
Med en kraftledning
som granne



Fingrid i korthet
  Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag.  

 Utan elektricitet skulle livet bli betydligt svårare.

  Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet, d.v.s.  
 elöverföringens ryggrad, fungerar. 

 Stamnätet är elöverföringens huvudnät till vilket stora  
 kraftverk och fabriker samt regionala distributionsnät är  
 anslutna. I det stamnät som Fingrid administrerar i Finland  
 ingår ca 14 000 kilometer kraftledningar på 400, 220  
 och 110 kilovolt samt över hundra elstationer.

 Fingrid ser till att Finlands elförsörjning också i framtiden  
 är driftsäkert. Under de närmaste åren kommer knappt
 3 000 kilometer nya kraftledningar och ett trettiotal   
 elstationer att byggas. På så sätt är vi med om att utveckla  
 det finska samhället och varje finländares välstånd.

 Fingrids verksamhet grundar sig på elmarknadslagen.  
 Bolagets uppgift är att främja elmarknadernas   
 funktionalitet genom att upprätthålla ett driftsäkert
 stamnät och fungerande elöverföring mellan olika länder.
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Ledningsgata
Ledningsområde

Område med byggförbud

Ledningsgatans bredd för 110 kV ledningar är i allmänhet 26–30 meter.
Ledningsgatans bredd för 220 kV ledningar är i allmänhet 32–38 meter.
Ledningsgatans bredd för 400 kV ledningar är i allmänhet 36–42 meter.

 
Kantzonens bredd på vardera sidan av ledningen är 10 meter, alltid sammanlagt 20 meter.

KantzonKantzon

Den vanligaste stolptypen är den stagade portalstolpen på 
bilden, men s.k. fristående stålstolpar utan stag
används också.
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ERSÄTTNING TILL MARKÄGAREN
FÖR RÄTTEN ATT ANVÄNDA LEDNINGSOMRÅDENA
Nyttjanderätten till ledningsområdena har ersatts 
med en fastställd engångsersättning i samband 
med inlösningsförrättningen. Fingrid besluter inte 
om inlösningsersättningarna utan de fastställs av 
en opartisk nämnd i enlighet med lagen om inlö-
sen av fast egendom och särskilda rättigheter.

Om markägaren utsätts för olägenhet eller skada 
vid underhåll av kraftledningen kommer bolaget 
från fall till fall separat överens om saken med den 
som lidit olägenhet eller skada.

EN MASSIV MEN NYTTIG GRANNE
Ledningsområde är det område till vilket Fingrid 
har inlöst nyttjanderätten. Nyttjanderätten ålägger 
markägaren vissa restriktioner. I Finland använder 
man spänningsnivåer på 110, 220 och 400 kilovolt 
(kV)* för kraftledningar. Det är lätt att identifiera 
spänningsnivån utgående från isolatorkedjans 
längd och antalet isolatorelement.

Spänningsnivå 
kV

Isolatorkedjans 
längd

Antal isolator
element

110 ca 1 meter 6–8
220 ca 2 meter 10–12
400 ca 4 meter 18–21

*1 kV = 1 000 volt (V)

Ostagad stolpe med ett stolpben.

Stolparealen för en 
kraftledningsstolpe 

sträcker sig tre meter 
utanför de synliga 

stolpkonstruktionerna 
ovan jord.

Stagad stolpe med två stolpben.
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Leva som goda grannar
med omgivningen
Kraftledningen är en granne som inte vill störa 
men som inte heller vill störas. I den här broschy-
ren har vi samlat information och säkerhetsanvis-
ningar som gör samlevnaden med kraftledningen 
störningsfri och säker.

FINGRID HAR NYTTJANDERÄTT
TILL LEDNINGSOMRÅDENA
Fingrid äger inte markområdena under kraft-
ledningarna och inte heller trädbeståndet på 
ledningsområdena, utan de tillhör markägaren. 
Fingrid har löst in begränsad nyttjanderätt till 
ledningsområdena. Det ger bolaget rätt att bl.a. 
använda ledningsområdena, begränsa byggande, 
röja ledningsgatan och åtgärda för långa träd i 
kantzonerna.

Fingrids rätt och skyldighet att ge råd i frågor som 
denna broschyr tar upp baserar sig på elsäker-
hetslagen och på det tillstånd till inlösning av 
ledningsområden som statsrådet beviljat bolaget.
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Vi håller ledningarna i skick
BESIKTNING AV KRAFTLEDNINGARNA
SOM GRUND FÖR UNDERHÅLLET
Som kraftledningens ägare är Fingrid skyldig att 
hålla ledningen i sådant skick som elsäkerhetsbe-
stämmelserna förutsätter. För underhåll av led-
ningen har bolagets anställda och serviceleveran-
törer rätt att röra sig på ledningsområdet till fots, 
med arbetsmaskiner och fordon och att använda 
vägar och stigar som leder till ledningsområdet 
samt vid behov andra områden. Besiktningarna av 
kraftledningarna och ledningsområdets växtlighet 
görs med 1-3 års intervaller.

Vid besiktningarna kontrolleras bland annat:
-  växtligheten på ledningsområdet, nya
 konstruktioner, grävningar
- eventuell lutning på stolpkonstruktionerna,   
 ståldelarnas skick
- jordningar och fundament
- isolatorernas och ledarnas felfrihet och skick.

Vintertid avlägsnas snö från ledningarna vid 
behov.

REGELBUNDEN BEHANDLING AV TRÄDBESTÅNDET 
GARANTERAR DRIFTSÄKERHETEN
Ledningsområdets trädbestånd röjs antingen 
maskinellt eller med mannakraft med 5–8 års 
intervaller.

Trädbeståndet i kantzonen åtgärdas med 15–25 
års intervaller. Överlånga träd på kantzonerna fälls 
eller toppkapas, varvid 2–4 meter av toppen sågas 
av med hjälp av en helikopterburen såg. Träd som 
toppkapats behöver inte avverkas genast. Rötska-
dorna i ett toppkapat träd framskrider så långsamt 
att de inte hinner sänka trädets värde om det 
fälls i samband med följande avverkning inom de 
närmaste åren. Det är också skäl att avverka andra 
träd i kantzonen på samma gång.

Fingrid meddelar skriftligt om ledningsområde-
nas röjningar och hanteringen av trädbeståndet i 
kantzonerna till markägaren.

Ifall träd på kantzonen måste fällas försöker 
Fin grid ordna det genom samavverkning och 
-försäljning. Som ägare till trädbeståndet har 
markägaren rätt att besluta om hur bärgningen 
och försäljningen av träden från kantzonerna till 
följd av ledningsunderhållet skall ordnas. Man bör 
dock komma ihåg att avverkning i närheten av 
kraftledningar kräver särskild yrkesskicklighet och 
att man som skogsägare inte borde utföra arbetet 
på eget initiativ.

Om största delen av kantzonens träd är överlånga 
är det i allmänhet mest rationellt att behandla 
kantzonen som en helhet så att man avverkar alla 
träd i kantzonen, förutom de träd som är betydligt 
kortare än maximilängden på den schematiska 
bilden på sida 5.

Skogsvården på kantzonerna är förknippade med 
många särdrag, vilka borde beaktas då man gör 
upp förnyelse- och skogsvårdsplaner för kantzoner. 
För att utveckla skogsvården på de här special-
områdena har Skogsbrukets utvecklingscentral 
Tapio utarbetat skogsvårdsrekommendationer för 
kantzoner. Dessa rekommendationer presenteras 
på det s.k. skogsvårdskortet som kan laddas ner 
från Fingrids webbsidor (på finska).

ERSÄTTNING FÖR ANVÄNDNING AV PRIVATVÄGAR
Fingrid ingår avtal med väginnehavarna för 
användning av enskilda vägar som leder till 
ledningsområderna. Avtalen om servicevägar görs 
för perioder på tio år. Bolaget har tillsammans 
med Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK rf samt Svenska Lantbrukspro-
ducenternas Central förbund SLC rf utarbetat en 
rekommendation för hur användning av enskild 
väg skall ersättas. I re kom mendationen fastställs 
bland annat bruksavgifternas enhetspriser enligt 
bruksklass.  
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TRÄDFÄLLNING OCH VIRKESUPPLAG
I närheten av en kraftledning får träden inte 
fällas i riktning mot ledningen. Fällningsrikt-
ningen måste alltid säkerställas enligt säker-
hetsbestämmelserna för avverkningsarbete. 
Fingrid ger vid behov ytterligare information 
och hjälp med fällningen.

Av säkerhetsskäl får virke eller energived inte 
lagras under en kraftledning och i sidoriktning 
mätt inte närmare än tio meter från ledning-
ens närmaste strömförande ledare.

ARBETE MED ARBETSMASKINER
Man kan fritt röra sig med vanliga lant-
bruksmaskiner under ledningarna. I närheten av 
stolpkonstruktionerna skall försiktighet iakttas 
vid arbete med lantbruksmaskiner. Om skador på 
stolpkonstruktionerna trots allt uppstår skall Fin-
grid omedelbart underrättas.

Vid arbete med grävmaskin, kran eller annan ar-
betsmaskin i närheten av en kraftledning skall för-
siktighet iakttas så att man inte kommer för nära 
spänningsförande strömledare. Det är inte tillåtet 
att röra sig med arbetsmaskin på stolparealerna.

I tabellen bredvid anges tillåtna minimiavstånd 
mellan arbetsmaskin inklusive dess eventuella last 
och kraftledningens strömledare.

OM KRANEN ELLER LASTEN KOMMER I BERÖRING 
MED LEDNINGARNA GÖR SÅ HÄR: 

  Inne i fordonet är du till en början i säkerhet.
  Försök köra maskinen så att den kommer loss  
 från elledningen.
  Om maskinen fattar eld eller om det stiger rök  
 från maskinens däck, skall du hoppa jämfota ut  
 ur maskinen.
  Vidrör inte arbetsmaskinen och marken samtidigt.
  Hoppa så snabbt som möjligt minst 20 meter  
 bort från arbetsmaskinen. Hoppa så att endast  
 en fot i taget vidrör marken.
  Kontakta omedelbart Fingrid, även om kraftled- 
 ningen inte uppvisar några synliga skador.
  Se till att vakthållning sker på olycksplatsen.

Kraftled
ningens 

spännings
nivå

Arbetsmaskinens 
och lastens minimi

avstånd under 
strömledarna

Arbetsmaskinens 
och lastens minimi

avstånd vid sidan om 
strömledarna

110 kV 3 meter 5 meter
220 kV 4 meter 5 meter
400 kV 5 meter 5 meter

OM ETT TRÄD TROTS  SÄKERHETSÅTGÄRDERNA BÖR-
JAR FALLA MOT KRAFT LEDNINGEN SKALL DU GÖRA PÅ 
FÖLJANDE SÄTT:

  Avbryt arbetet omedelbart.
  Hoppa så snabbt som möjligt minst 20 me- 
 ter bort från trädet. Hoppa så att endast en  
 fot i taget vidrör marken.
  Om ett fallande träd vidrör en ledning eller  
 blir hängande i ledarna, skall du genast   
 meddela Fingrids nätcentral (tel 030 395  
 4300) eller ringa det allmänna nödnumret  
 112.
  Se till att ingen går nära det aktuella trädet.

ETT TRÄD SOM STÅR I BERÖRING MED LEDARNA 
FÅR INTE AVLÄGSNAS FÖRRÄN

  ledningen gjorts spänningslös
  ledningen försetts med arbetsjordning
  tillstånd att avlägsna trädet har erhållits av  
 ledningens ägare.

5 meter

110 kV   3 meter

220 kV   4 meter

400 kV   5 meter

Känn till säkerhetsriskerna innan du agerar

Det är alltid skäl att låta fackmän fälla träd 
som står nära en kraftledning.

Kör aldrig med maskin mellan stolpbenen 
under stagen och aldrig närmare än tre meter 
från stolpkons truk tionerna!
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ODLA OCH LÅT DJUREN BETA SÄKERT
Man får odla ledningsgatan och husdjur kan 
tryggt beta under kraftledningarna. Ledningsgatan 
kan också användas som trädgårdsland och det är 
tillåtet att t.ex. plantera bärbuskar där. Vid plan-
tering av buskar skall en passage lämnas utmed 
ledningens mittlinje så att de som besiktigar och 
underhåller ledningen vid behov kan röra sig till 
fots eller med arbetsmaskiner där. Fruktträd och 
julgranar får odlas på ledningsgatan, förutsatt att 
trädhöjden inte överstiger den tillåtna. Om man 
har för avsikt att odla träd skall man komma över-
ens med Fingrid om saken med ett skriftligt avtal 
om röjningsområde.

SPRUTA INTE VATTEN PÅ KRAFTLEDNINGEN
Konstbevattning kan på normalt sätt användas i 
närheten av en ledning, bara man ser till att vat-
tenstrålen inte träffar ledningen. Vid uppställning, 
flyttning och demontering av bevattningssystemen 
skall försiktighet iakttas så att utrustningen inte 
kommer för nära ledarna.

SÄKERSTÄLL FIBERDUKENS FASTSÄTTNING
Om odlingarna täcks med fiberduk skall man med 
hjälp av tyngder och andra fästanordningar se till 

att duken hålls på plats även vid byig och hård 
vind. Då luften värms upp under fiberduken upp-
står det en lyftkraft som kan slita loss fiberduken 
och lyfta den högt. Om en fiberduk trots försik-
tighetsåtgärder ändå flyger in i kraftledningen får 
man absolut inte själv försöka ta loss den. Under-
rätta omedelbart Fingrid om det inträffade.

JORDNING AV STÄNGSEL OCH PLÅTTAK
Kraftledningens elektriska fält orsakar i allmän-
het ingen nämnvärd spänning i taggtråds- eller 
metallnätsstängsel. De är väl jordade via sina 
stolpar samt via gräs eller annan växtlighet. Om 
ett stängsel löper parallellt med en kraftledning på 
en längre sträcka eller om det är isolerat från jord, 
kan det uppkomma vådlig spänning i stängslet. I 
sådana fall skall stängslet jordas.

Det elektriska fältet kring en kraftledning kan 
också ge upphov till en i sig ofarlig laddnings-
spänning i plåttak som finns under ledningen. Den 
här laddningen kan enkelt avledas genom jordning 
av taket t.ex. via stuprören.

Fingrid ger vid behov mer information om jord-
ningsfrågor.

DET ÄR FÖRBJUDET ATT GÖRA UPP ÖPPEN ELD
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att göra upp öp-
pen eld under en kraftledning eller i dess omedel-
bara närhet. Kontakta Fingrid vid eventuella planer 
på naturvårdsbränning närmare än 50 meter från 
en kraftledning.

ANVISNINGAR FÖR SPRÄNGARBETEN
Om du planerar att bryta berg eller utföra 
sprängningsarbeten närmare än 100 meter från en 
kraftledning skall du kontakta Fingrid för att få 
anvisningar.

TANKA INTE I NÄRHETEN AV KRAFTLEDNINGAR
Av brandsäkerhetsskäl skall tankning av fordon 
eller arbetsmaskiner undvikas närmare än 20 meter 
från en kraftledning.

LIVSFARLIGT ATT KLÄTTRA I STOLPAR
Det är livsfarligt och därför absolut förbjudet att 
klättra i kraftledningsstolpar. Ingenting får heller 
fästas i stolparna.

HÅLL FISKESPÖET LÅNGT FRÅN LEDNINGEN
Fiskare skall se till att spöet eller linan inte kom-
mer närmare än 5 meter från kraftledningens 
spänningsförande ledare.

INGEN DRAKFLYGNING PÅ LEDNINGSGATAN
Av säkerhetsskäl är drakflygning förbjuden på 
ledningsområdet.

TRAMPOLINER OCH KLÄTTERSTÄLLNINGAR
Med tanke på personlig säkerhet är det förbjudet 
att placera trampoliner, klätterställningar eller annan 
utrustning med vilken man kan komma högre än 
marknivån under kraftledningen.

ANMÄL LEDNINGSFEL TILL FINGRID
Tack vare de regelbundna besiktningarna och un-
derhållet är ledningsfel sällsynta, men helt kan de 
inte undvikas. Om du upptäcker ett fel eller något 
ovanligt på en ledning, ber vi att du underrättar 
Fingrids nätcentral per telefon (tel. 030 395 4300) 
så fort som möjligt.  

Kom ihåg att ledningen inte har någon ”säkring 
som går”, utan den är alltid farlig!

Om en kraftlednings ledare har gått av eller an
nars hänger nära marken är det livsfarligt att gå 
nära den!
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Mångsidig användning
av ledningsgatan
Förutom odling och betesmark kan ledningsga-
torna användas på många olika sätt.

REKREATION
Ledningsgatan lämpar sig utmärkt för olika former 
av rekreation. På området kan man obekymrat 
göra utflykter, plocka bär och svamp. Ledningsga-
torna är också livsmiljöer där fjärilar och många 
växtarter trivs.

JAKT
Ledningsgatorna används också för jakt tack vare 
den goda sikten. Av säkerhetsskäl bör passen 
placeras så, att ledningens konstruktioner inte be-
finner sig i skottlinjen. Det är skäl att på förhand 
komma överens med Fingrid om uppförandet av 
jakttorn. Gamla åkrar på ledningsgatorna kan 
utnyttjas som viltåkrar. Vid röjning av nya åkrar är 
det skäl att begära tillstånd av Fingrid.

ANLÄGGANDE AV VÄG ELLER FRILUFTSLED
Man kan motionera och åka skidor på ledningsgatan. 
För att anlägga väg, friluftsled, motionsbana eller 
underlag för skidspår på ett ledningsområde krävs 
tillstånd av markägaren samt utlåtande av Fingrid.

SNÖSKOTERÅKNING
Ledningsgatan kan med markägarens och Fingrids 
tillstånd användas för snöskoteråkning. På stolp-

arealerna är det dock absolut förbjudet att åka 
med snöskoter. Skoterleder skall dras så långt från 
stolparna att ingen fara för kollision med stolpben 
eller stag föreligger.

BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER
Ledningsgatorna är byggförbudsområde. På 
ledningsområdets byggförbudsområde får inga 
byggnader uppföras. För placering eller uppfö-
rande av andra konstruktioner såsom biltak, vägar, 
flaggstänger, el- och telefonledningar, vatten- och 
avloppsledningar, fiskbassänger m.m. krävs till-
stånd av Fingrid.

Långa belysnings- eller för annat ändamål avsedda 
och utdragna ledningar under kraftledningen kan 
orsaka fara.

Tillstånd krävs även om man har för avsikt att 
göra ändringar på ett redan befintligt objekt på 
ledningsområdet.

MARKTÄKT, UPPLAGRING OCH DIKNING
Fingrids tillstånd krävs för grus-, sand-, ler-, 
jord- och torvtäkt i närheten av stolpar. Samma 
sak gäller också för upplagring av jordsubstans på 
ledningsområdet.

Inga diken får grävas på stolparealerna. Dikeskan-
terna får under inga omständigheter ligga närmare 
än tre meter från stolpkonstruktionerna. Om ett 
dike med större djup än en halv meter skall grävas, 
måste man ge akt på jordledarna under jord. Fin-
grid skall underrättas ifall jordledare slitits av.  

Bra att veta
I vetenskapliga undersökningar har man 
inte kunnat konstatera att kraftledningar skulle 
skada betande djurs hälsa eller fertilitet. Djur 
som slickat på kreosotbehandlade trästolpar har 
enligt undersökningar inte lidit skada av det. Bl.a. 
Veterinärmedicinska högskolan / Avdelningen för 
livsmedels-och miljöhygien har gett ett utlåtande 
om detta (25.10.1994).

På flyttfågelstråk eller i närheten av fåglar-
nas boplatser kan speciella ställen förses med 
varningsklot på ledarna. Upplys gärna Fingrid om 
platser där fåglar brukar kollidera med ledarna, så 
kan bolaget vid behov besluta om att sätta upp 
fågelvarningsklot på ledningarna.

Eventuell inverkan på hälsan av elektriska och 
magnetiska fält omkring kraftledningar har un-
dersökts mycket. På basis av forskningsresultaten 
har man kunnat konstatera att de inte utgör fara 
för människor eller djur. Publikationer i ämnet kan 
laddas ner från Fingrids webbsidor. 

Enligt Meteorologiska institutet ökar inte anta-
let blixtar vid kraftledningarna, och kraftledning-
arna har ingen styrande inverkan på åskmolnen. I 
själva verket ökar kraftledningarna blixtsäkerheten. 
Eftersom kraftledningsstolparna ofta är de högsta 
punkterna i sin näromgivning och dessutom är 
jordade, ”drar de till sig” de blixtar som i alla fall 
uppträder inom närområdet.

Ledningarna är konstruerade på ett sådant sätt att 
blixturladdningar via topplinorna ofarligt leds till 
jord. Det är alltså skäl att inte vistas i omedelbar 
närhet av kraftledningar under åskväder. 

Kraftledningarna kan inte heller påverka antalet 
blixtar, utan det beror helt på åskmolnets egenska-
per, inte på stolparna under molnet.

Surrande ljud i närheten av en ledning beror på 
koronaurladdningar på ytan av ledare eller isolatorele-
ment. Koronafenomenet är helt ofarligt för män-
niskan. Fenomenet orsakas av att luften i närheten 
av ledare, isolatorelement eller andra sådana ytor 
joniseras. Ljudet från koronaurladdningar är som 
starkast vid fuktig väderlek och vintertid, när det 
bildas rimfrost på ledningarna. I praktiken är det 
nästan omöjligt att helt undvika koronaurladd-
ningar, men eftersom ljudet alltid är ett tecken på 
energiförlust, försöker man redan av den orsaken 
hålla urladdningen på så låg nivå som möjligt. 
Koronaurladdningar uppträder främst på 400 
kilovolts spänningsnivå.

Det kan också uppkomma ljud i närheten av 
högspänningsledningar till följd av vind, som får 
ledningarnas olika delar såsom stålstolpar, ledare, 
reglar eller isolatorelement att vibrera. Ljudet 
uppträder oberoende av om ledningarna är spän-
ningsförande eller spänningslösa.

Vissa medicinska apparater i kroppen (till 
exempel pacemakers) kan fungera felaktigt under 
en kraftledning. Pacemakerns känslighet för stör-
ningar kan minskas genom justeringsåtgärder och 
speciellt genom val av lämplig pacemaker.
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Kraftledningarna stör inte radions FM-sänd-
ningar (ULA), dvs. de vanligaste programmen från 
Rundradion och lokalradiostationerna.

Likaså störs tv-tittandet endast i synnerligen 
sällsynta fall av kraftledningar. Kontakta Fingrids 
experter om problem uppstår.

Ett lysrör som man håller i handen under en 
kraftledning kan tändas av det elektriska fält som 
ledarna ger upphov till. Strömmen genom röret är 
naturligtvis mycket svagare än normalt. Röret lyser 
svagt och ljuset kan inte jämföras med det ljus 
som lysröret ger vid normal användning. Ljuset 
kan i allmänhet knappt urskiljas annat än i mörker. 
Det här rent elektriska fenomenet ger inte upphov 
till några olägenheter för hälsan.

Till egenskaperna för elektriska fält kring 
kraftledningar hör att elektriskt ledande föremål 
som finns i deras närhet och är isolerade från jord, 
såsom metallspadar, verktyg m.m. blir elektriskt 
uppladdade. Även en människa blir uppladdad 
vid arbete under en kraftledning. I vanliga fall 
märker man det inte ens, men om man använ-
der skor med tjock sula, t.ex. gummistövlar, kan 
man uppfatta en svag gnista när man vidrör ett 
jordat föremål, t.ex. en stängselstolpe av metall. 
Fenomenet är detsamma och lika ofarligt som den 
gnistbildning som uppträder, när man drar av sig 
en jumper av konstfiber. Gnistbildningen t.ex. i ett 
paraply under en kraftledning är också ofarlig och 
beror på den elektriska uppladdningen.  

FÖR TILLSTÅND OCH UTLÅTANDEN BEHÖVS:

 Karta med det tilltänkta projektet och kraft-
ledningens läge inritade.

 Situationsplan där projektets noggranna 
läge i förhållande till kraftledningen anges.

 den sökandes namn, adress och telefon-
nummer så att vi vid behov kan få ytterligare 
information.

Ansökan sänds till adressen:
Fingrid Oyj
Tillståndsansökan
PB 530
00101 Helsingfors
eller via e-post till adressen
risteamalausunnot@fingrid.fi

Projekt som kräver tillstånd
i närheten av en kraftledning
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