E.ON Energidistribution AB
Nobelvägen 66
205 09 Malmö
eon.se
T 040 - 25 50 00
Konc: 7086

Samrådsunderlag

Koncession för ny 40 kV luftledning
från Kaststenberget/Indalsälven till
ny transformatorstation söder om
Hammarstrand, Ragunda kommun,
Jämtlands län
December 2018

Bg: 5967-4770
Pg: 428797-2
Org. Nr: 556070-6060
Säte: Malmö

Projektorganisation
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
eon.se
COWI AB
Hamntorget 5
252 21 Helsingborg
www.cowi.se
Samrådsunderlaget har upprättats av Daniel Rasmusson, Marianne Lausten och Caroline Thynell, COWI AB
För kartor i underlaget innehas rättighet:
© Lantmäteriet MS2006/02876

sid 2/32

Innehållsförteckning
1

Inledning

5

1.1

Bakgrund

5

1.2

Avgränsning

5

1.3

Tillstånd

6

1.4

Samråd

6

1.5

Bedömning av betydande miljöpåverkan

7

2

Studerade alternativ

8

2.1

Alternativutredning

8

2.2

Utredningsområde

9

2.3

Teknisk utformning av ledning

9

2.3.1

Luftledning

10

2.3.2

Markkabel

11

2.4

Val av teknisk utformning

11

2.5

Redovisning av studerade alternativ

14

2.5.1

Nollalternativ

14

2.5.2

Avfärdade alternativ

14

2.5.3

Huvudalternativ

15

2.6

Motiv till förordnat huvudalternativ

15

3

Beskrivning av berörda intressen

16

3.1

Landskapsbild

16

3.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

17

3.2.1

Markanvändning och bebyggelse

17

3.2.2

Planer och områdesspecifika förutsättningar

17

3.3

Rennäring

17

3.4

Natur- och vattenmiljö

18

3.4.1

Naturmiljö

18

3.4.2

Vattenmiljö

18

3.5

Kulturmiljö

19

3.6

Känsliga eller hotade arter

19

sid 3/32

3.7

Friluftsliv

21

3.8

Infrastruktur

21

3.9

Förorenade områden

22

3.10

Elektromagnetiska fält

22

3.11

Kumulativa effekter

24

Konsekvensbedömning

24

4.1

Landskapsbild

24

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

27

4.2.1

Markanvändning och bebyggelse

27

4.2.2

Planer och områdesspecifika förutsättningar

27

4.3

Rennäring

27

4.4

Natur- och vattenmiljö

28

4.4.1

Naturmiljö

28

4.4.2

Vattenmiljö

29

4.5

Kulturmiljö

29

4.6

Känsliga eller hotade arter

29

4.7

Friluftsliv

29

4.8

Infrastruktur

30

4.9

Förorenade områden

30

4.10

Elektromagnetiska fält

30

4.11

Kumulativa effekter

30

4

5

Preliminär utformning MKB

30

6

Referenser

31

Bilaga

Intressekarta

sid 4/32

1

Inledning

1.1

Bakgrund

Föreliggande samråd avser en ny 40 kV luftledning som skall anslutas till en planerad ledning i höjd med Indalsälven/Kaststenberget och därefter ledas till en ny transformatorstation som är tänkt att byggas söder om Hammarstrands tätort i Ragunda kommun, Jämtlands
län.
E.ON Energidistribution AB (hädanefter E.ON Energidistribution) äger en transformatorstation (med beteckningen M71) belägen i anslutning till Hammarforsens kraftverk i
Hammarstrand. Denna station har konstaterats vara placerad på mark med bristande stabilitet. Även de 130 kV ledningar (med beteckningarna L1 och L6, Hammarstrand – Bandsjö)
som ansluter till den aktuella stationen har stora brister i bärighet för delar av sträckorna.
Detta är några av de faktorer som lett till att E.ON Energidistribution tagit ett samlat grepp
om lednings- och stationssituationen mellan Timrå och Hammarstrand, samt Kälarne och
Graninge i Västernorrlands och Jämtlands län. Vissa delar av de om- och nybyggnationer
som E.ON Energidistribution beslutat om är redan utförda, medan andra delar kvarstår att
utreda för att senare kunna projekteras och byggas. Det övergripande syftet med om- och
nybyggnationerna är att förstärka elnätet i området och att öka leveranssäkerheten inom
bland annat Ragunda kommun.
En del i detta komplex av om- och nybyggnationer är att anlägga en ny 40 kV luftledning
som skall anslutas till en planerad ledning i höjd med Indalsälven/Kaststenberget och därefter ledas till en ny transformatorstation som är tänkt att byggas söder om Hammarstrands
tätort. Avståndet mellan anslutningspunkten på planerad ledning och det planerade stationsläget är cirka 2,7 km fågelvägen. Den nya stationen byggs i samarbete med Svenska
kraftnät och är tänkt att placeras i anslutning till en av deras befintliga 220 kV ledningar.
Den exakta placeringen av stationen är vid tidpunkten för detta dokuments upprättande ej
fastställd.
I figur 1 på nästföljande sida redovisas den planerade luftledning till vilken den nya ledningen skall ansluta samt det område inom vilket den nya transformatorstationen mest troligt kommer att placeras.

1.2

Avgränsning

Föreliggande samråd avser endast ansökan om koncession för den planerade luftledningen.
Prövning av bygglov samt eventuella övriga tillstånd eller dispenser avseende den nya stationen eller sådana som avser övriga ledningsprojekt ingår inte i detta ärende utan hanteras
helt separat.
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Figur 1:Den planerade luftledning till vilken den nya ledningen skall ansluta samt det område
inom vilket den nya transformatorstationen mest troligt kommer att placeras.

1.3

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för
linje. Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan
om nätkoncession för linje skall det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som
föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808) samt miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget och dels att ge samtliga berörda
parter möjlighet till insyn och påverkan.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON Energidistribution tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.

1.4

Samråd

Ett undersökningssamråd genomförs för att utreda om en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Ett undersökningssamråd skall enligt miljöbalken genomföras
med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
av verksamheten eller åtgärden. Om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning skall samråd även ske med de övriga statliga
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myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten
eller åtgärden.
Samråd i föreliggande fall kommer att ske genom att information om samrådet skickas ut
via e-post eller per post till berörda samrådsparter. Samrådsunderlaget kommer även att
finnas tillgängligt på E.ON Energidistributions hemsida. Under samrådstiden har samtliga
berörda parter möjlighet att inkomma med yttranden och eventuella synpunkter på samrådsunderlaget. För att hushålla med resurser kommer E.ON Energidistribution att så långt
möjligt använda sig av e-post för såväl utgående som inkommande kommunikation.
När samrådstiden löpt ut kommer eventuella yttranden och synpunkter samt E.ON Energidistributions bemötande av dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse som därefter
skickas till Länsstyrelsen i Jämtlands län. I detta skede kommer även en hemställan om
beslut avseende huruvida den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan att upprättas och skickas till länsstyrelsen. Det beslut som fattas av länsstyrelsen
avseende den antagna miljöpåverkan kommer att ligga till grund för hur den fortsatta processen med ansökan om koncession genomförs.

1.5

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Det framgår inte av gällande föreskrifter att föreliggande verksamhet alltid eller aldrig
skall antas medföra en betydande miljöpåverkan. Av 6 § miljöbedömningsförordningen
(2017:966) framgår att en verksamhet eller åtgärd skall antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 miljöbalken, om verksamheten eller åtgärden
innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt
och en längd av minst 15 kilometer.
Då föreliggande prövning ej innefattar en starkströmsluftledning med en spänning på minst
220 kV och en längd av minst 15 kilometer, utan istället avser en luftledning med en spänning på 40 kV och en längd av cirka 3 kilometer, har E.ON Energidistribution granskat
verksamheten och dess förväntade påverkan på människors hälsa och miljön utifrån de
olika kriterier som anges i 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen.
I fråga om verksamhetens utmärkande egenskaper bedömer E.ON Energidistribution att
verksamheten är av ringa omfattning, att den inte bidrar till några omfattande kumulativa
miljöeffekter, att den innebär en förhållandevis god användning av mark samt att den inte
medför betydande påverkan på jord, vatten, biologisk mångfald, andra naturtillgångar och
fysisk miljö i övrigt.
Verksamheten ger inte upphov till några betydande mängder avfall eller restprodukter
(varken i anläggnings- eller i driftskede), den orsakar inga betydande föroreningar eller
störningar, sannolikheten för allvarliga olyckor är låg och riskerna för människors hälsa är
obetydliga.
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I fråga om verksamhetens lokalisering konstaterar E.ON Energidistribution att beviljad
koncession för ledningen inte innebär någon betydande förändring av pågående markanvändning, varken på kort eller på lång sikt.
Verksamheten medför ingen påverkan på de naturresurser (i huvudsak skogsmark och vattentillgång) som finns i området och dessa resurser är vanligt förekommande och finns
tillgängliga såväl lokalt som regionalt och nationellt.
Verksamheten utgör inget hinder för ett eventuellt framtida nyttjande av de förekommande
naturresurserna. Verksamheten medför inte heller någon betydande påverkan på naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område som kan antas bli påverkat.
I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper bedömer E.ON
Energidistribution att de förväntade effekterna från verksamheten är ringa med avseende
på deras storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet. Sannolikheten för att
negativa effekter uppstår bedöms vara låg.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer E.ON Energidistribution att verksamheten inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

2

Studerade alternativ

2.1

Alternativutredning

I den utredning som genomförts för att undersöka olika alternativ avseende sträckning och
utformning för den nya ledningen har i huvudsak följande parametrar varit styrande:
•

Geografiska förutsättningar inom området samt terrängens beskaffenhet, främst
med avseende på förekomst och utbredning av land- och vattenområden men även
höjdskillnader och lutning.

•

Geologiska förutsättningar avseende framför allt förekomsten av ytligt liggande
berggrund.

•

Befintlig infrastruktur (vägar, järnväg, byggnader, anläggningar, ledningar etc.).

•

Förorenade områden eller sådana områden som kan misstänkas vara förorenade.

•

Planerad infrastruktur (sådana byggnader och anläggningar som möjliggörs av befintliga och tillkommande detaljplaner eller som föreslås i översiktsplaner).

•

Förekommande intressen (riksintressen, områdesskydd, naturreservat, biotopskydd,
strandskydd, forn- och kulturlämningar, rennäring etc.).

•

Befintlig markanvändning (skogsbruk, jordbruk, bostäder, näringsverksamhet etc.).

•

Praktisk byggbarhet, teknisk genomförbarhet samt längden hos den nya ledningen.

•

Fortsatt tillgänglighet och löpande driftsäkerhet när nya ledningen väl är på plats.
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2.2

Utredningsområde

Utredningsprocessen inleddes med att ett utredningsområde togs fram i syfte att avgränsa
undersökningen av olika möjliga ledningsdragningar. Då den planerade ledningen skall
löpa från en ny planerad ledning i öst till en ny planerad transformatorstation i väst utgjorde detta de bakomliggande förutsättningarna för avgränsningen av utredningsområdet.
Avgränsningen mot norr gjordes för att undvika en ledningsdragning genom tätbebyggt
område. I söder avgränsades området i huvudsak utifrån terrängens beskaffenhet.
I figur 2 på nästföljande sida redovisas utredningsområdets utbredning, den planerade luftledning till vilken den nya ledningen skall ansluta samt det område inom vilket den nya
transformatorstationen mest troligt kommer att placeras.

Figur 2:Det utredningsområde (skrafferat område) inom vilket alternativa ledningssträckningar
utretts.

2.3

Teknisk utformning av ledning

De alternativ som förekommer avseende ledningens tekniska utformning är luftledning och
markkabel. I avsnitt 2.3.1 och 2.3.2 ges en generell beskrivning av respektive alternativ.
Innan byggnation av en ny kraftledning påbörjas, genomförs en fältprojektering där ledningssträckningen stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. Arbetet sker till
fots eller med hjälp av lättare terränggående fordon. I detta skede görs vanligtvis även en
värdering av den eventuella skog som behöver avverkas för den nya kraftledningsgatan och
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de träd som är aktuella för avverkning stämplas. När fältarbetet och detaljprojekteringen av
ledningen är klart samt då erforderliga rättigheter för att få nyttja marken har inhämtats kan
avverkning och byggnation påbörjas.
2.3.1

Luftledning

En luftledning kommer att utformas som en regionnätsledning i enlighet med Svensk standard, med en konstruktion bestående av dubbla stolpar och med 40 kV nominell spänning.
Stolparna kan bestå av t.ex. trä, betong, komposit eller stål och de är normalt sett mellan 10
– 16 m höga. Vid längre passager eller snävare vinklar kan portalstolpar komma att användas. Vid en eventuell övergång till markkabel används en kabeländstolpe.
Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna, kommer att vara mellan 70 – 150
m och kan variera beroende av terrängen och förekommande infrastruktur, samt med nödvändiga hänsynstaganden avseende eventuella förekommande natur- och kulturvärden.
För en luftledning krävs en trädsäker ledningsgata. En sådan upprättas genom att ett område motsvarande cirka 15 m på vardera sida om ledningen (skogsgata) hålls fri från träd
och annan högre vegetation. Därutöver kommer enstaka höga träd utanför detta område,
om de vid fall kan förväntas skada ledningen, att fällas eller toppas. En etablerad ledningsgata behöver upprätthållas genom regelbunden underhållsröjning (utförs vanligtvis ca vart
åttonde år) under hela den period då ledningen är i drift. I figur 3 visas en principskiss över
en luftledning med tillhörande skogs- och ledningsgata.

Figur 3: Principskiss över en luftledning med tillhörande skogs- och ledningsgata.
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2.3.2

Markkabel

En markkabel kommer, liksom en luftledning, att utföras enligt Svensk standard. I föreliggande fall innebär detta att ledningen kommer att bestå av så kallade kabelförband, vilka
består av tre hopbuntade kablar (en kabel per fas), och förläggas i ett schakt som är ca 1 m
brett i markytan och ca 1,2 m djupt. Kablarna placeras på en bädd av sand som tillförs
schaktet och ett lager av sand läggs även omedelbart ovanför kablarna i syfte att skydda
dem från skada eller åverkan från t.ex. vassa stenar. Därefter återfylls schaktet med de
uppschaktade massorna och eventuella överskottsmassor transporteras bort.
Området omedelbart intill schaktet nyttjas vid förläggningsarbetet för transporter, upplag
av massor, kabeltrummor, uppställning av arbetsmaskiner m.m. Efter genomförda arbeten
kommer eventuellt påverkad mark att återställas så långt som möjligt. En markkabel läggs
med fördel i anslutning till befintliga vägar.
För passager där det inte är framkomligt med kabelschakt eller lämpligt att schakta kan så
kallad schaktfri förläggning, t.ex. via styrd borrning eller tryckning, användas. Vid eventuell förekomst av ytligt berg kan även sprängning bli aktuellt. Längs en markkabel anläggs
en servicegata där vegetationen kontinuerligt röjs. Syftet med servicegatan är att möjliggöra en snabbare åtkomst till ledningen vid händelse av att ett behov av åtgärder uppstår.
Servicegatan samt området ovanför och i omedelbar anslutning till själva ledningsschaktet
behöver upprätthållas genom regelbunden underhållsröjning under hela den period då ledningen är i drift.

2.4

Val av teknisk utformning

För den planerade kraftledningen finns två möjliga utföranden. Ledningen kan antingen
utföras som trädsäker luftledning eller som markförlagd kabel (vilken läggs som sjökabel
vid korsningen av Indalsälven). Vanligtvis används kabel inom tätbebyggda områden eller
vid korta ledningssträckor. I glest bebyggda områden eller då det rör sig om längre ledningssträckor är trädsäkra luftledningar det helt dominerande alternativet. En luftledning är
vanligtvis mer flexibel då det är lättare att placera stolparna på ett sådant sätt att t.ex. vattendrag, vägar, fornlämningar eller skyddade områden med begränsad utbredning (t.ex.
biotopskydd inom jordbrukslandskapet) undviks.
Driftsäkerheten för en markkabel är generellt sett god, men ett eventuellt fel är svårt och
tidskrävande att lokalisera och åtgärda. Det kan ta upp till flera veckor att lokalisera och
avhjälpa fel på en markkabel och det kan i vissa fall bli aktuellt att byta ut relativt långa
kabelsträckor. I områden där det kan förekomma rikligt med snö och djup tjäle kan det
tidvis vara mycket svårt att utföra eventuella nödvändiga reparationer.
Driftsäkerheten för en luftledning är generellt sett god även om den på grund av sin exponering ovan mark är något känsligare för bland annat extrema väderförhållanden. En luftledning är dock betydligt lättare att komma åt vid de tillfällen då det finns ett behov av att
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utföra inspektioner, felsökning och reparationer. Om behovet uppstår är det även förhållandevis lätt att byta ut både stolpar och linor hos en luftledning.
Generellt sett så har en markkabel en mindre påverkan på omgivningen under driftskedet
men en större påverkan under byggskedet jämfört med en luftledning.
En markkabel medför i de flesta fall en begränsad visuell påverkan på landskapsbilden
medan en luftledning kan medföra större eller mindre påverkan beroende av terrängen och
det omgivande landskapet. För en markkabel är även utbredningen hos det omgivande
magnetfältet betydligt mindre än hos en luftledning.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det betydligt mer kostsamt att anlägga en markkabel jämfört med en luftledning. Kostnaderna för såväl material som för byggnation- och anläggning är högre, vilket innebär att förläggning av markkabel generellt sett blir fyra till fem
gånger dyrare än att bygga en luftledning på samma sträcka.

Figur 4: Ett exempel på den typ av ledning som är aktuell i föreliggande ärende.

sid 12/32

I föreliggande ärende bedömer E.ON Energidistribution att en luftledning är det bästa möjliga alternativet. Detta då den aktuella ledningen är relativt lång samtidigt som den löper
igenom ett mycket glest bebyggt område. Det kan även konstateras att den visuella påverkan på den omgivande miljön är ringa samt att de magnetfält som genereras kring ledningen inte medför någon risk för olägenhet för människors hälsa. Påverkan på den omgivande
miljön, under framför allt byggnations- och anläggningsskedet, bedöms bli betydligt
mindre för en luftledning än vad den skulle bli för en mark- och sjökabel. En luftledning
innebär även, som tidigare nämnts, att inspektioner, felsökning och reparationer blir betydligt lättare att utföra. I figurerna 4 och 5 visas exempel på den typ av ledning med dubbla
stolpar som är aktuell i föreliggande ärende.
För att möjliggöra anslutning till den planerade transformatorstationen kan den avslutande
delen av ledningssträckningen komma att anläggas som markkabel. Om detta blir aktuellt
kommer det att röra sig om något eller några hundratal meter markkabel som löper runt om
själva stationsområdet i syfte att nå fram till ledningens fastställda anslutningspunkt.

Figur 5: Ett exempel på den typ av ledning som är aktuell i föreliggande ärende.
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2.5

Redovisning av studerade alternativ

I den utredning som genomförts har ett antal olika alternativ avseende sträckning för den
nya ledningen undersökts. De undersökta alternativen redovisas i figur 6 nedan.
2.5.1

Nollalternativ

Nollalternalternativet innebär att den planerade luftledningen på den östra sidan av Indalsälven inte ansluts till den nya transformatorstationen, vilket får konsekvenser för såväl tillförlitligheten som redundansen hos elleveranserna till Hammarstrands tätort samt övriga
boende och verksamheter i närområdet.
Nollalternativet innebär ingen förändrad påverkan på markanvändningen eller landskapsbilden.

Figur 6: Undersökta alternativ för ledningssträckning.

2.5.2

Avfärdade alternativ

Alternativ A:
Alternativ A har avfärdats då det anses vara ett mindre lämpligt alternativ än förordat huvudalternativ. Alternativ A löper till stora delar genom ett öppet landskap vilket medför
större påverkan på landskapsbilden. Alternativ A löper även i närheten av befintlig bebyg-
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gelse, vilket inkluderar bostäder, och kommer vid övergången av Indalsälven att medföra
en större påverkan på landskapsbilden än förordat huvudalternativ. Därutöver löper Alternativ A enligt detta alternativ i nära anslutning till ett område som utpekats som misstänkt
förorenat.
Alternativ B:
Alternativ B har avfärdats då det anses vara ett mindre lämpligt alternativ än förordat huvudalternativ. Alternativ B innebär ianspråktagande av brukbar skogsmark, röjning av skog
samt upprättande av helt nya ledningsgator. Alternativ B innebär en övergång av Indalsälven som kan förväntas medföra en högre påverkan på landskapsbilden än förordat huvudalternativ. Därutöver löper Alternativ B i nära anslutning till detaljplanerat område där en
framtida utbyggnad av befintligt industriområde ej kan uteslutas.
Alternativ C:
Alternativ C har avfärdats då det anses vara ett mindre lämpligt alternativ än förordat huvudalternativ. Alternativ C är delvis likvärdigt Alternativ B och innebär ianspråktagande
av brukbar skogsmark, röjning av skog samt upprättande av helt nya ledningsgator. Alternativ C innebär dessutom en övergång av Indalsälven som kan förväntas medföra en högre
påverkan på lanskapsbilden än förordat huvudalternativ.
2.5.3

Huvudalternativ

Utifrån de styrande parametrar som anges under avsnitt 2.1 i detta dokument samt med
beaktande av de olika lokaliseringsalternativen har E.ON Energidistibution beslutat sig för
ett förordat huvudalternativ. I föreliggande fall utgörs detta av Alternativ D, vilket anses
vara det mest lämpliga alternativet.
Förordat huvudalternativ löper från en anslutningspunkt på den planerade ledningen i höjd
med Kaststenberget/Indalsälven till den nya transformatorstationen söder om Hammarstrands tätort. Det förordade huvudalternativets totala längd är cirka 3 kilometer. Huvudalternativet korsar Indalsälven parallellt med den befintliga luftledning som tillhör Svenska
kraftnät och fortsätter därefter att löpa parallellt med denna ledning i cirka 1,5 kilometer
innan den viker av västerut mot den nya transformatorstationen.

2.6

Motiv till förordnat huvudalternativ

Genom att bygga ledningen enligt förordat huvudalternativ minskar intrånget på brukbar
skogsmark och påverkan på landskapsbilden minimeras. Detta då delar av den befintliga
ledningsgata som tillhör Svenska kraftnäts ledning kan nyttjas även till den nya ledningen,
vilket innebär att den totala ytan som tas i anspråk blir mindre än vad den skulle bli vid
etablering av en helt ny ledningsgata.
Genom att den nya ledningen till stora delar byggs parallellt med befintlig ledning minskar
påverkan på landskapsbilden, framförallt vid övergången av Indalsälven. De stolpar och
konstruktioner som tillhör den befintliga luftledningen är avsevärt större och medför redan
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idag en påverkan på landskapsbilden. Det finns även befintlig infrastruktur i form av biloch skogsvägar, vilka skulle kunna nyttjas av E.ON Energidistribution vid såväl anläggning som underhåll av ledningen, på plats längs med delar av Svenska krafnäts ledning.
Förordat huvudalternativ bedöms inte medföra någon betydande påverkan på befintlig bebyggelse i området. Avståndet till närmsta bostadshus överstiger 600 m vid den delsträcka
där ledningen löper själva och avståndet till närmsta bostadshus överstiger 1,3 kilometer
vid den delsträcka där ledningen löper parallellt med Svenska kraftnäts ledning. Dessa avstånd är så pass stora att magnetfälten från ledningen, oberoende av eventuella kumulativa
effekter, inte kan förväntas medföra någon som helst risk för människors hälsa.
Förordat huvudalternativ innebär även att ledningen till största delen kan byggas i långa
raksträckor samt att ledningens längd i princip blir så kort som möjligt. Detta medför att
färre stolpar behöver användas vilket innebär en minskad materialåtgång samt mindre påverkan på naturmiljön orsakad av nedgrävning av stolpar. Området som tas i anspråk av
den tillhörande ledningssgatan blir även förhållandevis litet för förordat huvudalternativ.

3

Beskrivning av berörda intressen

Berörda intressen inom utredningsområdet och längs med undersökta alternativ har identifierats i huvudsak genom kartstudier. Digitala data har inhämtats från Ragunda kommun,
länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, VISS (Vatteninformationssystem Sverige), Ledningskollen, Trafikverket och Artportalen. Därutöver genomfördes ett platsbesök med tillhörande fältstudier i området den 17 september 2018.

3.1

Landskapsbild

Landskapet inom utredningsområdet utgörs till största delen av lantbruks- och skogsmark,
där skogen består av produktionsskog. Ett öppet jordbrukslandskap täcker den nordvästra
delen av området och skogsmark täcker de södra, östra och centrala delarna av området.
Terrängen i utredningsområdet är relativt flack, med undantag för den östra delen där
Kånkbacksåsen tar vid. Indalsälven passerar igenom området och utöver den finns en
handfull mindre sjöar och vattendrag.
Förordat huvudalternativ löper till stora delar genom ett område där den omedelbara omgivningen består av i huvudsak produktionsskog i olika stadier (med undantag för passagen
av Indalsälven). Landskapsbilden kan därmed förväntas variera kontinuerligt beroende på
åldern på skogen inom olika delområden samt på hur och när avverkning genomförs.
Området kring Prästberget, öster om Indalsälven, är landskapsbildsskyddat. Landskapsbildsskydd är en gammal form av skydd för särskilt tilltalande och vackra områden där det
krävs tillstånd av länsstyrelsen för att få bygga inom området.
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3.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

3.2.1

Markanvändning och bebyggelse

Ragunda kommun är Jämtlands minsta kommun med knappt 5 500 invånare. Området
kring Hammarstrand är glesbebyggt, i tätorten med omnejd bor totalt sett cirka 1 000 invånare, och majoriteten av bebyggelsen ligger norr om utredningsområdet.
Marken inom utredningsområdet används framför allt till lantbruk och produktionsskog.
Bebyggelsen inom området utgörs i huvudsak av enstaka bostadshus med eventuella tillhörande komplementbyggnader samt ett industriområde med ett antal mindre versamheter
såsom bilprovning, bensinstation, sågverk samt återvinningsstation. Inom utredningsområdet ligger även en avfallsanläggning samt en gammal grus- och moräntäkt, där den sistnämnda är stängd sedan ett antal år tillbaka.
Förordat huvudalternativ löper till övervägande del genom ett område som är i stort sett
obebyggt och där marken i huvudsak består av skogsmark med produktionsskog. Det förekommer inga bostadshus inom 600 m från huvudalternativet.
3.2.2

Planer och områdesspecifika förutsättningar

Översiktsplanen för Ragunda kommun upprättades 1991 och utgör fortfarande stommen i
kommunens planering. År 2006 reviderades planen och ytterligare en revidering pågår vid
tidpunkten för detta dokuments upprättande. I ett tillägg till översiktsplanen kallat Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) i Ragunda kommun, ger kommunen
ökade möjligheter att meddela strandskyddsdispens för byggnation av hus eller andra anläggningar som kan gynna utvecklingen av landsbygden. I de fall då förordat huvudalternativ löper i närheten av, alternativt korsar vattendrag, kommer behovet av att ansöka om
strandskyddsdispens att utredas i varje enskilt fall.
Det råder översvämningsrisk samt ras- och skredrisk vid områdena kring Indalsälven, vilket måste beaktas vid placering av stolpar och fundament.
Utredningsområdet ligger utanför Hammarstrands tätort och och innehåller endast ett detaljplanelagt område. Den aktuella detaljplanen, Kånkback 1:303, omfattar ett område beläget i västra delen av utredningsområdet, intill väg 323. Gällande detaljplan medger markanvändning för industriändamål. Förordat huvudalternativ berörs ej av några detaljplanelagda områden.

3.3

Rennäring

Det finns inga samebyar som har sina renbetesfjäll (åretruntmarker) inom Ragunda kommun, däremot är samtliga skogsområden inom kommunen angivna som sådana områden
som periodvis kan komma att nyttjas som vinterbetesmarker (främst under perioden oktober till april).
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Det finns inga områden, i anslutning till eller i närheten av, förordat huvudalternativ som
har utpekats som riksintressen för rennäringen. Det finns inte heller några utpekade samlingsområden, flyttleder eller trivselland i närheten av huvudalternativet. Mot bakgrund av
detta är det sannolikt så att det aldrig, eller i alla fall mycket sällan finns renar inom det
område som berörs av förordat huvudalternativ.
Två olika samebyar, Raedtievaerie och Jijnjevaerie, kommer att ingå som parter i samrådet
för den planerade ledningen. Detta med anledning av att Ragunda kommun utgör en av ett
tiotal kommuner där respektive sameby har vinterbetesmarker.

3.4

Natur- och vattenmiljö

3.4.1

Naturmiljö

Naturmiljön inom utredningsområdet består till största delen av brukad jordbruks- och
skogsmark, vilken innebär att den generellt sett kan förväntas ha relativt låga naturvärden.
Förordat huvudalternativ löper i stort sett uteslutande genom skogsmark.
Det finns inga skyddade eller särskilt värdefulla naturområden såsom riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden eller naturreservat inom eller i närheten av området. Området kring Prästberget, öster om Indalsälven, är landskapsbildsskyddat vilket innebär att det
omfattas av en gammal form av skydd för särskilt tilltalande och vackra områden där det
krävs tillstånd av länsstyrelsen för att få bygga inom området. Det finns inga identifierade
områden som omfattas av det generella biotopskydd, vilket gäller inom sådana områden
som används som åker, äng eller betesmark (jordbruksmark), inom det område som berörs
av förordat huvudalternativ.
Öster om förordat huvudalternativ, söder om Indalsälven, ligger ett 8,8 ha stort tallskogsområde vilket utgör en nyckelbiotop. Nyckelbiotopen omfattas även av ett naturvårdsavtal.
Avståndet mellan förordat huvudalternativ och biotopen överstiger 600 meter.
I anslutning till förordat huvudalternativ ligger ett område med sumpskog. Området är 11,7
ha stort och består i huvudsak av barrskog. Det ligger även ett mindre område med sumpskog i direkt anslutning till Indalsälven. Området är 3,1 ha stort och består i huvudsak av
lövskog. Enligt förordat huvudalternativ korsar ledningen detta område.
3.4.2

Vattenmiljö

Norr om Hammarforsens vattenkraftverk ligger ett vattenskyddsområde för grundvattentäkt, utöver detta finns inga skyddade vattenområden i anslutning till, eller i närheten av,
förordat huvudalternativ.
Det finns vattenmiljöer med höga natur-, fisk-/fiske- samt kulturvärden som saknar formellt skydd för utpekade bevarandevärden. Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans
med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen kartlagt
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värdefulla vattenområden som saknar formellt skydd. Samtliga vattenområden inom och i
anslutning till utredningsområdet har pekats ut som värdefulla vattendrag med höga kulturvärden.
Luftledningen korsar ett större vattendrag, Indalsälven, vilket enligt VISS har otillfredsställande ekologisk status. Inom området för förordat huvudalternativ förekommer även några
mindre vattendrag, bland annat Vikbäcken, vilka inte förekommer i VISS och vilka därmed
har oklar ekologisk och kemisk status. Då vattendragen passerar genom områden som nyttjas för lant- och skogsbruk kan de förväntas vara utsatta för viss påverkan från dessa verksamheter.
Runt sjöar och vattendrag råder i de flesta fall ett generellt strandskydd inom 100 m från
vattnet. I de fall då förordat huvudalternativ löper i närheten av vattendrag kommer behovet av att ansöka om strandskyddsdispens att utredas i varje enskilt fall.

3.5

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar inom det område som
berörs av förordat huvudalternativ. Det kan dock inte helt uteslutas att det kan förekomma
ännu oupptäckta lämningar i anslutning till, eller i närheten av detta. I tabell 1 redovisas de
forn- och kulturlämningar som identifierats inom utredningsområdet.
Tabell 1. Fornlämningar som identifierats inom utredningsområdet.
RAÄ nr/ID

Typ av lämning

Lokalisering

Avstånd från förordat
huvudalternativ

Ragunda
138:1

Fäbod, bevakningsobjekt

Östra delen av området

> 0,6 km

Ragunda
267:1

Fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning

Söder om Indalsälven,
östra delen av området

> 0,7 km

Ragunda
259:1

Fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning

Nordvästra hörnet av
området

> 2,0 km

Ragunda
137:1

Fossil åker, övrig kulturhistorisk lämning

Väster om väg 323, norra
delen av området

> 2,0 km

3.6

Känsliga eller hotade arter

Förekomsten av känsliga eller hotade arter i området har kontrollerats med hjälp av Artportalen. Då informationen på Artportalen i stor utsträckning härrör från observationer
gjorda av privatpersoner bör underlaget ses som indikerande snarare än att anses vara helt
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fullständigt. Att informationen på Artportalen i huvudsak registreras av privatpersoner innebär även att antalet observationer kan vara beroende av befolkningstätheten inom det
aktuella området. Flest observationer kan förväntas göras i anslutning till platser och områden där många människor vistas, t.ex. utsiktsplatser eller vandringsleder. Merparten av
observationerna på Artportalen är inte verifierade genom t.ex. bilder eller beskrivningar.
Många observationer är även relativt gamla och det kan således inte uteslutas att de är inaktuella.
I tabell 2 presenteras de arter som enligt Artportalen observerats inom utredningsområdet.
De är listade enligt påträffad art, rödlistekategori (NT, VU eller EN), antal observationer
på berörd plats, årtal då observationerna skedde samt inom vilket område observationerna
gjordes.
Tabell 2: Tabell över rödlistade arter som påträffats inom det berörda området. Rödlistekategorierna NT, VU och EN står för Nära hotad, Sårbar respektive Starkt hotad.
Art

Rödlistekategori

Antal

Årtal för

observationer

observationer

Fyndplats

Storspov

NT

2

2008

Vikbäckenområdet

Sånglärka

NT

1

2008

Vikbäckenområdet

Kungsörn

NT

1

2009

Kånkback

Stare

VU

1

2009

Kånkback

Storspov

NT

2

2018

Kånkback

Sånglärka

NT

1

2018

Kånkback

Buskskvätta

NT

11

2009, 2010,
2013, 2015,
2016, 2018

Kullsta

Storspov

NT

16

2008, 2009,
2010, 2012,
2013, 2015, 2018

Kullsta

Vaktel

NT

1

2014

Kullsta

Duvhök

NT

1

2015

Kullsta

Fjällvråk

NT

3

2013, 2014

Kullsta

Pilgrimsfalk

NT

1

2008

Kullsta

Kornknarr

NT

1

2014

Kullsta

Gråtrut

VU

1

2012

Kullsta
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Spillkråka

NT

1

2018

Kullsta

Mindre hackspett

NT

1

2015

Kullsta

Kullsta

Sånglärka

NT

16

2008, 2009,
2010, 2011,
2012, 2013,
2014, 2015, 2018

Hussvala

VU

2

2010, 2012

Kullsta

Kungsfågel

VU

1

2009

Kullsta

Nötkråka

NT

1

2009

Kullsta

Stare

VU

11

2008, 2009,
2010, 2015

Kullsta

Vinterhämpling

VU

1

2012

Kullsta

Lappsparv

VU

1

2008

Kullsta

Gulsparv

VU

12

2008, 2009,
2010, 2011,
2012, 2018

Kullsta

Sävsparv

VU

3

2008, 2009

Kullsta

3.7

Friluftsliv

Det är rimligt att anta att delar av området kring förordat huvudalternativ utnyttjas för olika
slags aktiviteter såsom jakt, svamp- och bärplockning, vandring med mera. I samband med
platsbesöket konstaterades att minst ett jakttorn finns placerat i kanten av befintlig ledningsgata. Inom Ragunda kommun finns områden som är av riksintresse för friluftslivet
men dessa ligger inte i närheten av förordat huvudalternativ.

3.8

Infrastruktur

Väg 87 löper längs Indalsälven och utgör en väg som är av riksintresse för kommunikationer. Vägen är 8,0 meter bred och har en hastighetsgräns på 100 km/h. Förordat huvudalternativ korsar vägen vid punkten för sammankoppling med planerad ledning.
Väg 323, en statlig väg, löper genom utredningsområdet. Vägen är under upprustning och
målsättningen är att skapa en miljöprioriterad väg genom Hammarstrand. Upprustningen
beräknas vara färdigställd under hösten 2020. Vägen är 7,5 meter bred och har en hastighetsgräns på 70 km/h. Förordat huvudalternativ korsar vägen söder om befintligt industriområde.
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En befintlig kraftledning löper genom utredningsområdets östra del. Enligt förordat huvudalternativ skall den nya ledningen löpa parallellt med den befintliga ledningen under delar
av sträckningen.

3.9

Förorenade områden

Inom utredningsområdet finns fyra objekt som förekommer i länsstyrelsernas nationella
inventering av förorenade områden. Tre av objekten ligger inom industriområdet i den
sydvästra delen av utredningsområdet och utgörs av sågverk, bensinstation samt återvinningsanläggning. Två av dessa har av länsstyrelsen tilldelats riskklasserna 4 - Liten risk
respektive 3 - Måttlig risk och den tredje är angiven som Ej riskklassad. Det fjärde objektet
utgörs av en avfallsanläggning vilken har tilldelats riskklass 3 - Måttlig risk. Avståndet
från dessa områden till förordat huvudalternativ överstiger i samtliga fall 650 meter. Det
kan dock inte helt uteslutas att det kan förekomma andra områden längs med, eller i anslutning till, förordat huvudalternativ som är eller kan misstänkas vara förorenade.

3.10

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Elektriska och magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra
hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar. De är starkast närmast källan, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Så fort en elektrisk apparat startas bildas ett
magnetfält runt apparaten. När apparaten stängs av upphör magnetfältet.
Magnetfält mäts i mikrotesla (μT). Magnetfält från en kraftledning alstras av strömmen i
ledningen och varierar med storleken på strömmen, samt även med spänningsnivån och
faslinornas konfigurering. Magnetfält avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Till skillnad mot elektriska fält så avskärmas inte magnetfält av byggnader och kan
således påverka miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
Magnetfält och hälsoeffekter
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetfält och negativa hälsoeffekter. Mot bakgrund av
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält. Ansvariga myndigheter rekommenderar dock
en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering, såtillvida att detta kan göras
till rimliga kostnader.
Vid konstruktion av nya ledningar används vanligtvis ett riktvärde som tagits fram baserat
på försiktighetsprincipen och som anger att styrkan hos magnetfälten från en ledning normalt sett ej skall överstiga 0,4 µT i bostäder eller på andra platser där människor varaktigt
vistas.
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Magnetfält från aktuell ledning
I figur 7 redovisas schablonvärden för magnetfältens förväntade styrka och utbredning för
ledningar med de olika nivåer av spänning och strömstyrka som normalt sett förekommer
inom det svenska elnätet. Schablonvärdena har hämtats från rapporten Magnetfält och hälsorisker som publicerats av Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, (dåv.) Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Figur 7: Schablonvärden avseende magnetfält från ledningar med olika spänning och strömstyrka.

Av ovanstående framgår att magnetfältets styrka, för en 40 kV luftledning, understiger 0,4
µT på ett avstånd om ca 10-15 m från ledningens mittpunkt (vilket ungefär motsvarar utbredningen av den trädfria skogsgata som omger ledningen). På ett avstånd om 100 m från
ledningens mittpunkt är magnetfältets styrka ca 0,01µT, vilket motsvarar ungefär en tiondel av det genomsnittliga magnetfältet i bostäder belägna i storstäder och ungefär en femtedel av det genomsnittliga magnetfältet i bostäder belägna i mindre tätorter.
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Då avstånden till närliggande bostadshus, enligt förordat huvudalternativ, är relativt stora
(> 600 m) bedömer E.ON Energidistribution att det inte föreligger något behov av att utföra några beräkningar avseende magnetfält för den aktuella ledningen.

3.11

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter kan förväntas uppstå vid de delar av sträckan där ledningen löper parallellt med befintlig ledning. Avstånden från dessa delar överstiger 1,3 km till närliggande
bostadshus och 0,9 km till närliggande industriområde, vilket innebär att påverkan från
eventuella kumulativa effekter bedöms vara obetydlig.

4

Konsekvensbedömning

I samrådsunderlaget görs en konsekvensbedömning utifrån det alternativ avseende utformning, utförande och sträckning som angetts som förordat huvudalternativ. Utifrån vad som
framkommer vid samrådet kan justeringar avseende t.ex. ledningens lokalisering eller tekniska utförande komma att ske varefter även konsekvenserna kan komma att förändras. I
den ansökan som upprättas ingår en miljökonsekvensbeskrivning vars detaljeringsgrad och
utförande beror av den förväntade miljöpåverkan från den ansökta verksamheten eller åtgärden.

4.1

Landskapsbild

En luftledning medför i stort sett alltid en viss, ofrånkomlig påverkan på landskapsbilden.
Konsekvenserna för landskapsbilden kan dock variera en hel del, beroende på hur landskapet ser ut. I ett öppet och flackt landskap, där ledningen till exempel löper genom jordbruksmark, kommer den att vara mer synlig än i kuperad skogsmark, där ledningen ofta
helt eller delvis döljs av skogen och terrängen. I områden där ledningen löper längs med
befintlig infrastruktur såsom väg eller järnväg kommer påverkan på landskapsbilden generellt sett att vara lägre. Detta då vägar och annan infrastruktur i sig själva medför påverkan
på landskapsbilden.
Förordat huvudalternativ löper i huvudsak genom kuperad skogsmark bestående av produktionsskog och påverkan på landskapsbilden kommer i viss mån att variera beroende av
trädens höjd samt på hur stora höjdskillnaderna inom området är. Avverkning av skog i
områden i omedelbar anslutning till förordat huvudalternativ kan få ledningen att, i alla fall
under en tid, framträda tydligare. Detta skall dock sättas i relation till den, vanligtvis betydligt större, påverkan på landskapsbilden som själva avverkningen av skogen medför.
De delar av ledningen som inte löper parallellt med befintlig ledning (ca 1,3 km) kan i stor
utsträckning förväntas vara dolda från omgivningen av den omkringliggande skogen och
av den kuperade terrängen. Ledningen kommer på denna sträcka sannolikt endast att vara
synlig för de personer som passerar den då de färdas via de vägar som ledningen löper
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över, samt även för de personer som rör sig i skogen i omedelbar anslutning till ledningen
eller den tillhörande ledningsgatan.
De delar av ledningen som löper parallellt med befintlig ledning (ca 1,7 km) kommer att
medföra en viss påverkan på landskapsbilden. På denna sträcka är dock landskapsbilden
redan påverkad av befintlig ledning, vilket innebär att påverkan från en tillkommande ledning blir mindre än vad den skulle ha blivit om den tillkommande ledningen byggts i en
helt opåverkad miljö. Befintlig ledning ger ett betydligt mer påtagligt visuellt intryck än
planerad ledning då stolpar och andra konstruktioner är större och generellt sett mer synliga, framför allt på längre avstånd. I figurerna 8-10 visas befintlig ledning på några av de
platser där den tillkommande ledningen är tänkt att löpa parallellt med denna. Infällda
kartbilder redovisar var bilden är tagen, var fotografen stod (röd cirkel) och i vilken riktning bilden togs (röd pil).
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra sådana konsekvenser för landskapsbilden att de kan anses utgöra en olägenhet. En viss påverkan är
ofrånkomlig men denna minimeras genom att ledningen till stor del är tänkt att löpa parallellt med befintlig ledning.

Figur 8: Befintlig ledning vid korsning av Indalsälven.
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Figur 9: Befintlig ledning med tillhörande ledningsgata i riktning mot Indalsälven

Figur 10: Befintlig ledning med tillhörande ledningsgata.
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4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

4.2.1

Markanvändning och bebyggelse

En luftledning enligt förordat huvudalternativ bedöms inte medföra någon betydande påverkan på nuvarande markanvändning eller befintlig bebyggelse. Det område som tas i anspråk av ledningen och den tillhörande ledningsgatan utgörs delvis av en befintlig ledningsgata vilket innebär att påverkan på markanvändningen minskar jämfört med vid anläggandet av en helt ny ledningsgata. Dock innebär uppförandet av en ny ledning att det
område som omfattas av ledningsgatan inte kan nyttjas för virkesproduktion eller uppförande av ny bebyggelse under den tid då ledningen är i drift, vilken innebär en viss inskränkning av markanvändningen. Genom att merparten av ledningen löper parallellt med
befintlig ledning minimeras dock påverkan på den brukade skogsmarken.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ medför en viss påverkan på markanvändning och bebyggelse. Det kommer ofrånkomligen att föreligga vissa restriktioner
avseende markanvändningen inom det område som tas i anspråk för ledningen och den
tillhörande ledningsgatan under den tid då ledningen är i drift. Påverkan bedöms dock ej
vara så omfattande att den kan anses utgöra en betydande olägenhet.
4.2.2

Planer och områdesspecifika förutsättningar

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några konsekvenser för befintliga eller nya planer samt ej heller för områdesspecifika förutsättningar.
Sannolikheten för att det område som tas i anspråk av ledningen och den tillhörande ledningsgatan skall bli föremål för detaljplanering bedöms som liten.
Vid placering av stolpar och fundament kommer ras- och skredrisken, samt översvämningsrisken i områdena kring Indalsälven beaktas.

4.3

Rennäring

Rörelsemönstret hos renarna kan påverkas vid anläggandet av nya ledningsgator och det
finns studier som tycks indikera att renarna använder ledningsgator som vandringsleder för
att spara energi vid förflyttning. Då det område som berörs korsas av ett relativt stort antal
befintliga ledningar antas rennäringsverksamheten vara till stora delar anpassad efter dessa,
varerfter en tillkommande ledning inte bedöms medföra några betydande förändringar av
förutsättningarna för att bedriva rennäringsverksamhet.
Då den planerade kraftledningen inte är tänkt att läggas inom eller i nära anslutning till
sådana områden som utpekats som särskilt viktiga för rennäringen bedöms en beviljad
koncession enligt förordat huvudalternativ ej medföra några betydande eller negativa konsekvenser för rennäringen.
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4.4

Natur- och vattenmiljö

4.4.1

Naturmiljö

Det faktum att området till största delen består av brukad produktionsskog gör att antalet
arter kan förväntas vara litet och att det även saknas nödvändiga förutsättningar för många
skyddsvärda arter, vilka ofta kräver en längre kontinuitet och en mer ostörd omgivning, att
etablera sig.
Kraftledningsgator har uppmärksammats inom naturvården eftersom de till viss del kan
ersätta de öppna marker som gått förlorade i odlings- och skogslandskapet i takt med att
jordbruket och skogsbruket har rationaliserats och moderniserats. Det återkommande underhållet av kraftledningsgatorna skapar gynnsamma miljöer för främst sådana växt- och
djurarter som är hävdberoende och vars traditionella utbredningsområden till stor del har
försvunnit.
Kraftledningsgatorna kan fungera som komplement till dessa traditionella utbredningsområden (t.ex. betesmarker och ängar), men kan även utgöra huvudbiotop om den ursprungliga miljön försvunnit eller kraftigt försämrats. Kraftledningsgatorna kan under vissa
förutsättningar även fungera som spridningskorridorer för hotade arter som förekommer i
allt mer fragmenterade miljöer.
Under de senaste åren har ett antal undersökningar och inventeringar avseende förekomsten av olika djur och växter i kraftledningsgator utförts av ett flertal olika aktörer, bland
annat länsstyrelserna i Jönköpings och Uppsala län, SLU, Linköpings Universitet samt ett
antal av de större elnätsnätägarna i Sverige, däribland E.ON. Resultatet av dessa undersökningar tyder på att kraftledningsgatorna i många fall utgör livsmiljöer för såväl rödlistade
som icke-rödlistade arter som trivs i öppna miljöer där det förekommer regelbunden röjning av vegetationen. Bland annat har det konstaterats att fjärilar och andra insekter tycks
gynnas av förekomsten av kraftledningsgator, både vad gäller tillgången till en lämplig
levnadsmiljö men även vad gäller deras möjlighet att sprida sig till andra områden utanför
ledningsgatorna.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller varaktiga negativa konsekvenser för naturmiljön. Förordat huvudalternativ medför
ingen påverkan på landskapsbildsskyddat område.
Området med sumpskog beläget i direkt anslutning till Indalsälven kommer inte att påverkas av byggnationen av en ny ledning då stolpar och fundament kan placeras utanför det
område som omfattas av sumpskogen. De ledningsstolpar som används vid passagen av
Indalsälven kommer att vara så höga att ledningen kommer så pass högt upp i luften att det
inte uppstår något behov av att genom avverkning upprätta en ledningsgata.
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4.4.2

Vattenmiljö

På de platser där ledningen passerar vattendrag kommer erforderliga försiktighetsmått att
vidtas. Dessa försiktighetsmått gäller framförallt placeringen av de individuella ledningsstolparna vilka så långt möjligt kommer att placeras så att de inte påverkar vattendragen
eller de områden som ligger i omedelbar anslutning till dessa. I de fall då arbeten skall utföras i närheten av vattendrag kommer behovet av att ansöka om strandskyddsdispens att
utredas i varje enskilt fall.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande eller negativa konsekvenser för vattenmiljön.

4.5

Kulturmiljö

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar i närheten av, eller i direkt anslutning till,
förordat huvudalternativ. Om en sedan tidigare ej känd forn- eller kulturlämning påträffas i
samband med utförande av arbeten i terrängen kommer arbetet att avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

4.6

Känsliga eller hotade arter

Inga av de observationer som registrerats inom utredningsområdet har gjorts inom eller i
nära anslutning till det område som berörs av förordat huvudalternativ. Då det område som
omger förordat huvudalternativ i huvudsak består av produktionsskog kan det antas att de
förekommande naturvärderna är relativt låga. Det kan dock inte helt uteslutas att en eller
flera känsliga eller hotade arter regelmässigt eller sporadiskt förekommer inom det område
som berörs av den planerade ledningen och dess tillhörande ledningsgata. Om så är fallet
gäller det dock sannolikt arter som regelmässigt rör sig över stora ytor, t.ex. fåglar eller
större däggdjur. Eventuella känsliga eller hotade arter som etablerat sig i den befintliga
ledningsgatan bedöms inte påverkas negativt av att denna breddas något.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller negativa konsekvenser för känsliga eller hotade arter.

4.7

Friluftsliv

En luftledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen men kan även medföra en
del positiva effekter såsom att naturen kring ledningen blir mer lättillgänglig för allmänheten. I områden där det förekommer jakt är det inte ovanligt att jakttorn placeras i kanten
av ledningsgatan då den öppna terrängen möjliggör fri sikt och fritt skottfält.
Ledningen förväntas ej medföra några begränsningar av möjligheterna för allmänheten att
bedriva eller ägna sig åt friluftsliv, motion, rekreation eller andra liknande aktiviteter. En
beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller negativa konsekvenser för friluftslivet.
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4.8

Infrastruktur

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande eller negativa konsekvenser för befintlig infrastruktur inom området. Vid beslut om
stolparnas placering samt vid arbeten med anläggande av ledningen kommer erforderliga
avstånd och försiktighetsmått att vidtas. Att planerad ledning delvis löper parallellt med
befintlig ledning bedöms inte medföra några konsekvenser för befintlig ledning.

4.9

Förorenade områden

Det finns ingen anledning att misstänkta att det finns en påtaglig risk för att det område
som berörs av förordat huvudalternativ är förorenat. Om någon form av förorening eller
misstänkt förorening påträffas i samband med de arbeten som utförs i terrängen kommer
erforderliga utredningar att genomföras. E.ON Energidistribution är väl förtrogna med de
skyldigheter för verksamhetsutövare avseende bland annat kunskap, försiktighetsmått och
rapporteringsskyldighet som följer av 2 och 10 kapitlet miljöbalken.

4.10

Elektromagnetiska fält

E.ON Energidistribution bedömer att effekterna av elektromagnetiska fält från förordat
huvudalternativ är obetydliga och att det därmed inte föreligger skäl för att utreda dessa
ytterligare i en kommande miljökonsekvensbeskrivning.

4.11

Kumulativa effekter

E.ON Energidistribution bedömer att eventuella kumulativa effekter som hör samman med
förordat huvudalternativ är obetydliga och att det därmed inte föreligger skäl för att utreda
dessa ytterligare i en kommande miljökonsekvensbeskrivning.
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