällande gränsvärden för
buller kommer att följas (se avsnitt 6.2.2). Säkerhetsåtgärder såsom bland annat avspärrningar och
markeringar kommer att vidtas för att undvika
olyckor bland dem som vistas vid arbetsplatserna.
En kontaktperson kommer att finnas för att allmänheten skall kunna få kontinuerlig information om
arbetet och dess fortskridande.

Gällande regler för minsta avstånd mellan kablar
och bebyggelse kommer att följas vid anläggandet
av kablarna (se avsnitt 3.1.2 Landdelen, där dessa
mått anges).
I enlighet med försiktighetsprincipen kommer avvecklingsskedet att ske under väl planerade former
varför störningarna kommer att minimeras också
under denna fas.

BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR
Mycket stora konsekvenser
(högt värde - hög påverkan)
• Anläggningen medför att riktvärden för miljökvalitet
överskrids inom- och utomhus.
• Anläggningen medför mycket stora försämringar jämfört
med dagens situation.
(Permanent och stor skada > en generation)

7.1.4

Bedömning

Undersökningsskedet har inte inneburit någon påverkan av betydelse för människor.

Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan eller
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen medför att riktvärden för miljökvalitet inte
kan uppfyllas inomhus eller utomhus.
• Anläggningen medför stora och tillfälliga försämringar
jämfört med dagens situation.
(Tillfällig och stor skada < en generation)

Under anläggningsskedet kan vissa störningar uppkomma såsom buller och damning, även om olika
åtgärder vidtas för att minska negativ påverkan på
grund av kabelnedläggningen. Detta skede bedöms
medföra ringa påverkan på människor, eftersom
olägenheterna är begränsade och bara pågår temporärt.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför att riktvärden för miljökvalitet kan
överskridas utomhus men inte inomhus.
• Anläggningen medför måttliga försämringar av dagens
situation.
(Tillfällig och stor skada < fem år)

Magnetfältet från kablarna förväntas vid driftskedet inte medföra någon negativ påverkan av betydelse på människor. Människor kommer inte att
uppehålla sig över kablarna annat än helt tillfälligt.
Påverkningsgraden får anses som accepterad i
dagens samhälle. Med anledning av att det blir
inga eller ringa konsekvenser för människor under
driftskedet bedöms detta skede medföra ringa
påverkan.

Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför inte att riktvärden för miljökvalitet
överskrids.
• Anläggningen ger bara små försämringar jämfört med
dagens situation.
(Tillfällig och liten skada < fem år)
Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen medför inte att några riktvärden för miljökvalitet överskrids
• Anläggningen ger marginella eller inga försämringar
jämfört med dagens situation.

Åtgärder som utförs under avvecklingsskedet är i
stort sätt desamma som de som sker under anläggningsskedet. Påverkan blir därför densamma under
detta sista skede, det vill säga ringa påverkan.

I projektet tillämpas Svenska Kraftnäts riktvärde
om att det genomsnittliga magnetfältet vid växelström inte skall överstiga 0,4 μT där människor
varaktigt vistas. Det är jämförelsevis vanligt att använda luftledningar för kraftöverföring. Detta hade
kunnat vara ett alternativ för elanslutningen också i
detta projekt. För att eliminera påverkan på land-

7.2

Marin flora och fauna

7.2.1

Förutsättningar

Den marina floran består av alger. Sammanlagt har
påträffats nio rödalgstaxa, nio brunalgstaxa och två
grönalgstaxa. Eftersom havsbottnen längs det planerade kabelstråket till stor del utgörs av mjukbotten med grov till fin sand, återfinns dessa alger
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parken finns mjukbottnar vilka delvis dominerades
av blomväxter, nate (Potamogeton pectinatus) och
ålgräs (Zostera marina). Resterande sträckning utgörs av hårdbotten med rödalger som dominerande
flora.22 En tydlig, men temporär, påverkan noterades på vegetationen vid de mjuka bottnarna där
kabeln spolades ner och ett vegetationsfritt tre
meter brett spår observerades ett halvår efter anläggningen. Efter två och ett halvt år hade området
i stort sett vuxit igen. Stenar som lagts över kabeln
på hårda bottnar var överväxta av rödalger, liksom
även kabeln själv där den låg exponerat på botten,
efter två och ett halvt år.

främst inom begränsade områden, cirka 20 % av
sträckningen, och då normalt ned till ett vattendjup
av cirka 20−25 meter.
Blåmusslor är den dominerande bottenfaunan, därtill har bland annat påträffats havstulpaner, havsborstmask och mossdjur. Undersökningarna visade
inte att det aktuella området är av särintresse med
avseende på för sydkusten sällsynta faunaarter. I
området finns flera olika arter av fisk, såsom sill,
skarpsill, torsk och ål. I Östersjön förekommer
regelmässigt tre sälarter och en valart, bestånden är
dock små och ingen betydande förekomst finns vid
Kriegers flak eller längs kabelsträckningen.
7.2.2

Under anläggningsskedet kan vid nedspolningen
de bottenlevande djur som finns i direkt anslutning till kabelstråket komma att skadas eller dö.
Återkolonisering väntas dock ske relativt snabbt,
normalt inom några veckor till månader. Bottenlevande djur som inte dör kommer att friläggas och
kan eventuellt förflytta sig till nya platser. Sedimentationen förväntas inte medföra någon bestående påverkan. När det gäller påverkan på havsbottnen under driftskedet har det visat sig att bottenströmmar och vågrörelser orsakar en naturlig variation av bottnens struktur. Denna bedöms vara av
samma storleksordning som den variation i strukturen som kabelförläggningen medför. Under driftskedet förväntas ingen betydande påverkan uppkomma. Avvecklingsskedet medför liknande påverkan som under anläggningsskedet för bottenlevande djur.

Påverkan

Påverkan vid undersökningsskedet för marin flora
och fauna har varit mycket begränsad. Ekolod och
digital videokamera har använts vid de batymetriska och geofysiska undersökningar som utförts för
att undersöka bottenförhållandena. Också den
marina floran och faunan undersöktes med hjälp av
videofilmning. I anslutning till filmerna togs prover för makrozoobentos (bottenlevande djur).
Under anläggningsskedet kan påverkan på den
marina floran uppkomma dels direkt till följd av
spolning och grävning, dels indirekt till följd av
sedimentspridning. Vid nedspolningen kan bottenfloran några meter kring kabeln, dö och/eller ryckas loss och driva iväg. Spolningen medför även
sedimentspridning. Denna kan resultera i att individer täcks och därmed skadas eller dör. Endast
mycket lokalt, och temporärt, kommer halterna i
sedimentplymerna vara så höga att de skulle kunna
påverka fisk och vegetation. Även sedimenteringen
är begränsad. Närmast intill arbetsområdet är depositionen så stor att den påverkar den befintliga
bottenfasta vegetationen, primärt har detta störst
betydelse i grundare områden. I dessa grunda områden sker dock en sekundär omlagring av material, som kan ta bort det sedimenterade materialet,
vilket begränsar konsekvenserna. Därtill kommer
att i dessa områden sker en naturlig omlagring av
sediment till följd av vågrörelser och strömmar,
som den befintliga vegetationen är anpassad för.

Den påverkan på fisk som skulle kunna uppkomma
under anläggnings- och avvecklingsskedet består
av grumling och buller/vibrationer. Ägg riskeras
att bli övertäckta medan juvenila och adulta individer23 med största sannolikhet kommer att förflytta
sig från närområdet. Fiskar kommer att söka föda
bland frilagda organismer. Under driftskedet kan
det elektromagnetiska fältet påverka vissa fiskarter.
Enligt Fiskeriverket utgör havsnejonöga, flodnejonöga och stör de Östersjöarter som har organ

22

Malm, 2005. Kraftverkskonstruktioner i havet – en
metod för att lokalt öka den biologiska mångfalden i
Östersjön. Vindforsk, FOI/STEM. Rapport.

Studier av effekter på bottenfloran längs kabeln
från Yttre Stengrunds vindkraftpark utanför östra
Blekinge har endast visat på temporära effekter.
Längs halva kabelsträckningen för den vindkraft-

23

Med juvenila avses ”unga” individer och med adulta
avses ”vuxna” indivier.

______________________________________________________________________________________________________________________________

− 59 −
MKB Kriegers flaks vindkraftpark, kabelanslutning

______________________________________________________________________________

som kan förnimma elektriska fält. Ingen av dessa
tre fiskarter har dock sitt normala utbredningsområde i berörda områden. 24

använder sig av det jordmagnetiska fältet för att
navigera vid sin vandring. Tänkbart var att likströmskabeln skulle påverka ålens navigering genom att magnetfältet skulle verka som en barriär.
Likströmskabeln visade ingen barriäreffekt för de
märkta och studerade ålarna (se Figur 7.1) men
man fann indikationer på att magnetfältet kunde
störa ålarna när de passerade över kabeln.
Inte heller den begränsade uppvärmning som sker
bedöms få någon praktisk påverkan på ekosystemet, även om det skulle kunna gå att spåra en förändrad artsammansättning just över kabeln. Erfarenheter från andra kabelprojekt, har inte visast på
någon förändrad flora och fauna till följd av uppvärmning.

55,332

55,327
13,010

13,015

13,020

Havsdäggdjur kan komma att störas av buller vid
anläggningsskedet och avvecklingsskedet. Under
driftskedet förväntas ingen eller ringa påverkan för
de få däggdjur som sporadiskt förekommer i området.

13,025

Figur 7.1 Observerad rörelse av en ål förbi
HVDC-kabeln SwePol Link. Trianglarna visar
ålens position och den vertikala streckade linjen
markerar kabeln, axlarna markerar longitud och
latitud. (Efter Westerberg.)

7.2.3

Åtgärder

Studier av tidigare nedlagda kablar på havsbottnen
har visat att risker för olägenheter för växtlighet
och djurlivet till havs är mycket begränsade. Några
särskilda åtgärder, utöver att kablarna grävs ned,
planeras därför inte. En uppföljning av eventuell
påverkan kommer dock att ske. Fortlöpande under
anläggningsarbetets fortskridande kommer kontakt
att hållas med sakkunniga, för att ha en beredskap
att kunna värna om särskilt känsliga arter.

Påverkan av det magnetiska fältet kan ske vid ett
statiskt magnetfält, kring en likströmsledning,
eftersom detta kan störa det magnetfält som alstras
av jorden, och som av vissa fiskarter används för
navigering. Laboratorieförsök i Tyskland med
fiskar som utsätts för mycket höga magnetfält (betydligt högre än de som kommer att uppkomma i
detta fall) har inte visat någon ökad dödlighet för
fisken eller någon annan påverkan.25

7.2.4

Bedömning

Bottenströmmar och vågrörelser orsakar en naturlig variation av bottnens struktur som är av samma
storleksordning som den variation som kabelförläggningen medför. Påverkan på havsbottnen och
bottenförhållandena väntas bli liten och mycket
lokal. Den bedöms därför som ringa eller ingen
påverkan.

I Sverige har magnetfältet kring likströmsförbindelsen SwePol Link och dess påverkan på ål studerats av Fiskeriverket (Håkan Westerberg26). Ålen

24

Muntlig kommunikation Håkan Westerberg, Fiskeriverket.
25

Information från ett seminarium 22-23 mars 2004 i
Berlin som anordnades av det tyska miljöministeriet.
26
Westerberg och Begout-Anras. 1999. Orientation of
silver eel (Anguilla anguilla) in a disturbed geomagnetic
field.
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grund av detta bli ringa, vilket leder till ringa eller
inga konsekvenser för den marina floran under anläggningsskedet. Undersökningsskedet och driftskedet bedöms inte påverka den marina floran i
någon praktisk omfattning. Under ett framtida
avvecklingsskede kan liknande påverkan som
under anläggningsskedet förväntas. Då nedspolningen vid anläggningsskedet endast berör en
begränsad yta och då återkolonisering sker, väntas
konsekvenserna bli obetydliga eller ringa för
bottenlevande djur.

BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ MARIN FLORA OCH FAUNA
Mycket stora konsekvenser
(högt värde - hög påverkan)
• Anläggningen utplånar något av de värden som identifierar och motiverar områdets naturvärden, av riksintresse
eller internationellt intresse, exempelvis skyddsvärd art eller
biotop enligt art- och habitatdirektivet. (permanent skada)
Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan på något av de värden
som identifierar och motiverar områdets naturvärden, av
riksintresse eller internationellt intresse, exempelvis
skyddsvärd art eller biotop enligt art- och habitatdirektivet
(högt värde – måttlig påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av de
värden som identifierar och motiverar objektets naturvärden, exempelvis skyddsvärd art eller biotop enligt art- och
habitatdirektivet (högt värde men mindre omfattning ~
måttligt värde – hög påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) naturvårdsobjekt av regionalt intresse med höga värden (högt värde
men mindre omfattning ~ måttligt värde – hög påverkan).

Då relativt liten och endast temporär grumling
uppstår under anläggnings- och avvecklingsskedet
kommer detta inte att påverka fiskbeståndet på ett
bestående sätt. Fisk kan temporärt fly arbetsområdet, på grund av tillfälliga störningar såsom buller och grumling, för att sedan återvända till området. Under driftskedet kan vid alternativ med likström, magnetfält påverka ål i närheten av kabeln.
Det magnetfält som uppstår runt kabeln bedöms
som för svagt för att denna påverkan skall kunna
bli annan än ringa för fiskens del.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar huvudsakliga naturvårdsvärden på
riksobjekt eller internationellt intresse
(tillfällig skada, kort tid <5 år).
• Anläggningen ger ingrepp i regionalt skyddsvärt naturvårdsobjekt, där endast delar av objektets naturvärden
utplånas (permanent skada, begränsad omfattning).
• Anläggningen ger en måttlig påverkan på den biologiska
mångfalden inom ett riksintresse eller internationellt intresse.

Havsdäggdjur kan komma att störas av buller vid
anläggningsskedet och avvecklingsskedet. Då det
buller som väntas uppkomma är begränsat i tid och
då djuren som eventuellt finns i området kan förväntas fly området tillfälligt, väntas projektet inte
medföra någon nämnvärd negativ påverkan på
däggdjur. Påverkningsgraden får bedömas som
ringa. Driftskedet bedöms inte medföra någon
störning för havslevande däggdjur.

Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på den
biologiska mångfalden inom ett riksobjekt eller objekt med
klassningen ”högsta naturvärde”.
• Anläggningen påverkar värde på naturvårdsobjekt (tillfällig
skada, kort tid <5 år) av regionalt intresse (ringa påverkan –
måttligt värde).
• Anläggningen ger stor påverkan på naturvårdsobjekt med
lokalt värde (måttlig påverkan – ringa värde).
Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen ger ingrepp i lokalt skyddsvärt naturvårdsobjekt eller ringa påverkan på objekt med högre värden.
Värdena kan snabbt återställas vid avslutad drift.
• Anläggningen medför ingen risk för mätbar påverkan på
den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt.

7.3

Terrest flora och fauna

7.3.1

Förutsättningar

Av de 29 specialinventerade miljöerna i området
där kabelsträckningen undersökts, tilldelades ingen
högsta naturvärde (klass 1) eller högt naturvärde
(klass 2). Av de tolv redovisade klass 3-lokalerna
berörs endast tre av ledningsdragningen. Dessa är
delområde 1 och delområde 9 vid kust och strand
invid Sjöhult, samt delområde 16 vid Östra Grevie.
Delområde 1 utgörs av havsbottenzonen vid Sjöhult med bottenfauna tillhörande Macoma balticasamhället. Delområde 9 är en torräng invid Sjöhult,
delvis brukad genom slåtter, med gräs och örtvegetation. I detta område finns bland annat den rödlistade arten sånglärka. Delområde 16 vid Östra

För den marina floran visar tidigare studier från
nedspolade sjökablar, att växtligheten återkommit
inom cirka tre år sedan kabeln lagts ned. Då sedimentationen till följd av nedspolning av kabel både
blir liten, lokal och temporär väntas påverkan på
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7.3.3

Grevie utgörs av ett område med flera vattensamlingar omgivna av starr och vassbälten samt med
träd- och buskvegetation. Sträckningen går mellan
två sådana vattensamlingar.
7.3.2

Åtgärder

Förekommande jordar av främst morän, men även
isälvsavlagringar, sandsediment och glaciallera, är
fasta och stabila och väl lämpade som underlag för
aktuell ledning. Inom de kortare partier där organisk jord förekommer kan dock lokala förstärkningsåtgärder utföras.

Påverkan

Under undersökningsskedet har det inte skett
någon påverkan av betydelse på flora och fauna på
land.

Befintliga schaktmassor kommer, efter viss sortering, att återanvändas som kringfyllning och återfyllning i ledningsgravarna. Där schaktbotten är
stenig eller vid blöta eller uppältade schaktbottnar
kommer ledningsbädd av sandmaterial att läggas.
Eventuell länshållning kommer att ske med pumpgropar inom schakten.

Under anläggningsskedet kommer flora och fauna
att påverkas vid schaktning av kabeldiken och när
kablar dras fram, massor läggs upp och schakten
sedan återfylls. Bland annat kan transporter och
grävarbeten orsaka buller, damning samt rörelser
som kan störa djurlivet. Påverkan på växter uppkommer direkt invid de aktuella platserna för
kabelförläggningen, både till följd av grävning,
upplägg av massor och transporter av maskiner.

För att förhindra oavsiktlig bortledning av yt-,
sjunk- och grundvatten genom att ledningsgraven
fungerar dränerande kommer, vid behov, tätning av
kring- och återfyllningen ske med täta massor av
lera eller lermorän.

Enligt den inventering som utförts för delområde 1
skulle ingrepp såsom schaktning, återfyllnad med
mera påverka ett fåtal individer, med en marginell
förändring av flora och fauna som följd. Vid delområde 9 kan floran påverkas negativt av schaktning. Vid delområde 16 kan en exploatering skada
flora och fauna.

Inför detaljprojektering av kabelns sträckning, har
sökanden låtit utföra en naturinventering inom det
dåvarande utredningsområdet, från landningsplatsen vid Sjöhult och vidare till anslutningspunkterna vid Trelleborg N respektive Arrie.
Denna inventering har legat till grund för att så
långt som möjligt kunna undvika miljöer med
skyddsvärda arter och biotoper. Endast tre sådana
miljöer berörs, delområde 1, delområde 9 och delområde 16, se ovan. Vid dessa kommer särskild
försiktighet att iakttagas vid anläggningsskedet.

Förläggning av kablarna kommer att ske på sådant
sätt att synbara spår av förläggningen för landskapsbilden blir kortvariga. Generellt kan man
säga att spåren från kabelnedläggningen i stort sett
försvunnit efter en säsong. Redan något år efter det
att anläggningsarbetet avslutats, det vill säga under
driftskedet, kommer marken till stor del att vara
återställd.

För delområde 9 kommer ytlagrets grässvål att
skalas av inför grävarbetena och sedan återläggas
efter ingrepp. Vid Sjöhult kommer ingreppen att
ske med stor försiktighet, för att minska risken för
skador på torrängen. Vid Östra Grevie är sträckningen genom delområde 16 vald för att den följer
en kraftledning, vilket bedömts medföra ett mindre
intrång än en sträckning utanför kraftledningsstråket. I detta område kommer åtgärder att vidtas för
att skydda vattensamlingen med omgivande trädoch buskskikt.

Ingen permanent skada på flora och fauna bedöms
uppkomma utan växtligheten förväntas kunna återetableras inom något år. När det gäller störningar
från magnetfält får följande jämförelse göras. Djur
som betar en meter från kabeln utsätts vid mankhöjd i genomsnitt för cirka en mikrotesla, vilket
kan jämföras med att det är mellan 10 och 20 µT
rakt under en luftledning.
Vid ett framtida avvecklingsskede kan liknande påverkan som vid anläggningsskedet förväntas, se ovan.

Vid passage av vattendrag kan användas teknik
med styrd borrning under vattendraget, för att härigenom undvika att vattendraget påverkas. I anläggningsarbetet måste även säkerställas att öppna
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7.3.4

vattenytor, av värde för exempelvis groddjur, inte
dräneras.

Bedömning

Det går inte att helt utesluta att enskilda individer
kan komma att störas eller i övrigt påverkas negativt under anläggningsskedet. Negativa konsekvenser för populationer eller för livsbetingelser för
dessa bedöms dock inte föreligga. Då arbetet med
kabeldragningen sker ytterst temporärt, och endast
en mindre yta berörs samt då känsliga områden
exkluderats till följd av resultatet av inventeringarna, bedöms konsekvenserna bli ringa.

Kablarna är nedgrävda vilket reducerar magnetfältet i förhållande till om konventionella luftledningar skulle ha använts.
BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ TERREST FLORA OCH FAUNA
Mycket stora konsekvenser
(högt värde - hög påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av de
värden som identifierar och motiverar områdets naturvärden, av riksintresse eller internationellt intresse, (högt
värde – hög påverkan).

Efter utförda åtgärder förväntas under driftskedet
ingen påverkan på områdets hydrologi. Djur skulle
eventuellt kunna påverkas till följd av magnetfält
från nedgrävda kablar. Det finns dock inga entydiga studier som visar att djur påverkas negativt av
magnetfält. De studier som gjorts är baserade på
långt högre värden än de som kommer att uppkomma genom detta projekt. Påverkan i detta fall
bedöms som ringa då djur oftast inte uppehåller
sig över kabeln, samt då det magnetiska fält som
uppstår är svagt och det avtar snabbt med ökat
avstånd till kabeln.

Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan (tillfällig skada, lång tid ~
upp till en mansålder) på något av de värden som identifierar och motiverar områdets naturvärden av riksintresse eller
internationellt intresse, (högt värde – måttlig påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av de
värden som identifierar och motiverar objektets naturvärden, (högt värde men mindre omfattning ~ måttligt värde
– hög påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) naturvårdsobjekt av regionalt intresse med höga värden. (högt värde
men mindre omfattning ~ måttligt värde – hög påverkan).

Sammantaget bedöms det bli en ringa påverkan på
terrest flora och fauna.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar (tillfällig skada, kort tid <5 år)
huvudsakliga naturvårdsvärden på riksobjekt eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger ingrepp i regionalt skyddsvärt naturvårdsobjekt, där endast delar av objektets naturvärden
utplånas (permanent skada, begränsad omfattning).
• Anläggningen ger en måttlig påverkan på den biologiska
mångfalden inom ett riksintresse eller internationellt intresse.
Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på den
biologiska mångfalden inom ett riksobjekt eller objekt med
klassningen ”högsta naturvärde”.
• Anläggningen påverkar värde på naturvårdsobjekt (tillfällig
skada, kort tid <5 år) av regionalt intresse. (ringa påverkan
– måttligt värde).
• Anläggningen ger stor påverkan på naturvårdsobjekt med
lokalt värde (måttlig påverkan – ringa värde).
Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen ger ingrepp i lokalt skyddsvärt naturvårdsobjekt eller ringa påverkan på objekt med högre värden.
Värdena kan snabbt återställas vid avslutad drift av anläggningen.
• Anläggningen medför ingen risk för mätbar påverkan på
den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt.

Figur 7.2 I princip återställd mark efter kabeldragning från vindkraftspark, vid Horns Rev, Danmark
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7.4

Marinarkeologi

7.4.1

Förutsättningar
BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ MARINARKEOLOGI

Trots flera studier (se avsnitt 5.5 Marinarkeologi)
har några kulturminnen, vrak eller fornlämningar
längs kabelsträckningen i havet inte kunnat
identifieras.
7.4.2

Mycket stora konsekvenser
(högt värde - hög påverkan)
• Anläggningen utplånar något av de värden som identifierar och motiverar områdets marinarkeologiska värden, av
riksintresse eller internationellt intresse till exempel världsarv (permanent skada).

Påverkan

Avsaknad av marina kulturminnen innebär att
någon påverkan inte förväntas uppkomma. Det kan
dock inte helt uteslutas att något kulturminnesobjekt kan upptäckas under anläggningsskedet.
7.4.3

Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan på något av de värden
som identifierar och motiverar områdets marinarkeologiska
värden, av riksintresse eller internationellt intresse till exempel världsarv (högt värde – måttlig påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av de
värden som identifierar och motiverar objektets marinarkeologiska värden (högt värde men mindre omfattning ~
måttligt värde – hög påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) kulturvårdsobjekt av regionalt intresse med höga marinarkeologiska
värden (högt värde men mindre omfattning ~ måttligt värde
– hög påverkan).

Åtgärder

De utförliga marinarkeologiska undersökningarna
som har genomförts har således inte visat på förekomst av några kulturminnen såsom vrak eller
fornlämningar. Vid anläggningsskedet kommer, i
enlighet med kulturminneslagen, kontakter omgående att tas med behöriga myndigheter om det
uppkommer indikationer på kulturminnen. Om
några kulturminnen, vrak eller fornlämningar,
skulle upptäckas, kommer kablarna i första hand
att läggas runt dessa för att förhindra att de skadas.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar huvudsakliga marinarkeologiska
kulturvårdsvärden på riksobjekt eller internationellt intresse
(högt värde – ringa påverkan).
• Anläggningen ger ingrepp i regionalt skyddsvärt marinarkeologiskt kulturvårdsobjekt, där endast delar av objektets kulturvärden utplånas (permanent skada, begränsad
omfattning).
• Anläggningen ger en måttlig påverkan på marinarkeologiska fornlämningar inom ett riksintresse eller internationellt intresse.

Vid avvecklingsskedet kan en undersökning ånyo
göras om det då anses nödvändigt för marinarkeologisk del.
7.4.4

Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på
marinarkeologiska kulturföremål inom ett riksintresseområde.
• Anläggningen påverkar värde på marinarkeologisk fornlämning av regionalt intresse. (måttligt värde - ringa
påverkan).
• Anläggningen ger stor påverkan på marinarkeologisk
fornlämning med lokalt värde (måttlig påverkan – ringa
värde).

Bedömning

Trots flera undersökningar har det inte påträffats
några marina fornlämningar, varför det under anläggningsskedet inte heller förväntas några konflikter. Under driftskedet kommer inte någon påverkan på eventuellt närliggande fornlämningar
eller liknande att ske. Vid ett framtida avvecklingsskede för kabeln förväntas inte heller någon påverkan uppkomma. En förnyad studie skall dock göras
i det skedet för att säkerställa om några fynd kan
ha flyttats på havsbottnen. Sammantaget bedöms
det inte ske någon påverkan på marinarkeologiska lämningar.

Ringa eller inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen innebär lokalt ingrepp i skyddsvärt marinarkeologiskt kulturvårdsobjekt eller ringa påverkan på
objekt med högre värden. Värdena kan enkelt återställas
vid avslutad drift av anläggningen.
• Anläggningen medför ingen risk för mätbar påverkan för
den marinarkeologiska kulturvården.
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7.5

Kulturmiljö på land

7.5.1

Förutsättningar

7.5.2

Påverkan

Det kan konstateras att området har en stor representation av fornlämningar och andra värdefulla
kulturföremål. Vid anläggningsarbetena kan enskilda objekt komma att påverkas när kabeln grävs
ned i marken.

Framförallt i trakten kring Skegrie och österut i
korridoren mot Trelleborg samt i området kring
Östra Grevie är fornlämningsbeståndet stort. De
fornlämningar som förekommer kan delas in i åtta
kategorier: Kända boplatser från förhistorisk tid,
boplatsindikerade fyndplatser, odlingslämningar,
gravar, medeltida bytomter, lämningar efter hantverk, depåfynd (vanligen offerplatser) och andra
typer av fornlämningar, exempelvis milstenar.

7.5.3

Åtgärder

Under undersökningsskedet, på uppdrag av sökanden, utfördes under 2005 en översiktlig arkeologisk förstudie. Denna studie kompletterades sedan
med en fältbesiktning utmed vägnätet i utredningsområdet. Slutligen har under 2006 gjorts fältbesiktningar längs de planerade kabelsträckningarna.
Resultatet redovisades i rapporter innehållande
bland annat ett stort antal kartor med kommentarer.
Undersökningarna har syftat till att klarlägga
förekomst av fynd för att kunna undvika dessa vid
anläggningsskedet senare.

BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖ
Mycket stora konsekvenser
(högt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utsläcker några av de värden som identifierar och motiverar områdets intresse för kulturmiljövården,
som riksintresse eller internationellt intresse till exempel
världsarv.
Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan/måttligt värde – hög
påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan på några av de värden
som identifierar och motiverar områdets intresse för kulturmiljövården, som riksintresse eller internationellt intresse till
exempel världsarv.
• Anläggningen utsläcker några av de värden som identifierar och motiverar objektets intresse för kulturmiljövården,
som riksintresse eller internationellt intresse till exempel
världsarv.
• Anläggningen utplånar kulturmiljöobjekt av regionalt intresse med mycket höga värden.

Baserat på utförda undersökningar har kabelns
sträckning så långt som är praktiskt möjligt anpassats efter kända och möjliga fornlämningar, så
att sådana miljöer undvikits. Det har dock inte varit
möjligt att helt undvika dessa miljöer. I några
kritiska avsnitt kan miljöer med möjliga fornlämningar beröras. I dessa områden kommer i samråd
med Länsstyrelsen att utföras så kallade provschaktgrävningar. Dessa grävningar syftar till att
klargöra om de potentiella fornminnesområdena
även hyser fornminnen eller om dessa exempelvis
försvunnit i samband med den senare markanvändningen. Länsstyrelsen kommer sedan att besluta
om lämplig åtgärd exempelvis justering av sträckning, fullständig utgrävning, så kallad specialutgrävning, eller andra särskilda anpassningar.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar värde på kulturmiljöobjekt av
riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger ingrepp i regionalt skyddsvärt kulturmiljöobjekt, där endast delar av objektets värden utplånas.
• Anläggningen utsläcker kulturmiljöobjekt av lokalt värde.
Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på huvudsakliga värden på riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger ett begränsat ingrepp i lokalt skyddsvärt
kulturmiljöobjekt eller mycket liten påverkan på objekt med
högre värden.

7.5.4

Bedömningar

Vid undersökningsskedet har ingen påverkan skett
för kulturmiljöns del. Detta framgår av ovanstående beskrivning av hur undersökningarna har bedrivits.

Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen ger en liten men ej mätbar påverkan på
kulturmiljövärden inom ett riksintresse eller internationellt
intresse.

Under anläggningsskedet kommer i görligaste mån
kabeln att dras på ett sådant sätt att kända fornlämningar inte berörs. Det kan dock inte uteslutas att
det finns under mark dolda fornlämningar. Anläggningsarbetet kommer att ske i samråd med behöriga myndigheter, såsom Länsstyrelsen, med flera
sakkunniga. Då stor försiktighet kommer att vidtas
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och då grundliga undersökningar har gjorts för att
lokalisera föremål kan påverkan på kulturmiljön
bedömas som ringa. Arbetet under detta skede
bedöms således få små eller ringa konsekvenser.
Vid driftskedet förväntas ingen påverkan på
kulturmiljön.
Vid avvecklingsskedet måste hänsyn tas till existerande kulturminnen liknande den hänsyn som tas
vid anläggningsskedet. Noggranna anteckningar
och uppgifter om lämningar från anläggningsskedet skall studeras vid avvecklingsskedet för att
söka undvika skador och negativa effekter på
kulturmiljön.
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8

Påverkan på allmänna och
enskilda intressen

På exempelvis mark med allemansrätt kommer
kabelnedläggningen inte att inkräkta på tillgängligheten mer än under en mycket begränsad tid.

8.1

Riksintressen och skyddade områden

8.1.1

Förutsättningar

Riksintresse för fiske finns inom delar av det område där kablarna kommer att dras. Vid anläggandet av kabeln kan förväntas grumling av vattnet,
buller och fysisk påverkan på fiskens livsmiljö
direkt vid kabelstråken. Kort tid efter anläggandet
beräknas området för kabeldragningen ha återställts, se avsnitt om påverkan på marin fauna för
mer detaljer. Under driftskedet kan magnetfältet
från en likströmskabeln kunna detekteras av ål.
Detta bedöms dock inte ha någon större betydelse,
exempelvis förväntas inte någon praktisk påverkan
på ålvandringen.

Som tidigare nämnts berörs områden av riksintresse för kustzon, kulturminnesvård, naturvård, kommunikation och fiske, samt områden med strandskydd och restriktioner kopplade till marina intressen enligt naturvårdsprogrammet, samt områden
med biotopskydd enligt miljöbalken (se avsnitt 5.7
Riksintressen och andra restriktioner). Vidare berörs ett område med landskapsbildsskydd, inom
detta är det exempelvis förbjudet att utföra schaktning utan Länsstyrelsens tillstånd.

Ett elektriskt fält kan förnimmas av vissa fiskarter.
Ingen av dessa fiskarter har dock sitt normala utbredningsområde i berörda områden. Även om
fiskar som känner av elektriska fält i den storleksordning som kommer att uppkomma kring
kabeln skulle förekomma är detta fält så svagt att
det inte kommer att medföra någon nämnvärd påverkan.

När påverkan på riksintressen och andra skyddade
områden diskuteras är det viktigt att ha i åtanke
vad som avses att bli skyddat. Något förenklat kan
man säga att strandskyddet och riksintresset för
kustzonen skall säkra tillgängligheten till strandoch kustområdena och se till att kustremsan inte
exploateras. Vidare skall riksintresset för naturoch kulturvården säkra att exempelvis en unik
miljö bevaras. I detta fall utgörs den unika miljön
av bland annat slätt- och backlandskapet.
8.1.2

8.1.3

Åtgärder

Genom att använda nedgrävda kablar istället för
luftledningar sker ingen konflikt med strandskyddsbestämmelserna eller intentionen för riksintresset för kustzonen. Att kablarna grävs ner
innebär även att man undviker förändringar av den
miljö som riksintresset för kultur- och naturvården
ämnar skydda.

Påverkan

Under undersökningsskedet sker ingen praktisk
påverkan på områden av riksintresse.
Under anläggningsskedet och driftskedet kommer
såsom beskrivs i avsnitten, nedan olika områden
för riksintresse att beröras. Vid avvecklingsskedet
förväntas samma typer av påverkan som under anläggningsskedet.

Vad gäller fornlämningar under markytan så kommer fördjupade undersökningar genom provschaktgrävningar att utföras och ligga till beslut om vilka
åtgärder som skall vidtas. Där det inte går att undvika fornlämningar kommer kabelnedläggningen
ske i samråd med Länsstyrelsens kulturenhet för att
framskrida med arbetet försiktigt.

Vid nedgrävning av kablar under anläggningsskedet kommer området av riksintresse för kustzonen att påverkas direkt genom transporter,
schaktningar och liknande aktiviteter.

8.1.4

Kabelnedläggningen minskar tillgängligheten för
allmänheten i det område där arbetet för tillfället
sker. Vid driftskedet ligger kabeln på plats och
diken är återfyllda och återställda. Då är områden
för nedgrävd kabel återställda varför projektet inte
kommer att strida mot strandskyddets syfte.

Bedömning

Påverkan på områden av riksintresse eller andra
skyddade områden kommer generellt sett bli ringa.
Då verksamheten endast medför en begränsad påverkan på miljön (se avsnitt om påverkan på flora
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ovan) kommer någon konflikt med riksintresse för
naturvård inte att uppkomma.
BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE MM

8.2

Yrkesfisket

8.2.1

Förutsättningar

Såväl yrkesfiske som fritidsfiske (se avsnitt om
rekreation nedan) förekommer längs kabelsträckningen. Längs kusten sker fiske främst av ål och
lax. Till havs sker yrkesfisket både med trål och
med nät.

Mycket stora konsekvenser
(högt värde - hög påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av de
värden som identifierar och motiverar områdets värde som
riksintresse (högt värde – hög påverkan).
Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan (tillfällig skada, lång tid ~
upp till en mansålder) på något av de värden som identifierar och motiverar områdets värde som riksintresse
(högt värde – måttlig påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av de
värden som identifierar och motiverar objektets värde som
riksintresse. (högt värde men mindre omfattning ~ måttligt
värde – hög påverkan).

8.2.2

Påverkan

Under anläggningsskedet kan fisket påverkas av de
fartyg som kommer att operera, därtill kan sedimentspridning från nedläggningen av kabeln störa
fisket. Exempelvis har fiskare anfört att kalksediment kan fastna i de tjärade näten och göra dessa
nät synliga för ålen. Detta medför att ålen undviker
nätet och fångsten reduceras. Yrkesfiskare och
andra berörda kommer att informeras i god tid innan nedläggningen av kabeln, och navigationsvarningar kommer att utfärdas. Sökanden har en överenskommelse med berörda yrkesfiskare längs sydkusten om hur denna fråga skall hanteras. Påverkan
begränsas vidare av att anläggningsskedet är kortvarigt.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar (tillfällig skada, kort tid <5 år)
huvudsakliga värden av riksintresse.
Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på värden inom område med riksintresse.

Yrkesfisket kommer inte att påverkas i någon större omfattning under driftskedet. Där kabelförbanden av olika anledningar inte kan grävas ner skall
förbanden skyddas på ett sådant sätt att risken för
bottensättning av nät begränsas.

Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen innebär ingrepp eller ringa påverkan på
objekt med högre värden inom område för riksintresse.
Värdena kan snabbt återställas vid avslutad drift av anläggningen.
• Anläggningen medför ingen risk för mätbar påverkan på
något som skyddas inom område för riksintresse.

Under avvecklingsskedet blir påverkan för sjöfarten och yrkesfisket i stort sett samma som under
anläggningsskedet.
8.2.3

Riksintresset för kustzon kan inte anses vara
påverkat sedan kabeln lagts ned och området
återställts. Förläggningen av kablarna kommer
efter en tid inte att synas.

Åtgärder

Med yrkesfiskare som berörs av gruppstationen ute
på Kriegers flak har sökanden träffat en överenskommelse om ekonomisk ersättning för den skada
som kan tänkas uppkomma. Överenskommelsen
täcker vattenverksamheten på svenskt territorialvatten. Uppgörelsen innefattar således även störningar från kabeln, såväl under anläggningsskedet
som under driftskedet och avvecklingsskedet.

Riksintresse för fiske kommer inte att bli negativt
påverkat av kabelanslutningen, annat än under en
begränsad tid vid anläggningsskedet. Se vidare
nedan angående yrkesfisket.

De yrkesfiskare som har ett fast fiske vid kusten
kan komma i direkt konflikt med ett av kabelförbanden. Dessa fiskare kommer att ersättas för
eventuella skador i samband med byggskedet och
det temporära intrånget som kabeln medför på
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Under driftskedet förväntas ingen påverkan på
fisket.

deras fiskeverksamheter. Ersättningen avseende
ålfiske förutsätter dock att detta fiske är så omfattande att de trots Fiskeriverkets beslut om fiskeförbud, har tillstånd att fortsätta. Sökanden kommer att undvika att lägga ned kabeln under den för
fisket kritiska perioden maj-november. Om det av
tidsmässiga skäl skulle bli nödvändigt att utföra
arbetena under denna kritiska period, kommer berörda fiskare att kompenseras.

Under avvecklingsskedet blir påverkan för yrkesfisket, om kabeln tas upp, likartad den under anläggningsskedet.
Påverkan för yrkesfiskets del bedöms som ringa.

BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ YRKESFISKET
Mycket stora konsekvenser
(högt värde – hög påverkan)
• Anläggningen får till följd att fiske inte längre kan bedrivas inom ett område av riksintresse eller internationellt
intresse för fisket.

Jordbruk och fastighetsägare

8.3.1

Förutsättningar

Området inom utredningsområdet utgörs till största
del av högklassig åkermark (klass 8−10). Det rör
sig här framförallt om livsmedelsproduktion och de
dominerande grödorna är spannmål, betor och raps.
Specialodlingar förekommer. Områden utan åkermark är främst strandområdet vid Sjöhult, korsande vägar och vägrenar samt diken.

Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan eller
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen ger betydande påverkan på fisket inom
ett område av riksintresse eller internationellt intresse.
Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför att fiske endast kan bedrivas i
mindre omfattning än tidigare inom ett område av riksintresse för fisket eller i övriga områden av betydelse för
fiskenäringen.

8.3.2

Påverkan

Under anläggningsskedet tas för kabeldragningen
en begränsad yta mark, i huvudsak åkermark, i anspråk. Under denna tid kan marken inom arbetsområdet inte brukas. Viss påverkan på markstrukturen kan ske, speciellt om arbetet bedrivs vid blöt
väderlek. Korsande dräneringsledningar behöver
grävas av. Dessa dräneringsledningar kommer att
repareras i samband med att arbetsområdet återställs.

Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan eller
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför att fiske kan bedrivas i mindre
omfattning än tidigare inom ett område av mindre betydelse för fisket.
Ringa eller inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen medför ingen större förändring av förutsättningarna för att bedriva fiske.

Under driftskedet kommer markanvändningen
längs kabelsträckningen att begränsas av vissa restriktioner, exempelvis förbud att uppföra byggnad, upplag eller liknande i den nedgrävda kabelns
närhet. Det kommer att krävas godkännande från
ledningsägaren för att uppföra staket, byggnad
eller annan anläggning på närmare avstånd än tre
meter från kabeln. Det krävs även medgivande från
ledningsägaren för att spränga, täckdika, schakta
eller på annat sätt ändra marknivån. Det kommer
dock att vara tillåtet med temporära upplag, exempelvis av betor. (Se även avsnitt 6.3.5 Restriktioner.)

Det förhållande att kabeln grävs ned, förhindrar
konflikter med nätfiske. I de avsnitt där kabeln inte
kan grävas ned, skall den skyddas så att risken för
att nät fastnar begränsas.
8.2.4

8.3

Bedömning

Vid anläggningsskedet av sjökablarna kan alger
komma att lossa från havsbottnen. Dessa alger
riskerar att fastna i fiskares nät och garnet påverkas
då negativt. Vidare kan sediment i samband med
nedläggningen av kabeln fastna i nät och göra
dessa synliga för fisk.

Under avvecklingsskedet kan om kabeln tas upp,
samma påverkan som vid anläggningsskedet förväntas.

______________________________________________________________________________________________________________________________

− 69 −
MKB Kriegers flaks vindkraftpark, kabelanslutning

______________________________________________________________________________

8.3.3

Åtgärder

dor. Fastighetsägarna kommer även att kompenseras för det permanenta intrång som restriktionerna
enligt ovan medför.

Kablarnas detaljerade stäckning har planerats i
samråd med berörda markägare för att denna så
långt som möjligt skall anpassas till pågående
markarrondering.

Vid samråd med LRF och kommungrupperna i
Vellinge och Trelleborg framfördes att ersättningsfrågor skall lösas innan anläggningsarbetena påbörjas. Detta önskemål kommer om möjligt att tillgodoses.

Hänsyn kommer att tas till förekommande avvattningssystem. Kabelsträckningen har anpassats till
förekommande planer för att inte störa framtida
planerad exploatering.

8.3.4

BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ JORDBRUKS- OCH
FASTIGHETSÄGARE

Bedömning

Ingen permanent skada bedöms uppkomma under
anläggningsskedet. Redan året efter det att anläggningsarbetena avslutats, kommer marken till stor
del att vara återställd och markanvändningen kan i
princip då fortgå såsom innan ingreppet. Eftersom
fastighetsägare kommer att kompenseras för skador som eventuellt uppkommer, kommer det inte
kvarstå någon oreglerad påverkan i denna del.

Mycket stora konsekvenser
(högt värde – hög påverkan)
• Anläggningen slår ut en hel näring för jordbruks- och
fastighetsägare.
• Anläggningen får till följd att jordbruks- och fastighetsägare inte längre kan bedriva sin verksamhet. (Permanent
och stor skada med en varaktighet av cirka en generation
eller mer.)

Markeringsstolpar utvisande kablarnas läge sätts
upp på vissa platser. Synbara spår av förläggningen
i övrigt blir kortvariga. Generellt kan sägas att spåren från nedläggningen i stort sett försvunnit efter
någon eller några säsonger.

Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan eller
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen får till följd att jordbruks- och fastighetsägares verksamhet till betydande del begränsas under
längre tid. Anläggningen påverkar hela näringen för en
jordbruks- eller fastighetsägare. (Tillfällig och stor skada <
tio år)

Påverkan på fastighetsägare bedöms som ringa.
Den begränsning i exempelvis jordbruket som sker
genom restriktioner i den möjliga markanvändningen, kommer att kompenseras.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför att jordbruks- och fastighetsägare
endast kan bedriva sin verksamhet i mindre omfattning än
tidigare. (Permanent och måttlig skada med en varaktighet
av cirka en generation eller mer.)
Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför tillfälligt att jordbruks- och fastighetsägare kan bedriva sin verksamhet endast i mindre
omfattning än tidigare. (Tillfällig och måttlig skada < tio år)

8.4

Sjöfart

8.4.1

Förutsättningar

Det är i första hand fartygstrafik mellan Öresund
och Bornholmsgattet samt mellan Trelleborg och
Rostock/Travemünde, som passerar över kabelsträckningen.

Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen medför ingen förändring eller mycket liten
förändring av förutsättningarna för att bedriva verksamhet
för jordbruks- och fastighetsägare.

8.4.2

Påverkan

I anläggningsskedet kommer särskilda fartyg att
operera, varvid sjötrafiken kan komma att påverkas
− om än tillfälligt och endast i mindre utsträckning.
Båttrafiken med arbetsfartyg till och från området
för kabeldragning blir tillfälligt intensiv under anläggningsskedet.

Under anläggningsskedet kommer det att säkerställas att det finns erforderliga passagemöjligheter
över arbetsområdet. Fastighetsägarnas uteblivna
intäkter på grund av anläggningsarbetet kommer
att kompenseras. Detta gäller även de skador som
kan uppkomma på gröda eller andra tillfälliga ska-

Vid driftskedet är kabeln nedspolad i havsbottnen,
den kommer då inte påverka sjöfarten. Viss oro har
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uttryckts för att kabeln kan påverka båtars navigationssystem. Sökanden har låtit göra en separat
studie kring detta (se Bilaga 4.10). Denna studie
visar en begränsad påverkan på kompasser, som
inte bedöms få någon praktisk betydelse.

ningen av kabeln, navigationsvarningar kommer att
utfärdas.

Under avvecklingsskedet blir påverkan för sjöfarten i stort sett samma som under anläggningsskedet.

Säkerhetsundersökningar av SSPA har skett och
kommer att ske i enlighet med samråd med Sjöfartverket. De säkerhetshöjande åtgärder som
SSPA rekommenderat kommer att beaktas.

Kabeln kommer i samråd med Sjöfartsverket att
utmärkas i fält med ensmarkering och på sjökort.

BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ SJÖFART

8.4.4

Bedömning

Under anläggningsskedet, liksom under ett avvecklingsskede då kabeln tas upp, kommer att ske en
tillfällig ökning av fartygstrafiken i området. Detta
bedöms medföra en ringa påverkan. Även den påverkan som kan förväntas under driftskedet är
ringa, i praktiken ingen. Inga problem av betydelse
förväntas för navigationssystem.

Mycket stora konsekvenser
(högt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utgör ett permanent hinder för internationell
handelssjöfart, dvs. att befintliga farleder måste läggas om
(permanent hinder > en generation).
Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan eller
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utgör ett tillfälligt hinder för internationell
handelssjöfart, dvs att befintliga farleder måste läggas om (<
en generation).
• Anläggningen utgör ett permanent hinder för övrig sjöfart,
dvs sådan som rör sig utanför farleder (> en generation).

Vägar och järnväg

8.5.1

Förutsättningar

De föreslagna sträckningarna på land berör infrastruktur såsom väg och järnväg. Korsning med
större vägar, järnväg och eventuella vattendrag
sker genom tryckning eller borrning.

Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar internationell handelssjöfart, dvs.
stör trafikeringen på något sätt jämfört med idag.
• Anläggningen utgör ett tillfälligt hinder för övrig sjöfart, dvs.
sådan som rör sig utanför farleder.

Väg E6 är ett riksintresseobjekt. Vägverket planerar att bygga om denna väg till motorväg. I samband med ombyggnaden kommer även ombyggnad
att ske i närliggande vägnät.

Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan/ringa värde – måttlig
påverkan)

Järnvägen Trelleborg-Malmö är av riksintresse för
kommunikation. Banverket utreder en ny infart för
Pågatågstrafik till Trelleborg. Vid en anslutning till
Trelleborg kommer elkabeln att i några avsnitt ligga parallellt med järnvägen och nedgrävda signalkablar. Härvid kan strömmen i kraftkabeln skapa
en inducerad spänning i signalkablarna.

• Anläggningen har liten påverkan på internationell handelssjöfart, dvs. stör trafikeringen i liten utsträckning jämfört med
idag.
• Anläggningen påverkar övrig sjöfart, dvs. sådan som rör sig
utanför farleder.
Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen har ringa eller ingen påverkan på sjöfarten i
området.

8.4.3

8.5

8.5.2

Påverkan

Vid anläggningsskedet kommer endast att ske en
begränsad påverkan på de större vägarna och järnvägen eftersom kabeln kommer att tryckas eller
borras under dessa. Viss störning kan även uppkomma till följd av transporter av kabelrullar. Det
kan inte uteslutas att temporära avstängningar av
vägar eller andra restriktioner för trafikanter

Åtgärder

Sjöfartsverket, yrkesfiskare och andra berörda
kommer att informeras i god tid innan nedlägg-
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induktion är så svag att den inte kommer att orsaka
störningar i signalsystemet (se Bilaga 4.11).

kommer att erfordras. Trafikens hastighet kan
exempelvis komma att begränsas och trafiken kan
tillfälligt behöva omdirigeras.

Vid avvecklingsskedet kommer påverkan att vara
likartad den vid anläggningsskedet.

Buller och damning bedöms påverka trafiksäkerheten på liknande sätt som vägarbeten i övrigt gör.

8.5.3

BEDÖMNINGSGRUNDER,

Åtgärder

Vägarnas standard skall besiktigas före och efter
anläggningsskedet och dokumenteras med fotografier innan arbetet påbörjas för att kunna påvisa
eventuella förändringar. Eventuell påverkan kommer att åtgärdas.

PÅVERKAN PÅ VÄG OCH JÄRNVÄG
Mycket stora konsekvenser
(högt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utgör ett permanent hinder där riksintresse
för väg eller för järnväg påverkas så att dessa inte kan
användas alls utan måste läggas om (permanent hinder,
> en generation).

8.5.4

Bedömning

Påverkan på vägar och järnvägar sker endast under
anläggningsskedet och avvecklingsskedet. Då
dessa skeden är tillfälliga och vägarna åtgärdas,
bedöms påverkan på vägar och järnvägar bli ringa.

Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan/måttligt värde – hög
påverkan)
• Anläggningen utgör ett tillfälligt hinder där riksintresse för
väg eller för järnväg påverkas så att dessa inte kan
användas under en längre tid, utan måste måste läggas
om (tillfälligt hinder < en generation).
• Anläggningen utgör ett permanent hinder för övriga
vägar eller järnvägar (> en generation).
Måttliga konsekvenser

8.6

Korsande ledningar

8.6.1

Förutsättningar

I den planerade marina kabelsträckningen korsas
ett antal telekablar. Inom havsområdet har två
naturgasledningar till Polen varit föremål för utredning. Projekten har benämnts Baltic Pipe respektive Österled (Austerled). Båda dessa projekt är för
närvarande vilande. Kabeldragning från Kriegers
flak kommer att korsa dessa planerade sträckningar. På land finns ett antal ledningar som kommer att beröras.

(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar riksintresse för väg eller för
järnväg så att trafikflödet störs på något sätt jämfört med
innan anläggningen (max 5 år).
• Anläggningen utgör ett tillfälligt trafikhinder (max 5 år).
Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan/ringa värde – måttlig
påverkan)
• Anläggningen har liten påverkan på trafikflödet på väg
eller järnväg, dvs. stör trafik i liten utsträckning jämfört
med idag. Allmänheten märker sällan skillnad utom endast
tillfälligt.

8.6.2

Påverkan

Vid anläggningsskedet finns risk för skador på
korsande ledningar. Vidare kan vid parallellförläggning störande induktionsströmmar uppkomma
på exempelvis signalledningar.

Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen har ringa eller ingen påverkan på vägar
och järnvägar i området.

8.6.3

Åtgärder

Efter samråd med berörda kabelägare upprättas
korsningsavtal som reglerar korsningsförfarandet.
Detta medför att risken för påverkan på korsande
kablar minimeras.

Någon påverkan under driftskedet förväntas inte.
Beräkningar har gjorts av den inducerade spänningen som uppstår i telekabel som används i Banverkets signalsystem och resultatet visar att den
inducerade spänningen i telekabeln ligger mellan
cirka 1−3 volt då avståndet mellan telekabeln och
kraftkablarna varieras mellan 10−40 meter. Denna
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BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ KABEL OCH LEDNINGAR
Mycket stora konsekvenser

8.7

Rekreation och friluftsliv

8.7.1

Förutsättningar

Arbetsområdets bredd för förläggningen av kabelförbanden kommer att uppgå till cirka 12−25
meter, beroende på hur många förband som läggs
parallellt. Behov av utökat arbetsområde föreligger
vid landfästet.

(högt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utgör ett permanent hinder för drift eller
funktion på annan kabel/ledning av central betydelse för
landets försörjning (ex. el-stamnät), som innebär att befintlig kabel/ledning måste flyttas eller läggas om (permanent
hinder > en generation).

Strandpromenader, fågelskådning, fritidsfiske och
bad är aktiviteter som sker i olika delar där kabeln
projekteras.

Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan eller
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utgör ett tillfälligt hinder för drift eller funktion på annan kabel/ledning av central betydelse för landets
försörjning (ex. el-stamnät), som innebär att befintlig kabel/ledning måste flyttas eller läggas om (tillfälligt hinder < en
generation).

8.7.2

Påverkan

Påverkan på rekreation och friluftsliv på grund av
kabeldragning kan ske vid anläggningsskedet.
Under den begränsade tid som anläggandet av
kabeln sker på land kan maskiner och fordon störa
friluftslivet nära anslutningspunkten vid landfästet
och vidare i området där kabeln dras fram. Vid
anläggningsskedet till havs kommer alger att kunna
slitas loss från bottnen. Dessa alger skulle kunna
sköljas upp längs kustremsan, inklusive på badstränder, och där upplevas som besvärande.

• Anläggningen utgör ett permanent hinder för övrig kabel/ledning som inte är av central betydelse för landets försörjning, (permanent hinder > en generation).
Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar övrig kabel/ledning som inte är av
central betydelse för landets försörjning, dvs. stör drift eller
funktion på något sätt jämfört med idag.
Små konsekvenser

Fritidsfiskare i kabelns närområde kan påverkas
negativt under anläggningsskedet i den utsträckning fisken förväntas fly området tillfälligt. Å
andra sidan kommer nedspolningen att frilägga
bottenorganismer, som kan locka till sig fiskar.

(måttligt värde – ringa påverkan eller ringa värde –
måttlig påverkan)
• Anläggningen har liten eller tillfällig påverkan på annan
kabel/ledning av central betydelse för landets försörjning
(ex. el-stamnät).
• Anläggningen påverkar övrig kabel/ledning som inte är av
central betydelse för landets försörjning.

På land dras kabeln till största delen fram över
åkermark, med begränsat rekreationsvärde.

Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen har ringa eller ingen påverkan på annan
kabel/ledning.

8.6.4

Under driftskedet är marken återställd och kabeln
ligger nedgrävd på land respektive nedspolad i
havsbottnen. Precis ovanför kabel finns ett begränsat magnetfält men detta bedöms inte påverka friluftslivet.

Bedömning

På land kommer markörer att visa var kabel är nedgrävd. I övrigt kommer inte kabeln att kunna ses.
Det blir därför inga visuella störningar från kabeln.

Med vidtagna åtgärder förväntas ingen påverkan
på drift och funktion av korsande el-, gas-, vattenoch telefonledningar.

Vid avvecklingsskedet kan om kablarna tas bort
samma typ av påverkan förväntas som vid anläggningsskedet.

Spänningen i kablar från vindkraftparken är inte
tillräckligt stark för att skapa störningar på telekabel som används i Banverkets signalsystem.
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8.7.3

8.7.4

Åtgärder

Under anläggningsskedet kommer kabeln att grävas ned på land respektive spolas ned i havsbottnen. Anläggningsskedet kommer att begränsas i tid
och påverkan minimeras således.

Bedömning

Då området inte utgör riksintresse för friluftsliv, då
kabeln grävs ned respektive spolas ned och då det
eventuellt störande anläggningsskedet är begränsat
i tiden, kan projektet inte anses medföra mer än
ringa påverkan för rekreation och friluftsliv.

BEDÖMNINGSGRUNDER
FÖR PÅVERKAN PÅ REKREATION OCH
FRILUFTSLIV
Mycket stora konsekvenser
(högt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utplånar några av de värden som utgör
värdegrunden för områdets rekreations- och friluftsvärde
av riksintresse eller internationellt intresse.
Stora konsekvenser
(högt värde – måttlig påverkan
måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan på några av de värden
som identifierar och motiverar områdets rekreations- och
friluftsvärde av riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen utsläcker några av de värden som identifierar och motiverar objektets intresse rekreations- och
friluftsvärde av riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen utplånar rekreations- och friluftsvärden
av regionalt intresse med mycket höga värden.
Måttliga konsekvenser
(måttligt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar värde på rekreations- och
friluftsvärde av riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger ingrepp i regionalt skyddsvärt
rekreations- och friluftsvärde, där endast delar av objektets värden utplånas.
• Anläggningen utsläcker rekreations- och friluftsvärde
av lokalt värde.
Små konsekvenser
(måttligt värde – ringa påverkan eller
ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på
huvudsakliga värden på rekreations- och friluftsvärde av
riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger ett begränsat ingrepp i lokalt
skyddsvärt rekreations- och friluftsvärde eller mycket
liten påverkan på objekt med högre värden.
Ringa/inga konsekvenser
(ringa värde – ringa påverkan)
• Anläggningen utsläcker inga rekreations- och friluftsvärden inom ett riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger en liten men ej mätbar påverkan på
rekreations- och friluftsvärden.
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9

Kumulativa effekter

9.1

Förutsättningar

väntas bli små eftersom miljöpåverkan från dessa
två delar av projektet förväntas avta snabbt med
ökat avstånd.

I enlighet med Naturvårdsverkets rapport ”Inventering av marina naturtyper på utsjöbankar”27 bör
miljökonsekvensbeskrivningar i större omfattning
än vad som varit brukligt tidigare, beskriva effekterna av flera samverkande påverkanskällor, så
kallade kumulativa effekter. I rapporten noteras att
en vindkraftspark kan betraktas som ett för annan
verksamhet stängt område, såsom intensiv fartygstrafik och fiske. Detta kan innebära ett skydd mot
andra störningar för de marina arter och habitat
som förekommer inom vindkraftsområdet. I detta
avseende kan en vindkraftpark minska negativa
kumulativa effekter.

9.2

Påverkan och bedömning

Långsiktigt innebär vindkraftparken, inklusive
kablarna, att man totalt sett hushåller med ändliga
naturresurser eftersom vindkraftverk drivs av
vinden och ger el, och behovet av elproduktion
med annan teknik därmed kan förväntas minska.
Kortsiktiga kumulativa effekter är störningar från
framförallt anläggningsskedet tillsammans med
övriga störningar i närområdet.
Nedan diskuteras kumulativa effekter som kan
uppkomma och deras påverkan på respektive
objekt under anläggningsskedet och under driftskedet. Därefter ges en bedömning om någon
faktisk risk för störningar till följd av dessa effekter kan förutses. I framtiden, om tjugo till trettio år,
kan andra verksamheter uppträda i aktuellt område
och kumulativa effekter som möjligen kan uppstå
vid avvecklingsskedet går därför inte helt att förutse idag.

Effekter från installation och drift av de i denna
ansökan aktuella kablarna, kan sammanlagras med
effekter från anläggandet av exempelvis vindkraftparken med interna kablar, effekter från andra ledningar såsom el-, tele- och vattenledningar samt
effekter från andra aktiviteter på land och till havs.
Härigenom kan ske en ackumulering av olika
effekter som förstärker påverkan. De av sökanden
identifierade planerade aktiviteterna på land som
skulle kunna sammanfalla i tid med anläggandet av
kabeln, utgörs blad annat av projekt från Vägverket, Banverket och E.ON. Banverket planerar en
utbyggnad av Trelleborgsbanan och Vägverket
planerar att bygga en ny cirkulationsplats vid väg
E6, Skegrie, och sedan att bygga ut hela vägen.
Därtill kommer diverse mindre justeringar och förbättringar av befintliga vägar. E.ON planerar ett
antal kabelprojekt i området, bland annat till följd
av Östra Grevies och Västra Ingelstads expansion.
Dessa kabelprojekt väntas bli genomförda under de
närmaste åren.

9.2.1

Människor

Vissa kumulativa effekter för människor till följd
av kabelnedläggning tillsammans med annan verksamhet, kan uppkomma under anläggningsskedet.
Exempelvis Vägverkets och Banverkets kommande arbeten med järnväg respektive väg, samt
E.ON:s planerade kabelprojekt. Detta förutsätter
dock att dessa arbeten sammanfaller i tid (och i
någon mån även i rum) med anläggandet av
kabeln. De kumulativa effekterna kan omfatta ökad
trafik, bullrande maskiner och damning. Dylik ackumulerad störning skulle dock troligtvis inte medföra annat än ringa negativ påverkan för människor.

Om dessa sammanfaller tidsmässigt med den av
sökanden planerade kabeldragningen, bör en samordning ske för att begränsa eventuella kumulativa
negativa effekter.

Under driftskedet kommer en markerad nedgrävd
kabel att finnas, vars magnetfält skulle kunna
kumuleras med magnetfält från annan nedgrävd
kabel eller annan ledning. Då avstånd till andra
kablar är tillräckligt långt kan inte några negativa
kumulativa följder av magnetfält från olika kablar
förväntas för människor under driftskedet. Ett
undantag är möjligen där kabeln läggs parallellt
med kraftledningar. Det kan dock ses som en
fördel att magnetfälten samlas.

Kumulativa effekter av kabeldragningen tillsammans med anläggandet av vindkraftparken i sig,

27

Naturvårdsverket, 2006. Inventering av marina
naturtyper på utsjöbankar. Rapport 5567, sid 54−55.
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9.2.2

9.2.5

Marin flora och fauna

Fornminnen är att se som en ändlig kulturmiljöresurs. Detta innebär att alla skador eller förluster
av dessa, medför en ackumulerad effekt på vår
kulturmiljöskatt. Det är därmed väsentligt att under
anläggningsskedet så långt som möjligt begränsa
påverkan och eventuella skador på fornlämningarna. Se även avsnitt 9.2.8 Riksintressen och skyddade områden.

Kumulativa effekter för den marina floran och
faunan skulle under anläggningsskedet kunna vara
buller och vibrationer samt sedimentspridning från
anläggandet av parken och nedläggning av kablar,
om detta sker samtidigt eller nära i tid. Den direkta
påverkan i detta avseende från kabelnedläggningen
bedöms dock vara avgränsad i tid och därmed bli
liten. Påverkan förväntas därför inte bidra till
någon betydande kumulativ effekt tillsammans
med anläggningsarbeten vid vindkraftparken.

Några kumulativa effekter för kulturmiljön under
driftskedet har inte identifierats.

Under driftskedet förväntas inte någon annan verksamhet påverka den marina floran och faunan
längs kabeldragningen varför en kumulativ effekt
inte heller kan förväntas.

9.2.6

Yrkesfisket

Under driftskedet sker ingen påverkan på den terresta floran och faunan förutom svaga magnetiska
fält, vilka i sig inte väntas medföra några konsekvenser. Någon för naturmiljön negativ kumulativ
påverkan tillsammans med andra befintliga eller
planerade ledningar väntas inte uppkomma.

För fisket innebär de restriktioner som uppkommer
till följd av olika marina verksamheter såsom sjökablar, marin vindkraft och skyddsområden, en allt
större begränsning. Det är möjligt att det förbud av
bottentrålningsfisket som under driftskedet planeras inom parken, kan verka gynnsamt på fiskproduktionen då reproduktionsområden för fisk kan
förväntas uppstå (jämför med Naturvårdsverkets
rapport 5567). Detta skulle i så fall gynna yrkesfisket på längre sikt.
9.2.4

Terrest floran och faunan

Under anläggningsskedet kan annan verksamhet
påverka flora och fauna samtidigt som kabelnedläggningen sker. Banverkets, Vägverkets och
E.ON:s arbeten skulle, om de sker samtidigt och
inom samma närområde som kabeldragningen,
kunna medföra en kumulativ påverkan beträffande
buller, damning, grävning, upplägg av massor och
skador från arbetsfordon. En sådan eventuell
kumulativ påverkan bedöms dock inte få några
betydande varaktiga negativa konsekvenser för
floran och faunan. Någon befintlig verksamhet
som skulle kunna medföra kumulativa effekter för
den terresta floran eller faunan har inte identifierats.

Kumulativa effekter för fiskens del skulle under
driftskedet kunna vara en ackumulerad störning till
följd av olika kablars (befintliga eller tillkommande) magnetfält. Magnetfältet från de enskilda kablarna är dock så svagt, att det inte förväntas uppkomma några kumulativa effekter med kablar
placerade på ett avstånd av flera kilometer. Baltic
Cable är den närmsta kabeln, avståndet dit är vid
landfästet cirka en kilometer och detta avstånd
ökar successivt längre ut från kusten.
9.2.3

Kulturmiljön

9.2.7

Rekreation och friluftsliv

Rekreation och friluftsliv förkommer främst vid
den delen av kabeln som befinner sig vid stranden.
Övrig kabelsträckning sker främst genom åkermark. Kumulativa effekter för rekreation och friluftsliv skulle uppkomma vid anläggningsskedet
om det sker flera anläggningsarbeten i området
som river upp alger, som i sin tur flyter i land på
stränderna. Sökanden har inte kännedom om några
sådana projekt som skulle vara aktuella varför
några kumulativa effekter inte kan förutses i dagsläget. Under driftskedet förväntas inga negativa
effekter på grund av kumulativ påverkan för
rekreation eller friluftslivets del.

Sjöfart

För sjöfarten skulle kumulativa effekter kunna
uppkomma under driftskedet om exempelvis den
sammanlagda effekten av flera kablar, skulle störa
fartygens navigationssystem. Några sådana effekter kan inte förutses (se avsnitt 8.4 Sjöfart).
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9.2.8

9.2.12 Elproduktion

Riksintressen och skyddade områden

Den aktuella vindkraftparken beräknas med 128
verk om vardera 5,0 MW, ge en årsproduktion på
cirka 2,1 TWh el. Detta motsvarar cirka 1 % av
landets totala årsbehov av el. Enligt proposition om
vindkraft (prop 2005/06:143) som kom den 16
mars 2006, anges som ambitionsmål att den årliga
produktionen av förnybar el skall öka med
17 TWh, varav 10 TWh skall utgöras av el från
vindkraft. Dessa 17 TWh motsvarar 10 % av landets energibehov varje år. För att nå detta mål är
2,1 TWh en viktig etapp.

Det av sökanden planerade projektet väntas inte
medföra någon betydande negativ påverkan på
något område som ett riksintresse avser att skydda.
Ett undantag från detta skulle vara om påverkan
sker på fornlämningar som ligger inom ett område
som skyddas av riksintresse kulturminnesvård.
Kumulativa effekter för riksintresse kulturminnesvård skulle då kunna ske genom andra planerade
projekts eventuella påverkan. Då stor försiktighet
vidtas vid dylika projekt (se ovan, avsnitt 8.1.3)
bedöms sådan eventuell kumulativ påverkan inte
medföra några betydande konsekvenser. Några
kumulativa effekter för andra skyddade områden
har inte identifierats vare sig under anläggningsskedet eller under driftskedet.
9.2.9

Vindkraften gynnar miljön och är ett positivt
energislag i ett globalt perspektiv. Kablarna från
vindkraftparken till transformatorstationerna är en
avgörande länk i kedjan för att möjliggöra energiproduktion från vindkraft. Sett i ett globalt perspektiv och på längre sikt, är den kumulativa effekten från detta projekt tillsammans med andra
vindkraftverk och dess kablar, generellt sett
mycket positiv för miljön. Vindkraft bidrar till
elproduktion som inte tär på miljön lika mycket
som andra sätt att producera energi gör. Olja och
gas är ändliga resurser. Dessa sätt att producera el
bidrar dessutom till utsläpp av luftföroreningar,
däribland växthusgaser, som missgynnar miljön på
lång sikt. Även om dessa jämförelser är väl kända
bör de nämnas i ett sammanhang där kumulativa
effekter av anläggande av kablar till vindkraftparker diskuteras.

Jordbrukare och fastighetsägare

Under anläggningsskedet skulle exempelvis Banverkets, Vägverkets och E.ON:s arbeten, om de
sker samtidigt och på samma fastigheter som
kabeldragningen, kunna medföra en kumulativ
påverkan beträffande buller, damning, upplägg av
massor, skador från arbetsfordon med mera.
Några andra störande verksamheter vars påverkan
på jordbruket eller i övrigt inverka på markägares
intressen, som kan ackumuleras med störningar
från kabelnedläggningen under anläggningsskedet,
har inte identifierats.
I området närmare Arrie finns många andra befintliga kablar. Kablarna i föreliggande projekt kan
tillsammans med andra nedgrävda kablar, under
driftskedet medverka till ytterligare begränsning av
fastighetsägares verksamhet för jordbruks- och fastighetsägare.

Om föreliggande vindkraftprojekt genomförs så
kommer detta att generera värdefull kunskap för
andra havsbaserade vindkraftprojekt. Det kommer i
sin tur att leda till teknisk utveckling av kostnadseffektivare metoder. Detta medför att möjligheterna för omställning till ett klimatneutralt energisystem ökar.

9.2.10 Vägar och järnvägar
Några kumulativa effekter för vägar och järnvägar
har inte identifierats vare sig under anläggningsskedet eller under driftskedet.

9.3

Åtgärder

I den mån negativa kumulativa effekter som inte
har kunnat förutses ändå skulle uppkomma, får en
samordning mellan de olika verksamheterna ordnas för att säkerställa att dessa kumulativa effekter
begränsas till en acceptabel nivå.

9.2.11 Korsande ledningar
Några kumulativa effekter för korsande ledningar
har inte identifierats vare sig under anläggningsskedet eller under driftskedet.

Där negativa kumulativa effekter kan förväntas,
exempelvis där många andra kablar också begränsar fastighetsägares användande av sin
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fastighet, måste detta beaktas särskilt vid de
diskussioner som förs med de enskilda markägarna.
Själva projektet, uppförandet av en gruppstation
för vindkraft, kommer att bidra med en teknikutveckling som kommer andra havsbaserad vindkraftprojekt till godo. De åtgärder som vidtas för
att genomföra detta projekt, kommer således även
att bidra till positiva kumulativa effekter av vindkraftproduktionen.
9.4

Syntes

Läggs de väntade störningarna från projektet ihop
med störningar från befintlig och planerad verksamhet ser man att de flesta kumulerade effekterna
uppkommer under anläggningsskedet. Det rör sig
då exempelvis om buller, damning, sedimentspridning och ianspråktagande av mark för placering av
maskiner och fordon. Då denna påverkan väntas bli
liten och anläggningsskedet är temporärt bedöms
konsekvenserna av de kumulativa störningarna i
detta skede bli ringa och acceptabla.
Under driftskedet kan kumulativ påverkan främst
uppkomma i form av begränsningar för fastighetsägare. Magnetfält avtar med avstånd till källan och
får därmed en begränsad utbredning, varför eventuella negativa synergieffekter med andra kablar
inte förväntas för exempelvis ålen eller för djur på
land. Sammantaget väntas konsekvenserna av de
kumulativa störningarna i detta skede att bli ringa.
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10

Erfarenheter från andra projekt

10.1

Baltic Cable

mätperioden 1996 kompletterades programmet
med pH-mätningar av havsvattnet i anslutning till
kontrollpunkterna och referenspunkten vid elektrodstationen. I samråd med länsstyrelsen i Skåne
län 1997 ändrades programmet för mätning av
effekter av klorgasbildning vid elektrodstationen
till att omfatta längre expositionstid, fler musselburar samt färre musslor per bur. 1998 kompletterades klorgasmätprogrammet med en extra
referensstation öster om elektrodstationen.

Baltic Cable är en 250 kilometer lång 450 kV likströmskabel (HVDC) om 600 MW. Från Sverige
går den ut cirka en kilometer väster om den planerade kabeln för Kriegers flaks vindkraftpark. Förbindelsen har ingen separat kabel för återledning
utan denna sker genom vattnet. Att förbindelsen utgörs av en enkelledare innebär att den avger ett
väsentligt kraftigare magnetfält än om en dubbelledare används (som är aktuellt vid en eventuell
likströmsanslutning av Kriegers flak).

Denna rapport sammanfattar de resultat som framkommit under kontrollprogrammet, omfattande
mätstationer vid polkabeln och vid elektrodstationen. Kontrollprogrammets omfattning framgår av
"Kontrollprogram bottenfauna, bottenflora Baltic
Cable" i Appendix 1 och tidplaner och aktivitetsrapporter för kontrollprogram i Appendix 2. Kontrollstationernas läge framgår av kartor och ritningar redovisade tillsammans med respektive
textavsnitt.

Baltic Cable togs i drift december 1994. Ut till ett
djup av 5 meter (500−600 meter från kusten) har
kabelns grävts ned; längre ut från kusten ligger den
på havsbottnen. Vattendomstolen har i sitt tillstånd
för kabeln beslutat om ett kontrollprogram. Detta
kontrollprogram har sedan utformats i samråd med
Länsstyrelsen i Skåne län. Nedan redovisas en
sammanfattning av resultaten från kontrollprogrammet, hämtat från Baltic Cables hemsida
(www.balticcable.com).

För genomförandet av programmet har följande
underkonsulter anlitats: SINTEF Kjemi (EOCLanalys), SMHI (strömmätning och strömprognos).
Vidare har följande dykeriföretag medverkat:
Skånsk Dykservice AB och Dykma AB.

Slutsatser
Vid anläggning och drift av högspänd likströmsförbindelse (HVDC) uppstår både temporär och permanent miljöpåverkan. Som delvillkor för tillstånd
att anlägga Baltic Cable likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland har vattendomstolen i
domslut (Deldom 1993-11-18) punkt 1.2.3 fastslagit att Baltic Cable AB skall låta utföra ett kontrollprogram avseende bottenfaunan vid polkabel
och elektrodstation. Kontrollprogrammet har utformats i samråd med länsstyrelsen i Malmöhus
län. 1994 uppdrogs åt Marin Miljöanalys AB att
genomföra kontrollprogram avseende undersökning av bottenfauna och bottenflora före och efter
drifttagning av Baltic Cable. Undersökningar och
försök har genomförts under perioden mars1994
till april 1999 i enlighet med framtaget program.

Bottenundersökningar vid Polkabeln har utförts i
form av makro-faunaundersökning enligt standard
BR06 bottenfauna. Provtagning har skett dels före
utläggning av polkabeln, dels efter utläggning av
kabeln. Vid varje provtillfälle videodokumenterades botten. Polkabeln besöktes vid 6 tillfällen inom
ramen för kontrollprogrammet
Efter analys och statistisk bearbetning konstateras
att utifrån signifikanta skillnader avseende biomassa, abundans och antal arter, går det ej att urskilja någon trend där det skulle förekomma en
gradient utifrån kabeln mellan stationerna 1-3.
Någon påverkan på bottenfaunan utöver de naturliga variationerna synes ej föreligga.

På grund av försening av kabelns idrifttagning
gjordes en revidering av tidplanen för kontrollprogrammet i februari 1995.

Bottenundersökningarna vid elektrodstationen har
omfattats av sammanställning av befintligt material, kartering och beskrivning av bottenförhållandena före stationens anläggande, med avseende
på, geologi, batymetri, hydrografi samt bentisk
flora och fauna.

Vidare har kontrollprogrammet under den gångna
perioden kompletterats och modifierats. Efter mätperioden 1994-1995 beslutades om att etablera en
extern referensstation vid polkabeln. Från och med
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Kontrollprogrammet visar här samstämmighet med
studier av total aktiv halogen som utförts på elektrodstationen november - december 1996 inom
"Projekt för att studera närvaro av halogenerade
ämnen i anslutning till anodjordningen av undervattenskabel (högspänning)”.

Efter anläggningens färdigställande utfördes undersökningar avseende återkolonisering av bottenfauna och bottenflora. Kontroller utfördes genom fotografering av 2 fixerade ytor ovanpå elektrodstationen och en referensyta 400m väster om
stationen. Vid varje provtillfälle videodokumenterades botten. Vidare utfördes vid två tillfällen studier av klorgasbildningens effekter på biomassa.
Detta genomfördes som musselförsök, där upptag
av organiskt klor (EOCl) analyserades. Mätningar
av havsvattnets pH i direkt anslutning till elektrodstationen och referensytan utfördes från och med
säsongen 1996. Elektrodstationen besöktes vid 21
tillfällen inom ramen för kontrollprogrammet.

10.2

SwePol Link

SwePol Link är en likströmskabel om 600 MW
mellan Karlshamn och Ustka (Polen), med separat
återledare. Beskrivningen nedan av kabeln är hämtad från Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning av sjökabeln Fenno-Skan28.

Efter bearbetning och analys av de samlade undersökningarna konstateras att ingen skillnad i
återkolonisationen observeras vid jämförelse mellan provytorna på elektrodstationen och referensytan. Den försenade driftstarten kan i detta avseende bidragit till att maskera en eventuell påverkan från elektrodstationen vad gäller skillnader i
återkolonisation.
Studierna av klorgasbildningens effekter på biomassan visade att i provomgång oktober-97 kunde
inget upptag av EOCl konstateras. Vid provomgång december-97 uppmättes inget upptag av
EOCl för stationerna på elektrodnäten men vid
referensstationen uppmättes en differens på +22,3
mg/kg torrsubstans i förhållande till 0-referens
(47,4 mg/kg torrsubstans).
Kvantifieringsgränsen vid analys i december var 5
mg/kg torrsubstans. För att verifiera 0-referens
togs ytterligare en kontrollpopulation till analys i
december-97. Detta prov konstaterades innehålla
46 mg/kg.
För provomgång oktober-98 och december-98
konstaterades inget upptag av EOCl.
Undersökningen av EOCl-halten i samtliga fall,
mätstationer och 0-referens inkluderat, visar värden som är mycket låga i jämförelse med halter
som medför toxisk effekt på organismer.

Figur 10.1 SwePol Link (efter www.swepollink.se).

SwePol link är en likströmskabel som går mellan
Sverige och Polen. Kabeln som togs i drift hösten år
2000. SwePol Link är nedspolad och försedd med en
metallisk återledare. Den går genom ett av de i
Östersjön viktigaste områdena för fiske med ett omfattande fiske efter blankål med fasta bottengarn,
samt fiske efter torsk, lax, havöring, sill med fler
arter. Kabeln ligger också i närheten av Mörrumsån
med en naturlig reproduktion av lax och havsöring
och av betydande intresse för sportfisket.

Mätningarna av pH resulterade i ett lägsta uppmätt värde på pH 7,71 och ett högsta på pH 8,68,
vilket motsvarar normalvärden hos havsvatten.

28

Svenska Kraftnät, 2006. Utbyggnad av Fenno-Skan,
Sjö- och markkabel, Dannebo-svenska territorialgränsen. Miljökonsekvensbeskrivning. Remissupplaga,
april 2006.
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Fiskeriverket förordnades den 11 oktober 1999 av
miljödomstolen att under en prövotid på sex år från
det att kabeln tagits i drift utreda om anläggning och
drift av SwePol Link orsakat skador på fisket. Enligt
domen skulle följande undersökningsmoment ingå:

nedan är en från Fiskeriverkets utlåtande till
Miljödomstolen30 något förkortad sammanställningen av resultaten.
Kabelnedläggning
Fältstudier som omfattade grumlighetsmätningar,
kartering av bentisk makrovegetation samt förekomst av sillägg genomfördes inom påverkansområdet vid Stärnö (utanför Karlshamn) i
samband med arbetena med kabelnedläggning.

1. Fiskeriverket skall genomföra undersökning av
vissa bottnar. Undersökningen skall utföras
genom fältstudier i samband med de arbeten med
att gräva och lägga igen kabeldiken vid Stärnö
som kan komma att ske under perioden 1 april –
15 juni.

Mätningarna av grumlighet visade att grumlingsplymen hade en mycket liten geografisk spridning.
Vid karteringen av bentisk makrovegetation i samband med arbetena konstaterades påverkan i ett
mindre område i direkt anslutning till arbetena.
Botten med gles eller total avsaknad av vegetation
förekom i några ytterligare observationer vilket
möjligen kan vara påverkan från anläggningsarbetena. För att undersöka inverkan på sillek inom
området där anläggningsarbeten för kabeln bedrevs karterades förekomst av sillägg runt Stärnö.
Ingen påverkan på sillek konstaterades eftersom
förekomst av sillägg saknades inom det undersökta
området.

2. Fiskeriverket skall genomföra telemetristudier på
ål för att undersöka om vandringsålen avviker
från sin kurs vid polkabeln. Försöksstudierna
skall avse minst 30 fiskar varvid någon form av
automatiskt spårningssystem skall användas.
Försöken skall utföras med kabeln i full drift och
jämförande försök när kabeln är avstängd.
3. Fiskeriverket skall genomföra telemetristudier på
lax och havsöring för att utröna hur vandrande
laxfisk reagerar för magnetfält. Försöken skall
genomföras i bräckt vatten och omfatta minst 20
fiskar.

Ålvandring
För att undersöka inverkan på ålvandring av drift
av SwePol Link har olika livsstadier av ål studerats. Däribland har gjorts experimentella fältstudier av blankål samt modellering av vandringsmönster vid passage av SwePol Link under olika
driftförhållanden; laboratorieexperiment av inverkan på småål samt uppföljning av uppvandring
av ål i Mörrumsån samt Motala Ström.

4. Fiskeriverket skall genomföra en laboratorieundersökning i form av en modellstudie för att
belysa vad en kabels läge i förhållande till det
jordmagnetiska fältet har för inverkan på fiskvandringen.
5. Fiskeriverket skall genomföra en studie över hur
ålungar reagerar för magnetfält av den styrka som
den föreslagna kabeln kan ge upphov till.
6. Fiskeriverket skall samla in fångststatistik för
fasta ålfisken och fasta laxfisken. Uppgifter skall
hämtas från Listerlandet och platser öster om
kabelläget. Statistikinsamling skall också avse i
Mörrumsån uppvandrande lax och havsöring
samt uppvandringen av ålungar i ett vattendrag
öster om kabeln och i ett vattendrag väster om
kabeln.

Blankålsvandring
Syftet med den experimentella studien av blankål
var att undersöka om utvandringen av ål ur Östersjön skulle kunna störas vid passage av SwePol
Link. Blankålar märkta med ultraljudsändare följdes med båt och hydrofonbojar. Studien genomfördes under olika driftförhållanden av SwePol
Link. Resultaten visade att under drift passerade
15 ålar kabeln och 12 individer passerade inte.
När kabeln var avstängd passerade 3 ålar kabeln

Prövotidsundersökningarna för SwePol Link har
presenterats under hösten 200629. Redovisningen

30

Fiskeriverket, 2006. Inverkan av fisket på anläggning
och drift av SwePol Link. Fiskeriverkets utlåtande till
Miljödomstolen. Dnr 336-640-02.2006-11-15.

29

Westerberg H et al, 2006. Inverkan på fisk och fiske
av SwePol Link. Fiskundersökningar 1999−2006.
Fiskeriverket.
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och 4 individer passerade inte. Någon skillnad för
passage av SwePol Link beroende på om den var i
drift eller avstängd fanns inte. Ålarna visade inga
reaktioner vid kabeln som var systematiskt återkommande och av den storleksordningen att de
kunde upptäckas med den använda spårningstekniken.

Vandring av lax och havsöring
Inverkan av drift av SwePol Link på vandring av
lax och havsöring har studerats genom experimentella fältstudier och sammanställning av fångststatistik från Mörrumsån. Emån har används som
referensvattendrag.

Modellering av fiskvandring
För att undersöka den lokala förändringen av förväntad fångst av blankål på olika kustavsnitt utfördes en simulering av ålvandring före och efter passage av SwePol Link. Resultaten visade att den
förväntade störningen vid passage i de flesta fall
var mindre än 10 meter. De största registrerade
skillnaderna i störning med och utan magnetfältspåverkan från SwePol Link var cirka 40 meter. Det
innebär att man inte kan förvänta sig någon mätbar omfördelning av fångstmöjligheterna för
blankål på kuststräckan mellan Karlshamn och
Åhus på grund av magnetfältet från SwePol Link.

Telemetriförsök i fält genomfördes för att undersöka om lax och havsöring var känsliga för
magnetfält. Fiskarna fick en ultraljudssändare
monterad vid ryggfenan och en spole som alstrade
ett magnetfält fastsatt på huvudet. Magnetfältets
styrka motsvarade den förhöjning som förväntas
uppstå för lax och havsöring vid passage ovanför
SwePol Link. Fiskarnas simbeteende observerades
under perioder med och utan magnetfält och speciellt vid de tillfällen då magnetfältet slogs på.
Fiskarnas simbeteende varierade mycket mellan
olika individer. Analysen gav inga belägg för att
simbeteendet hos lax eller havsöring ändrades av
det påslagna magnetfältet.

Invandring av småål
Syftet med den experimentella studien av småål var
att undersöka om invandringen av ål till Östersjön
skulle kunna påverkas av det magnetfält som
uppstår vid drift av SwePol Link. Småålar testades
i ett akvarium där de kunde välja mellan uppvandring i områden med eller utan pålagda artificiella
magnetfält. Inget av delförsöken visade att ålarnas
rörelsemönster påverkades av magnetfältet. Om
ålarna uppfattade magnetfältet är oklart, men det
kan anses klarlagt att inverkan på beteendet inte i
väsentlig utsträckning innebar att ålarna hindrades från att passera genom en magnetfältsgradient
som motsvarar det vid SwePol Link.

Genom att använda data från fiskräkning, elfisken
och sportfiskefångster i Mörrumsån kunde uppvandringen av lax och havsöring före och efter
idrifttagandet av SwePol Link analyseras. Jämförelser har även gjorts med Emån. Någon större
skillnad i uppvandringen av laxfisk bedömd utifrån
data från fiskräkning kunde inte ses vid jämförelse
mellan driftperioden för SwePol Link och tiden
före. Elfiskena visade inga större skillnader i tätheter av lax och havsöring före och efter driftstarten av SwePol Link. Det finns skillnader i sportfiskefångster av lax och havsöring om man jämför
driftperioden för SwePol Link med en period före.
Den nedåtgående trenden i sportfiskefångster började dock innan driftstarten av kabeln.

Genom att analysera uppvandringsstatistik för gulål i två vattendrag, Motala Ström och Mörrumsån,
har påverkan av SwePol Link på ålinvandringen
till Östersjön studerats. I Motala Ström som ligger
öster om SwePol Link har uppvandringen av gulål
legat på en låg nivå sedan mitten av 1970-talet.
Något negativt samband mellan uppvandring av
gulål i Motala Ström och driftperioden för SwePol
Link fanns inte. Fångststatistiken för gulål i Mörrumsån visade att uppvandringen i stort sett minskat kontinuerligt sedan mitten av 1960-talet.

Fångster med fasta redskap
Inverkan på fångst av ål, lax och havsöring av anläggning och drift av SwePol Link har undersökts
genom insamling av fångststatistik från fasta
fisken.
Ål
Journalföring av fångster har utförts för fasta ålredskap belägna både öster och väster om SwePol
Link. Fångsterna i de journalförda fasta redskapen
följer i de flesta fall den negativa långtidstrenden
för Östersjön vad gäller fångstutvecklingen. I vissa
redskap belägna väster om SwePol Link märktes
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dock kraftigt ökade fångster av blankål under
2000-talet. Inget samband med driften av SwePol
Link och ålfångsterna i fasta fisken kunde dock
konstateras.

Ålandskabeln är en växelströmskabel på 110 kV
(med effekten 80 MW). Kabeln togs i drift i augusti 2000 och den ersatte då tidigare 77 kV kablar, som togs i drift 1973. I miljödomstolens tillstånd för kabeln angavs en skyldighet för sökande
”att följa pågående forskning avseende vandringsfiskens beteende vid magnetfält och i samråd med
Fiskeriverket göra en utvärdering av kabelns lokala effekter i sagda avseende”, vidare angavs att
”eventuell fiskeskada bör kompenseras genom ersättning alternativt fiskeavgift enligt vattenlagen”.
Det har sedan gjorts den bedömning att det under
prövotiden inte framkommit något som tyder på att
den storskaliga ålvandringen påverkats. Av redovisad fångststatistik har man inte heller kunnat utläsa att kabeln påverkat fångstutfallet lokalt, vare
sig på ål eller på andra arter. Miljödomstolen har
efter prövotiden meddelat dom där det framgår att
prövotidsförfarandet inte föranleder några kompensationsåtgärder för fisket. För inverkan på enskilt
fiske under byggnadstid och fiske med ålbottengarn i anslutning till kabeln har sökanden utbetalat
ersättning i samband med utläggning av kabeln.

Lax och havsöring
Fasta laxfisken saknas i Hanöbukten öster om
SwePol Link och därför har ingen sådan statistik
kunnat insamlas. För de fasta laxfiskena belägna
väster om SwePol Link fanns inga större skillnader
i fångst per ansträngning under driftperioden för
SwePol Link jämfört med perioden före. En tendens fanns till att fångsterna per ansträngning
öster om Mörrumsåns mynning minskade under
driftperioden. I fångstområdet väster om Mörrumsåns mynning märktes ingen sådan förändring.
10.3

Yttre Stengrunds vindkraftpark

Yttre Stengrunds vindkraftpark är uppförd i södra
Kalmarsund, utanför Blekinges kust. Kabelanslutningen sträcker sig till hälften över mjuka bottnar
som delvis domineras av blomväxter såsom nate
(Potamogeton pectnatus) och ålgräs (Zostera marina), och till hälften över hårda bottnar med rödalger (Malm 200531).
Studier på bottenfloran visar på temporära effekter.
En tydlig påverkan noterades initialt på vegetationen på de mjuka bottnarna där kabeln spolades ner.
Där observerades ett vegetationsfritt tre meter brett
spår ett halvår efter nedläggningen men området
hade i stort vuxit igen efter 2½ år. Stenar som lagts
över kabeln på hårda bottnar, liksom kabeln själv
där denna ”gick i dagen”, var överväxta av rödalger, efter 2½ år.
10.4

Ålandskabeln

Beskrivningen nedan är i stor utsträckning hämtad
från Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning av en utbyggnad av Fenno-Skan, som även
redovisar erfarenheter från andra projekt.

31

Malm, T, 2005. Kraftverkskonstruktioner i havet − en
metod för att lokalt öka den biologiska mångfalden i
Östersjön. Vindforsk, FOI/Energimyndigheten.

______________________________________________________________________________________________________________________________

− 83 −
MKB Kriegers flaks vindkraftpark, kabelanslutning

______________________________________________________________________________

11

Alternativ

11.1

Lokalisering

Därefter har värderats att en lokalisering av kablarna i detta område inte medför några så allvarliga
miljökonsekvenser att lokaliseringen inte skulle
vara lämplig. Det har vid denna värdering konstaterats att ett landfäste öster om Trelleborg är
mindre lämpligt, eftersom det innebär en ökad
konflikt med fartygstrafiken till och från Trelleborgs hamn. Detta har dock inte bedömts som
något absolut hinder, utan det alternativet har
funnits med i den fortsatta alternativutredningen.
Utförda undersökningar har i detta fall inte heller
visat att den kortaste sträckningen skulle vara
mindre lämpad än andra sträckor med hänsyn till
miljön (till exempel att sträckan skulle beröra
särskilt känsliga arter eller fornlämningar).

11.1.1 Sjökablarna
Den lämpligaste anslutningspunkten för gruppstationen, med hänsyn till dess storlek, har varit
Arrie och Trelleborg N. Vid arbetet med lokalisering av sjökablarna har primärt studerats alternativ med ett så kort avstånd som möjligt mellan
gruppstationen och land. Något som förväntades ge
minst sammanlagt miljöintrång och lägst kostnad.
Detta har inneburit en sträckning från den norra
delen av gruppstationen till ett landfäste på sydkusten, beläget i en zon mellan strax väster om
Trelleborg och strax öster om Trelleborg.

Figur 11.1 Undersökta landfästen.
Länsstyrelsen framförde vid samråd att ilandtagning inte skall ske på platser där rödlistade arter
riskerar att bli skadade, vilket utesluter landningspunkt III där praktnejlika finns. Vidare ansåg man
att välbesökta badplatser bör undvikas, vilket utesluter landfästena III, IV, VI, VII och VIII. Även
Trelleborgs kommun framförde ovan nämnda synpunkter rörande rödlistade arter och välbesökta
badplatser. Kommunen framförde vidare att punkterna V och VI är nödankringsplatser, och därmed
bör undvikas. Vid punkt V går det också en 1,4 km
lång avloppsledning, vilket gör den mindre lämplig. Yrkesfiskare påpekade att punkt VII är mycket

11.1.2 Landfästet
Tidigare under utredningsskedet har åtta olika
landfästen studerats och diskuterats, I−VIII (se
Bilaga 2.3). Dessa valdes ut med hänsyn till miljöförhållanden och detaljplaner. Under det inledande
samrådsförfarandet, som genomfördes under 2004,
framkom att landfästet vid Skåre var den bäst lämpade och den punkten utgör således huvudalternativet. Nedan ges en kortfattad sammanställning
av de argument som fördes fram i samrådet kring
landfästena. Se även Bilaga 4.15.
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västra stråket mer fornminnesrikt, bland annat
finns där flera större gravhögar (Bolmers hög) och
gravfält, medan det östra stråket hyser fler naturvärden. I samråd med Länsstyrelsen har även framkommit att man kan vänta sig flera stora boplatser i
anslutning till gravfälten vid Steglarp och upp mot
Västra Ingelstad, längs den västra korridoren. I den
östra korridoren finns bättre möjligheter att följa
befintliga gränser och vägar, sträckningsval som
generellt ger ett mindre intrång. I den samlade
värderingen förordades så den östra korridoren.
Slutligen fastställdes, i samråd med fastighetsägare, Länsstyrelsen och berörda kommuner, den
exakta föreslagna sträckningen (se Bilaga 2.2).

hård och stenig, och därmed olämplig. Baltic Cable
motsatte sig en ilandtagning i punkt I, eftersom
denna ligger intill deras kabel. Respektive berörd
fastighetsägare vid punkt I och III, motsatte sig
ilandtagning vid dessa punkter. Vid punkterna V
och VIII kan den fortsatta kabelsträckningen
beröra bebyggelse. Punkterna III och IV kan beröra
planerad bebyggelse. Under det fortsatta samrådet
för landkablarna, november 2005, uttryckte sig
flera deltagare besvikelse över att kommunen avfärdat landningspunkt IV. Vid en förnyad fråga till
kommunen, kvarhöll denna sin ståndpunkt att landningspunkt IV ”inte är lämplig ur samhällsplaneringssynpunkt”.
För landningspunkt II förelåg inga särskilda hinder. Markägaren har även tillstyrkt att detta läge
används, varför det blir ansökans huvudalternativ.
11.1.3 Landkablarna
Anslutningen är tänkt att ske till de befintliga
transformatorstationerna vid Arrie och Trelleborg N. Avståndet är kortast för en anslutning till
Trelleborg N, varför en sådan anslutning har förordats. Det är dock inte möjligt att ansluta hela
gruppstationen till Trelleborg N, ej heller är det
praktiskt möjligt att ansluta likström till denna
station.
Under samrådsprocessen har successivt tagits fram
respektive anslutningars detaljsträckning (se Figur
11.2−Figur 11.4). I ett första skede lokaliserades
ett utredningsområde mellan Skåre och Trelleborg
N respektive mellan Skåre och Arrie, inom vilket
kabelanslutningarna till Trelleborg N och Arrie
kunde tänkas bli lokaliserade (se bilaga 2.4). Inom
dessa områden identifierades tillsammans med
Länsstyrelsen, berörda kommuner, intresseorganisationer och enskilda, olika konflikter med en
kabelsträckning. Sådana konflikter är exempelvis
samlad bebyggelse, motstående kommunala planer,
områden med betydande arkeologiskt intresse,
känsliga naturmiljöer och andra intressen. Därefter
kunde definieras olika stråk inom utredningsområdena, där dessa hinder så långt som möjligt
undveks (se Bilaga 2.5). Särskilt studerades olika
intressen och konflikter för att kunna klargöra om
en sträckning väster eller öster om Grevie är att
förorda. I dessa stråk på ömse sidor om Grevie
dominerar jordbruket, vidare berör båda stråken
riksintressen för kulturmiljön. Generellt är det

Figur 11.2 Utredningsområde för landkablarna.
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11.2

Utformning

Olika alternativ
Anslutningens utformning avser exempelvis överföringsteknik (växelström eller likström) och antalet kablar. Vidare har diskuterats om anslutning
skall ske till 400 kV-nätet eller till 130 kV-nätet.
Härvid har berörda nätägare (Svenska Kraftnät och
E.ON) anfört att båda dessa alternativ är möjliga.
Anslutning till 400 kV-nätet kräver dock avsevärda
nätförstärkningar vilket medför att anslutning till
130 kV i Arrie är fördelaktigare.
Antalet kablar är bland annat avhängigt gruppstationens storlek (installerad effekt) samt överföringsteknik. Sammanlagt har i en studie av
Vattenfall Power Consultant (studien redovisas i
sin helhet som en bilaga till den tekniska beskrivningen) utkristalliserats sju olika alternativ med
avseende på överföringskapacitet och utformning,
se Tabell 11.1. I Figur 11.5 redovisas investeringskostnaden per megawatt vindkraft för de studerade
sju alternativen, se även Tabell 11.2. Beroende på
hur stor effekt som skall installeras, identifieras i
studien fyra olika alternativ som de mest lämpliga.
I Tabell 11.3 redovisas enligt denna värdering, de i
dagsläget (december 2006) mest optimala kabelkonfigurationerna för olika storlekar av gruppstationen, se även figurerna Figur 11.6−Figur 11.9.

Figur 11.3 Identifierade stråk för landkabeln.

Tabell 11.1 Studerade alternativ för kabelanslutningen.
Alt Effekt

Utformning

1

640 MW

1 DC till Arrie

2

640 MW

2 AC till Arrie
2 AC till Trelleborg

3

640 MW

1 DC till Arrie
2 AC till Trelleborg

4

450 MW

3 AC till Arrie

5

450 MW

1 DC till Arrie

6

450 MW

2 AC till Arrie
1 AC till Trelleborg

7

450 MW

1 DC till Arrie
1 AC till Trelleborg

Figur 11.4 Föreslagna sträckningar till Arrie
respektive Trelleborg N.
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Vindkraft (MW)

37+9 km

Mkr/MW

5,50

Trelleborg
(135)

Arrie (135)

1

Figur 11.5 Relativ kostnad för varje alternativ som
funktion av mängd installerad vindkraft.

Tabell 11.2 Beräknade kostnader för studerade
kabelanslutningar; dels sammanlagd kostnad
(miljoner kronor), dels relativ kostnad i förhållande till överföringskapacitet.
Kapacitet
MW

Kostnad
MSEK

Kostnad
MSEK/MW

1

747

2 127

2,85

2

640

1 993

3,11

3

693

2 229

3,22

4

480

1 520

3,17
2,90

5

570

1 523

6

480

1 495

312

7

498

1 697

3,41

Arrie (400)
570 MVA VSC

±150 kV DC

Tabell 11.3 I dagsläget (mars 2007) optimal
konfiguration av kabelanslutningen, vid olika
effektintervall.
Sammanlagd effekt

Kabelanslutning

<480 MW

2 AC till Arrie
1 AC till Trelleborg

480−570 MW

1 DC till Arrie (150 kV, 570 MVA)

570−640 MW

2 AC till Arrie
2 AC till Trelleborg

640−747 MW

1 DC till Arrie (300 kV, 747 MVA)

35+16.5 km

Alternativ

Figur 11.6 Alternativ 6, två AC till Arrie och en
AC till Trelleborg (135 kV), optimalt vid en
installerad effekt av <480 MW.

570 MVA VSC

.
Figur 11.7 Alternativ 5, en DC till Arrie (400 kV),
optimalt vid en installerad effekt av 480−570 MW.
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Utformning
I ett tidigt skede av projektet gjordes således en
utvärdering av huruvida anslutningen skulle ske
med växelström (AC) eller likström (DC). Den då
tillgängliga etablerade likströmstekniken var så
kallad konventionell HVDC (high voltage direct
current, högspänd likström). Även HVDC VSC
(voltage source converter) fanns, men inte fullt
utvecklad. Studien visade att växelström då var det
alternativ som var ekonomiskt möjligt (med hänsyn till bland annat investeringskostnad, driftkostnad och överföringskapacitet). Det har dock
senare skett en snabb utveckling av HVDC VSC,
som i vissa lägen har bättre ekonomi än konventionell HVDC och kan vara konkurrenskraftigt
med växelströmsteknik. Förhållandena är även
sådana att det aktuella råvarupriset på koppar har
stor betydelse, ett lågt kopparpris ger likström
fördelar, medan ett högt ger växelström fördelar.
Slutligen påverkas prisbilden av det faktum att
leverantörsmarknaden är mycket liten, vilket vid
en stor efterfrågan snabbt kan driva upp priset.

37+9 km

32.5+16.5 km

Arrie (135 kV)

11.2.1 Växelström eller likström

Trelleborg
(135 kV)

Figur 11.8 Alternativ 2, två AC till Arrie och

två AC till Trelleborg (135 kV), optimalt vid en
installerad effekt av 570−640 MW.

Konsekvenser
I Bilaga 4.16 ges en kort sammanfattning av skillnader mellan likström och växelström, vad avser
bland annat miljökonsekvenser. Det kan noteras att
vid en anslutning med växelström kommer att krävas fler kablar. Vidare skiljer sig magnetfältets
karaktär kring växelström respektive likström. Vid
likström är magnetfältet statiskt och kan komma i
konflikt med jordens magnetfält och härigenom påverka magnetiska kompasser och sådana djur, exempelvis ål, som navigerar med hjälp av jordens
magnetfält. Omvänt finns det oro för att den typ av
magnetfält som uppkommer vid växelströmsledningar, kan medföra hälsoeffekter.

Arrie (400 kV)

±300 kV DC

35+16.5 km

747 MVA VSC

747 MVA VSC

Det skall noteras att om likströmsteknik används
kommer denna att vara bipolär, det vill säga bestå
av två ledare. Således sker inte någon återledning
genom vattnet. Härigenom undviks problemet med
klorgasbildning vid elektroderna till en monopolär
anslutning, ej heller uppkommer vid bipolär överföring korrosiva läckströmmar. Vidare begränsas
magnetfältet.

Figur 11.9 Alternativ 1, en DC till Arrie (400 kV),
optimalt vid en installerad effekt av 640−747 MW.

Systemstudier
Inför ansökan har utförts ett antal systemstudier
som visar anläggningens påverkan på befintligt
______________________________________________________________________________________________________________________________

− 88 −
MKB kablar 2007 05 14.doc

________________________________________________________________________________

elnät32, 33, 34, 35, 36, 37. Dessa studier har koordinerats
av Vattenfall Power Consultant AB38. Chalmers
Tekniska Högskola (CTH) har utfört dynamiska
modelleringar av elsystemet i gruppstationen.
Gothia Power AB har på uppdrag av nätägaren
E.ON Elnät Sverige AB utfört systemstudien av
gruppstationens påverkan på E.ON:s regionnät.
Gothia Power har härvid studerat både stationära
och dynamiska tillstånd. Gothia Power har även
gjort en separat studie kring jordfelströmmar.
Svenska Kraftnät har i två studier undersökt gruppstationens påverkan på stamnätet. Den ena av dessa
studier av såg konsekvenserna av en anslutning
med växelström till Arrie, den andra avsåg en
anslutning med likström till Arrie. Dessa olika
studier bifogas ansökan om nätkoncession, till
vilken föreliggande miljökonsekvensbeskrivning
även hör. Nedan ges en kort sammanfattning.

2.

De dynamiska simuleringarna visar att spänningen
på 130 kV-skenorna i Trelleborg N och Arrie, vid
dimensionerande fel i det maskade stamnätet blir
så låga som 7 % av nominell spänning. I samband
med spontant bortfall av största tänkbara del av
vindkraftparken blir vid normalkopplat nät spänningsvariationerna på den mest utsatta 130 kVskenan (Trelleborg N) mindre än 2 %.
Vid Gothia Powers studie av jordfelsströmmar
konstateras att vid en skada torde potentialdifferenser och skärmströmmar bli måttliga. Feltidens
varaktighet uppskattas till maximalt 0,1 sekunder.
Svenska Kraftnät konstaterar att ur ett stamnätsoch kraftsystemperspektiv är lokaliseringen av
gruppstationen mycket gynnsam. Elkraften matas
in i södra Sverige, som är ett underskottsområde
när det gäller elproduktion och stamnätet i vissa
driftsituationer kan ha begränsningar i överföringen. Tillskott av elproduktion i området kan reducera dessa problem. Svenska Kraftnät har analyserat inverkan på stamnätet vid en inkoppling av
växelström, med avseende på beteenden och inverkan vid spänningskollaps, bortfall av vindkraftparken, beteende och inverkan vid effektpendlingar
på stamnätet, beteenden och inverkan vid fel nära
Baltic Cable, uppfyllande av Svenska Kraftnäts
föreskrifter för produktionsanläggningar, överlast
vid n-1 händelser, förluster och spänningshållning.

Förutsättningarna för Gothias Powers studie har
varit att ansluta 340 MW till 130 kV-skenan i
Trelleborg N och 300 MW till 130 kV-skenan i
Arrie. Baserat på Gothia Powers beräkningar är det
fullt möjligt att ansluta gruppstationen enligt denna
utformning, dock erfordras:
1.

Förstärkningsåtgärder för att klara de ökade
driftströmmarna, företrädesvis i kombination med
produktionsrestriktioner för vindkraftparken vid
reducerad nätkapacitet.

Förstärkningsåtgärder för att klara de ökade
felströmmarna, företrädesvis i kombination med
åtgärder för att minska förekommande felströmmar.

32

Chalmers Tekniska Högskola, 2006. Modellering av
vindkraftparken Kriegers flak för felfallstudier i
överliggande elnät. CTH, avdelning för elektronik.
Andreas Petersson och Nayeem Rahmat Ullah.

Av resultaten framgår att en anslutning av Kriegers
flak kan vara gynnsam ut ett stamnätsperspektiv
under förutsättning att vindkraftparken kan:

33

Gothia Power, 2006. Systemstudie för anslutning av
Kriegers Flak vindkraftpark till E.ON:s 130 kV nät i
Skåne. Slutrapport.

1.

34
Gothia Power, 2007. Jordfelströmmars utbredning vid
130 kV kabelfel, Kriegers flak.

2.

35

Svenska Kraftnät, 2005. Nätanalys för anslutning av
Kriegers flak. [Avser AC-anslutning.]

3.

36

4.

Svenska Kraftnät, 2006. Nätanalys för anslutning av
Kriegers flak. [Avser DC-anslutning.]
37

SwedPower, 2006. Systemstudie Kriegers flak.

38

Bolaget hette tidigare SwedPower AB.

Hålla nollutbyte av reaktiv effekt mot anslutande nät.
Bidra med reaktiv effekt för att hålla spänningen uppe vid kortslutningar.
Klara att vara ansluten till nätet under och efter
kortslutningar motsvarande Svenska Kraftnäts
föreskriftskrav.
Bidra till att dämpa effektpendlingarna.

Svenska Kraftnät har även studerat effekterna vid
en anslutning av hela gruppstationen med likström
(HVDC VSC) till Arrie. Denna utredning visar att
det är bättre att ansluta gruppstationen till 130 kV
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eftersom anslutning till 400 kV medför stora förstärkningsåtgärder i stamnätet.

De ovan redovisade jämförelserna avser förhållandena i nuläget (2006). Med en teknikutveckling
och förändringar i kostnadsbilden, kan såväl tröskelnivån (570 MW) som kostnadsskillnaderna förskjutas.

11.2.2 Antal kablar och effekt
Utformning
Den för kablarna erforderliga effekten är avhängig
hur stor effekt som installeras vid gruppstationen.
Gruppstationen planeras för en effekt av 640 MW,
det vill säga 128 verk à 5 MW. De verk som skall
användas skall vara av beprövad teknik, i dagsläget
kan inte anses att verk med denna effekt är fullt
beprövade. Ett alternativ är att installera verk med
lägre effekt, kring vilka det finns mer erfarenhet.
För verk med en effekt av 3,5 MW skulle den
sammanlagda effekten av 128 verk uppgå till cirka
450 MW. Ett annat alternativ är att uppföra endast
cirka 90 verk, placerade över hela det aktuella
området. En nackdel med ett sådant alternativ är att
den sammanlagda produktionen blir lägre, fördelen är
dock att den så kallade parkverkningsgraden ökar.
Med parkverkningsgraden avses hur mycket lägre
produktionen blir på grund av att verken ”stjäl” vind
från varandra. Verkningsgraden blir lägre ju närmare
verken står varandra. Med 128 verk blir parkverkningsgraden 85 %, det vill säga den genomsnittliga
produktionen från ett verk är 85 % av produktionen
från ett enskilt verk som stått helt ostört. Med 90 verk
blir parkverkningsgraden cirka 90 %, men samtidigt
blir ju den totala produktionen lägre vid ett sådant
alternativ.

Ökat antal kablar ökar naturligtvis intrånget eftersom såväl arbetsområdet som restriktionsområdet
blir bredare, se Tabell 11.4. Vad gäller arbetsområdets bredd förutsätts i den redovisning som ges i
tabellen att alla kablar läggs samtidigt. I praktiken
kan kablarna komma att läggas under olika säsonger, varvid arbetsområdets bredd vid varje enskilt
ingrepp blir något mindre. Dock kommer störningen att föreligga under längre tid. Dessa intrång berör främst markägaren eller arrendatorn. Dessa
kommer att kompenseras för de intrång som uppkommer, varför kostnaden för intrången ingår i
värderingen av den ekonomiskt mest fördelaktiga
anslutningen.
Tabell 11.4 Arbetsområdets bredd respektive
restriktionsområdets bredd vid olika antal kabelförband.
Arbetsområdets
bredd

Antalet kablar är avhängigt om anslutning sker
med likström eller växelström, samt för växelströmsalternativet hur stor effekt som skall överföras. Vid en likströmsanslutning fordras endast ett
förband. Vid växelström med en kapacitet av
480−640 MW, fordras sammanlagt fyra kabelförband två till Arrie och två till Trelleborg N. Vid en
kapacitet lägre än 480 MW fordras för växelström
tre kabelförband, två till Arrie och en till Trelleborg N.

Restriktionsområdets bredd

En kabel

15 meter

6 meter

Två kablar

20 meter

8 meter

Fyra kablar

25 meter

15 meter

Med två marina kablar vid en likströmsanslutning,
är det enligt ovan möjligt att dessa kablar kommer
att läggas i separata kabelgravar, med ett inbördes
avstånd av storleksordningen 30 meter. En sådan
förläggning minskar risken för att båda kablarna
skadas vid exempelvis ett draggande ankare. Å
andra sidan är en sådan förläggning något dyrare.
Sökanden avser att i samband med upphandling
besluta om dessa två kablar, vid ett likströmsalternativ, skall läggas i en eller två kabelgravar.

Konsekvenser
I dagsläget är anslutning med HVDC mest ekonomiskt. Figur 11.5 visar att en 150 kV HVDC förbindelse är bäst upp till 570 MW installerad effekt.
Vid effekter därutöver och upp till 747 MW är
300 kV HVDC bäst. Anslutning med AC-kablar
innebär fler kabelförband samt högre investeringskostnad, cirka 300 MSEK för 640 MW och cirka
450 MSEK för 450 MW.

11.2.3 Kablar eller luftledningar
Utformning
Traditionellt har denna typ av elanslutning på land
tidigare ofta utförts med luftledningar.
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Konsekvenser
Luftledningar innebär en påverkan på landskapsbilden. Det förhållande att de enskilda faserna vid
en luftledning ligger på ett större avstånd från
varandra än vid en markkabel, innebär ett större
magnetfält. Kostnaden för en luftledning är dock
väsentligt lägre än för en markkabel.
Enligt registerbladet för det riksintresseområde för
naturmiljön som Backlandskapet söder om
Romeleåsen utgör, kan exempelvis luftledningar
påverka området negativt. Redan tidigt i samrådsprocessen har såväl kommun som Länsstyrelsen
pekat på att anslutningen bör ske med nedgrävda
ledningar, för att eliminera påverkan på landskapsbilden. Detta har respekterats.

Figur 11.10 Befintlig kraftledning i området. (Foto
Hans Blomberg.)

Elektrisk ström
Elektrisk ström är elektriska laddningar som rör sig, exempelvis i en
ledning.
I en likströmsledning flyter strömmen åt samma håll hela tiden. På
strömkällan som levererar likström finns en pluspol och en minuspol;
till vilka två ledningar är anslutna, där strömmen går ut respektive
åter.
En växelströmsförbindelse har inte en särskild pluspol och minuspol,
utan i stället en eller flera ledare som hela tiden växlar mellan att
vara pluspol och minuspol (kallas i vissa sammanhang för fas, eller
fasledare). Spänningen i en fasledare varierar sinusformat (se bilden). I många sammanhang använder man sig av trefas växelström.
Det innebär tre fasledare, men där faserna är tidsmässigt lite förskjutna.
Vid överföring av växelström uppkommer så kallad reaktiv effekt.
Detta sker när spänningen och strömmen inte är riktigt i fas. Denna
reaktiva effekt innebär att överföringen i en kabel begränsas och kan
orsaka obalans i kraftnätet.

Denna avkastning är i sin tur en funktion av investeringskostnaden, elproduktionen, ersättningen för
försåld el (inklusive certifikat) samt
driftkostnaderna. Sambandet mellan dessa faktorer
är komplext. Med större eller fler verk ökar
elproduktionen, men också investeringskostnaden.
Eftersom de fler eller större verken alltmer tar vind
från varandra, kommer den relativa produktionen, i

11.2.4 Aktuella alternativ
Gruppstationens utformning avseende antalet verk
och deras effekt, styr således överföringsbehovet
(installerad effekt vid gruppstationen). I sin tur
styrs valet av hur stor effekt som skall installeras
av de ekonomiska förhållandena. För investering
krävs att en godtagbar avkastning kan erhållas.
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Energimyndigheten förutspår att efterfrågan på el
på den svenska marknaden kommer att fortsätta att
öka med cirka 0,5−1 % per år. Detta innebär att
Sverige även fortsättningsvis tvingas bli nettoimportör av el, eftersom befintlig svensk produktionskapacitet inte räcker till.

förhållande till installerad effekt (och till investeringskostnad), att minska. Slutligt val av
anläggningens exakta utformning avseende dessa
förhållanden kommer troligen först att kunna ske i
samband med upphandling av gruppstationen, när
investeringskostnaden kan bli känd i detalj. Vad
gäller gruppstationens sammanlagda effekt, har i
de tekniska och miljömässiga studierna, i huvudsak
föreliggande alternativ studerats:
•

128 verk à 5 MW (totalt 640 MW)

•

128 verk à 3,6 MW (totalt 460 MW)

•

90 verk à 5 MW (totalt 450 MW)

•

90 verk à 3,6 MW (totalt 324 MW)

Nordel har studerat importen för år 2003 och gjort
prognoser för den förväntade importen för år 2007.
Resultatet visar att det i första hand handlar om import av polsk och tysk el och nollalternativet blir
därmed att den el som produceras på marginalen
med hjälp av fossila bränslen ökar.
I Tabell 11.5 redovisas de genomsnittliga utsläppen av olika luftföroreningar vid produktion av
2,1 TWh el, med olika tekniker. Beräkningarna
baseras på en livscykelanalys (LCA) och beaktar
utsläpp från utvinning av bränsle, uppförande och
avveckling av anläggningen, drift, reinvesteringar
samt restprodukter.

För dessa alternativ har studerats sju alternativ
kring kabelanslutningen, se Tabell 11.1. Den slutliga utformningen kan bli en annan vad gäller
exempelvis de enskilda kablarnas effekt. De miljökonsekvenser som kan uppkomma, bedöms dock
rymmas inom dessa olika alternativ.

Tabell 11.5 Genomsnittligt utsläpp (ton) av luftföroreningar vid produktion av 2,1 TWh el med
olika tekniker. Källa Vattenfall39.

Miljöintrånget vid likström respektive växelström
bedöms inte skilja sig så mycket att det skulle
utgöra grund för att förorda antingen en växelströmsanslutning eller en likströmsanslutning. De
tekniska och ekonomiska förhållandena är i nuläget
sådana att en anslutning med likström är väsentligt
billigare och därmed att förorda av ekonomiska
skäl. En sammanlagd bedömning av ekonomi,
teknik och miljö, ger således vid handen att en
likströmsanslutning är att förorda, detta utgör även
sökandes huvudalternativ.
11.3

Koldioxid Kväveoxider Svaveldioxid
Vattenkraft

Nollalternativ

11 000

10

0

Kärnkraft

6 000

30

6

Vindkraft

22 000

5

5

Kraftvärme bio

33 000

1 500

6

Kraftvärme kol

1 200 000

1 800

1 600

Kraftvärme olja

1 100 000

2 400

3 500

Naturgaskombi

910 000

200

2

Nollalternativet skall beskriva konsekvenserna om
den förslagna verksamheten inte skulle genomföras. I detta fall innebär nollalternativet att den
ovan beskrivna påverkan som skulle uppkomma
under anläggningsskedet (till exempel grumling
och ökad trafik) skulle undvikas. Ej heller uppkommer sådan påverkan som beskrivs för driftfasen; såsom elektromagnetiska fält och olika restriktioner
Nollalternativet innebär emellertid även att ingen
ström kan levereras från vindkraftparken till land
och att hela vindkraftsprojektet därmed skulle bli
meningslöst.

39

Vattenfall 2005. Livscykelanalys Vattenfalls el i
Sverige.
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