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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Kabeko Kraft AB planerar att uppföra fyra nya vindkraftparker i området runt
Ångermanälven i Kramfors och Sollefteå kommuner i Västernorrlands län, genom
dotterbolagen Ådalen Vindkraft, Knäsjöberget Vindkraft, Vitberget Vindkraft och
Sörlidberget Vindkraft. Vindkraftparken Knäsjöberget kommer att ligga ca 20 km söder
om Sollefteå, se Figur 1 nedan. E.ON Elnät Sverige AB (nedan E.ON Elnät), som har
områdeskoncession för elnät i området, har fått förfrågan om att ansluta den planerade
vindkraften till överliggande nät. Den anslutande kraftledningen från Knäsjöbergets
vindkraftpark till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön kommer att ha
en spänning på 30 kV. Från transformatorstationen vid Abborrsjön kommer strömmen att
matas vidare via planerade och tillståndssökta 130 kV kraftledningar till Nässe.
Det aktuella projektet omfattar anslutning av vindkraftparken Knäsjöberget till
transformatorstationen vid Abborrsjön sydost om parkområdet.

Figur 1. Översiktskarta som visar Knäsjöbergets vindkraftpark, anslutningspunkt i vindkraftparken samt vid
transformatorstationen vid Abborrsjön samt anslutande ledningar från transformatorstationen vid Abborrsjön.
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1.2 Tillstånd
För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska 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). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och
ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.
1.2.1 Genomförande av samråd
Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. För att ge
möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet har E.ON Elnät redan från
början valt att samråda brett med samtliga instanser.
E.ON Elnät vill härmed informera och samråda med berörda parter om den aktuella
ledningen. Föreliggande samrådsmaterial är avsett att utgöra underlag för samråd avseende
de föreslagna ledningssträckningarna för den planerade kraftledningen. Samrådet
genomförs skriftligen med berörda fastighetsägare och allmänhet. Allmänheten kommer att
informeras om projektet via annonsering i lokaltidningar. Utfallet av samrådet kommer att
styra utformningen av den slutliga sträckningen samt den MKB som bifogas den
kommande ansökan om nätkoncession för linje.

2 Studerade alternativ
2.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade kraftledningen inte kommer till stånd. Detta
skulle medföra att den planerade vindkraftproduktionen i området inte kan anslutas till
elnätet samt att övriga planerade anslutningsledningar i området blir feldimensionerade.
Man går då miste om drygt 200 GWh förnyelsebar energi per år. Ur ett socialt och
lokalekonomiskt perspektiv innebär nollalternativet att de arbetstillfällen som skapas under
anläggnings- och driftskedet för ledningen och vindkraftsanläggningen inte blir av.
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som ledningen, och i
förlängningen även vindkraftanläggningen, skulle medföra uteblir. Det medför exempelvis
att ingen förändring av natur- eller kulturmiljö sker.
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2.2

Utredningsområde och stråk

Ett utredningsområde för anslutningsledningen från Knäsjöbergets vindkraftpark till
närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön identifierades utifrån
vindkraftparkens utbredningsområde, terräng och närliggande infrastruktur. Inom
utredningsområdet identifierades sedan möjliga stråk för byggnation av kraftledning som
både luftledning och markkabel, se Figur 2.

Figur 2. Utredningsområde för anslutningsledning samt identifierade stråk för både luftledning och markkabel.

Stråk för luftledning går genom obanad terräng mellan anslutningspunkterna, och
inkluderar möjlig sträckning på båda sidor om höjden norr om Lill-Grössjön. I norr är
stråket för luftledning anpassat till vindkraftverkens planerade placering. Stråk för
markkabel inkluderar både väg norrut från planerad transformatorstation vid Abborrtjärn
och fortsättning genom vindkraftparken samt stråk längs väg öster om vindkraftparken.
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2.3 Studerade ledningssträckningar
Utifrån identifierade stråk har fyra olika sträckningsförslag studerats för den nya 30 kV
ledningen, två luftledningsförslag och två markkabelförslag. Sträckningarna har tagits fram
utifrån de allmänna intressen för natur- och kulturmiljö och markanvändning som finns i
området, landskapets geografi och topografi samt möjligheten att följa befintlig
infrastruktur. Luftledningsalternativen utgörs av Alternativ A och B medan
markkabelförslagen utgörs av alternativ C och D, se Figur 3 nedan.

Figur 3. Karta med studerade ledningssträckningar.

2.3.1 Alternativ A (luftledning)
Sträckningen utgår från läget för ny transformatorstation vid Abborrsjön och löper
västerut. Sträckningen rundar höjden söder om Knäsjöberget och fortsätter åt nordväst. Två
mindre vägar korsas. Vid tjärnen Sjulsbäcklokarna vinklar sträckningen av mer västerut
och rundar Knäsjöbergets västra sida innan den ansluter till stationsläget i vindkraftparken.
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Sträckningen berör huvudsakligen skogsmark med mindre inslag av sankmark.
Sträckningen är ca 6,5 km.
2.3.2 Alternativ B (luftledning)
Från stationsläget vid Abborrsjön följer sträckningen en mindre väg åt nordväst. Vid
vägens slut fortsätter sträckningen vidare åt nordväst en bit varefter sträckningen viker av
västerut fram till sjön Sjulsbäcklokarna. Samma sträckning som för alternativ A följs
därefter fram till stationsläget i vindkraftparken. Sträckningen berör huvudsakligen
skogsmark med mindre inslag av sankmark. Sträckningen är ca 6,2 km.
2.3.3 Alternativ C (markkabel)
Från stationsläget vid Abborrsjön följer alternativ C befintlig skogsbilväg som alternativ B
gör åt nordväst. Sträckningen ligger dock i tätare anslutning mot vägen i och med att en
markförlagd ledning är lättare och anpassa efter en vägs svängar än en luftledning.
Befintlig väg följs ca 2,3 km. I samband med byggnation av vindkraftparken kommer en
byggväg att anläggas för att ansluta skogsbilvägen norrut från Abborrsjön till
skogsbilvägen som finns på Knäsjöberget. Sträckningen för markkabeln kan därmed från
vägens slut fortsätta vidare upp för Knäsjöberget längs sträckningen för den planerade
byggväg som kommer ansluta till befintlig väg vid Älgtjärnen. Vid Älgtjärnen ansluter
sträckningen åter till en befintlig väg. Vägen följs västerut fram till anslutningspunkten i
vindkraftparken. Sträckningen berör huvudsakligen skogsmark med mindre inslag av
sankmark. Sträckningen är ca 6,2 km, varav ca 4,8 km längs befintliga skogsbilvägar och
ca 1,4 km längs i projektet för vindkraftparken ny planerad byggväg.
2.3.4 Alternativ D (markkabel)
Sträckningen följer väg 774 österut från stationsläget vid Abborrsjön. Efter ca 0,6 km viker
sträckningen av norrut längs en mindre väg. Vägen följs hela vägen runt Knäsjöbergets
östra och norra sida. Strax nordväst om Knäsjöberget viker sträckningen av söderut och
följer en annan väg fram till anslutningspunkten i vindkraftparken. Sträckningen berör
skogsmark med inslag av sankmark. Sträckningen är ca 8,4 km och följer i sin helhet
befintligt vägnät.

2.4 Ledningsutformningar
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel.
Luftledningar är generellt ett billigare alternativ och det är lättare att hitta och reparera
eventuella fel på denna konstruktion. Luftledningar tar dock mer plats i anspråk och utgör
ett större visuellt intryck jämfört med markförlagd kabel. Markförlagd kabel innebär ett
stort ingrepp vid anläggningsarbeten då man behöver schakta, spränga eller borra på i
princip hela sträckan. I viss mån kan det vara möjligt att bygga på marken med nya massor
för att undvika att spränga eller borra. Däremot innebär denna konstruktion att mindre
mark tas i anspråk och när markkabeln är på plats utgör den inte något betydande visuellt
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intryck. E.ON Elnät har utrett ledningssträckningar i både luftlednings- och
markkabelutförande. De båda utförandena beskrivs nedan.
2.4.1 Luftledning
Luftledningsutformning skulle innebära ett utförande i enkelstolpar av trä med stående
isolatorkedjor ovan vilka faslinorna placeras. Stolparna skulle bli ca 10 m höga. Två
enkelstolpar i bredd skulle behövas för överföring av den el som genereras av
vindkraftsparken, se Figur 4 nedan.

Figur 4. Exempelbild på två enkelstolpar av trä.

Ledningen kommer byggas trädsäker vilket innebär att det inte får finns några träd som vid
storm eller oväder riskerar att falla på och skada ledningen. Detta tillgodoses med en
kalavverkad skogsgata kring ledningen samt genom avverkning av enskilda farliga träd i
skogsgatans sidoområden. Bredden på den avverkade skogsgata som krävs för aktuell
ledning är ca 45 m.
2.4.2 Markkabel
En utformning med markförlagd kabel skulle innebära tre kabelförband med tre ingående
enledarkablar buntade i triangelform i varje kabelförband. Se Figur 5 nedan för en
principskiss för aktuellt kabelschakt. Kabelschaktets bredd i markytan beror på markens
stabilitet, men kommer bli ungefär 1,5 – 2 m brett.
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Figur 5. Principskiss kabelschakt

Arbetet med kabeldiket sker normalt med konventionell utrustning för schaktning och
sprängning (om aktuellt). Ett arbetsområde längs med kabelschaktet kommer att behövas
för transport av anläggningsmaskiner, upplägg av massor samt själva schaktet.
Arbetsområdets bredd uppskattas till ca 10 m. Efter förläggning av ledningen kan en del av
arbetsområdet återföras till tidigare markanvändning, ca 5 m kommer dock behöva hållas
fritt från träd då ledningen behöver skyddas mot skador från rötter.
Vid särskilda passager, t.ex. större vägar och vattendrag kan schaktfria metoder bli
aktuella. Metoderna innebär att man kan borra eller trycka under marken kortare avsnitt
utan att påverka markytan.

2.5

Förordad sträckning och utförande

E.ON Elnät har beslutat att förorda ett markkabelutförande för ledningen. Huvudsakliga
skäl till detta är att kostnadsökningen för kabelförläggning bedöms vara acceptabel på
denna spänningsnivå samt att nackdelar avseende driftsäkerhet och felavhjälpning bedöms
acceptabel då ledningen inte ingår i fördelningsnätet. Det är också möjligt att följa
befintligt och planerat vägnät. Aktuell vindkraftpark har minskats i utbredning på grund av
förekomst av örn, genom att förorda markkabel utgör anslutningsledningen ingen risk för
fågellivet i området.
Driftsäkerheten för en markkabel är generellt sett god men ett eventuellt fel är svårt och
tidskrävande att lokalisera. Då reservmatning i regionnäten inte är möjligt i samma
utsträckning som i lokalnäten så är driftsäkerheten på grund av detta ofta en anledning till
att markförlagda ledningar undviks inom regionnätet. Då aktuell ledning utgör en radiell
matning, det vill säga ledningen används inte inom fördelningsnätet, så berörs inga
elkunder direkt vid ett avbrott på ledningen varför E.ON Elnät bedömer markkabel vara ett
godtagbart utförande för den aktuella ledningen.
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Fortsatt beskrivning av utredda alternativ i föreliggande samrådsunderlag görs för
markkabelalternativen, alternativ C och D. En beskrivning av berörda intressen för de två
alternativen går att finna i kapitel 3 och en konsekvensbedömning i kapitel 4. E.ON Elnät
har beslutat att förorda alternativ C då alternativet berör färre identifierade intressen
jämfört med alternativ D.

3 Beskrivning av berörda intressen
I detta avsnitt beskrivs nulägessituationen med avseende på markanvändning, natur- och
kulturmiljö, friluftsliv, infrastruktur och boendemiljö med mera. Kända intressen inom 100
m från de två ledningssträckningarna alternativ C och D, har identifierats och beskrivs
kortfattat nedan. Utpekade natur- och kulturmiljöintressen finns redovisade på karta i
bilaga 1.
Genomgång av berörda intressen längs sträckningarna har gjorts via bl.a.
Riksantikvarieämbetets Fornsök, Skogsdataportalen och Länsstyrelsens digitala
kartmaterial. Information har även hämtats från Länsstyrelsens och kommunens hemsidor.
För att ge ytterligare underlag för miljökonsekvensbedömning samt möjlighet att optimera
sträckningarna kommer en naturvärdesinventering att genomföras för sträckningarna efter
avslutat samråd.

3.1

Alternativ C (förordad sträckning)

3.1.1 Markanvändning, bebyggelse och planer
3.1.1.1 Markanvändning
Skogsbruk är den areella näring som dominerar markanvändningen i området. Privat
skogsbruk såväl som mer storskaligt skogsbruk bedrivet av skogsbolag förekommer. Tre
samebyars områden berörs av sträckningen enligt sametingets digitala planeringsunderlag;
Ohredahke, Voernese och Raedtievaerie. Enligt den information som finns tillgänglig har
Ohredahke och Voernese rätt till vinterbete i området, i övrigt berörs inga särskilt utpekade
intressen för rennäringen. Inga områden av riksintresse för rennäringen berörs.
Inga koncessioner eller undersökningstillstånd avseende malm eller mineraler berörs av
den förordade ledningssträckningen enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s)
hemsida. Inte heller några grus-, sandförekomster eller grundvattenmagasin berörs av
sträckningen.
Knäsjöbergets vindkraftpark berörs av ledningssträckningen som löper genom
vindkraftsparken.
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Figur 6. Området domineras av skogsbruk. Foto från skogsbilvägen på Knäsjöberget.

3.1.1.2 Bebyggelse
Inga hus eller byggnader finns i anslutning till förordad sträckning.
3.1.1.3 Planförhållanden
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ange sina intentioner för mark- och
vattenanvändning inom kommunen i en kommuntäckande översiktsplan. Gällande
översiktsplan för Kramfors kommun är från 2013. Gällande översiktsplan för Sollefteå
kommun är från 1990, ett nytt förslag till översiktsplan har tagits fram. Samråd för planen
har genomförts och ny översiktsplan beräknas antas av kommunfullmäktige i under 2017.
Båda de berörda kommunerna har antagit fördjupade översiktsplaner eller tematiska tillägg
till gällande översiktsplaner avseende vindkraft, där Kramfors kommun har anvisat
området söder om kommungränsen som vindkraftsområde. Inga detaljplaner,
områdesbestämmelser eller fördjupade översiktsplaner berörs av den förordade
sträckningen.
3.1.2 Naturmiljö
Ledningssträckningen korsar en sumpskog (SS 1), strax väster om Knäsjöbergets topp.
Sumpskogen utgörs av blandskog av löv och barr.
3.1.3 Kulturmiljö
Ledningssträckningen berör inga utpekade kulturmiljöintressen.
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3.1.4 Friluftsliv
Tre fiskevårdsområden berörs av sträckningen, Sollefteåortens FVO, Graninge FVO och
Forseds FVO, se Figur 7 nedan. I övrigt är skogarna som berörs av sträckningarna lämpade
för både jakt, fiske, bär- och svampplockning m.m. och bedöms nyttjas för det lokala
friluftslivet.

Figur 7. Berörda fiskevårdsområden.

3.1.5 Infrastruktur
Ledningssträckningen berör två skogsbilvägar. Stationsplaceringen vid Abborrsjön är
belägen i anslutning till väg 774 som utgör statlig tertiär länsväg. Inga korsningar med
statlig väg bedöms bli aktuella.
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3.1.6 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält, som uppkommer vid generering,
överföring och distribution samt slutanvändning av el, magnetfälten påverkas av
fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna. Några
gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns inte framtagna av
svenska myndigheter.
Ledningssträckningen ligger på sådant avstånd bebyggelse och boendemiljöer att inga
magnetfält vid bebyggelse uppstår. Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och
frågor som rör säkerheten kommer att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som
upprättas med berörda fastighetsägare.
3.1.7 Kumulativa effekter
Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar. Ett exempel är flera ledningar i
samma kraftledningsgata, där det sammantagna intrycket av industrilandskap lokalt kan
uppfattas som starkare.
Gällande påverkan på boendemiljö kan andra kraftledningar i närområdet behöva
inkluderas i utredningar och beräkningar. Ur landskapssynpunkt kan även vägar och
järnvägar i närområdet bidra till kumulativa effekter.

3.2

Alternativ D

3.2.1 Markanvändning, bebyggelse och planer
3.2.1.1 Markanvändning
Samma sak gäller som för alternativ C, se avsnitt 3.1.1.1.
Utöver beskrivningen i avsnitt 3.1.1.1 berör alternativ D enligt SGU en torvtäkt med
gällande torvkoncession norr om vägen vid Mörttjärnsmyran.
3.2.1.2 Bebyggelse
Ett hus och tre andra byggnader är belägna inom 200 m från ledningssträckningen. Huset
samt två av byggnaderna är belägna vid väg 774 nordväst om Abborrsjön. Den tredje
byggnaden är belägen rakt öster om Knäsjöberget, vid Knäsjötjärnen. Byggnaden som
klassas som hus är beläget ca 50 m från ledningssträckningen.
3.2.1.3 Planer
Samma sak gäller som för alternativ C, se avsnitt 3.1.1.3.
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3.2.2 Naturmiljö
Ledningssträckningen berör tre sumpskogar. Två av dessa (SS 2 och SS 3) är belägna öster
om Knäsjöberget. Den tredje sumpskogen (SS 4) är belägen norr om Knäsjöberget och
sammanfaller delvis med ett större våtmarksområde (VMI 1) utpekat i
våtmarksinventeringen. En nyckelbiotop (NB 1) berörs nordöst om Knäsjöberget.
Naturmiljöintressena listas i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Identifierade naturmiljöintressen inom 100 m från ledningssträckningen.

KartID

Objekttyp

ID/Namn

Beskrivning

SS 2

Sumpskogsinventering

122028/122029/122030 N och
S Stormyran (tre delområden)

Uppgift saknas

SS 3

Sumpskogsinventering

122027 SO Knäsjötjärnen

Uppgift saknas

NB 1

Nyckelbiotop

20652

Storskogsbrukets nyckelbiotoper

SS 4

Sumpskogsinventering

122014/122016 400 m NV
Nottjärnen

Preliminär klass 21

VMI 1

Våtmarksinventeringen

Y18H8D01/ Mörttjärnsmyran

Mycket högt naturvärde2

3.2.3 Kulturmiljö
Sträckningen passerar fyra kulturhistoriska lämningar, se Tabell 2 nedan. Tre av dessa
lämningar (Sollefteå 47:2, Sollefteå 47:1 och Graninge 133:1) är belägna vid
Knäsjötjärnen. Objektet identifierat i Skog- och historia inventeringen som utförts av
Skogsstyrelsen, S&H 1, är beläget vid Stormyran.
Tabell 2. Identifierade kulturmiljöintressen inom 100 m från ledningssträckningen.

RAÄ nr/kart-ID

Fornlämningstyp

Antikvarisk bedömning3

Sollefteå 47:1

Bytomt/gårdstomt

Övrig kulturhistorisk lämning*

Sollefteå 47:2

Bytomt/gårdstomt, Knäsjö
gamla tomt

Fornlämning

Graninge 133:1

Fornlämningsliknande lämning.
Troligen röjningsröse.

Övrig kulturhistorisk lämning

S&H 1

Kolbotten

Övrig kulturhistorisk lämning*

1

Enligt Skogsstyrelsens klassificering
Enligt Länsstyrelsens klassificering
3
Bedömning i FMIS
2
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Figur 8. Del av lämning Sollefteå 47:2.

3.2.4 Friluftsliv
Samma sak gäller som för alternativ C, se avsnitt 3.1.4.
3.2.5 Infrastruktur
Ledningssträckningen berör två mindre vägar. Stationsplaceringen vid Abborrsjön är
belägen i anslutning till väg 774 som utgör statlig tertiär länsväg. Sträckningen följer även
väg 774 ca 0,6 km. Korsning med den 130 kV luftledning som E.ON Elnät har sökt
koncession för, och som ska gå från transformatorstationen vid Abborrsjön och norrut, sker
vid Stormyran.
3.2.6 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Samma sak gäller som för alternativ C, se avsnitt 3.1.6.
3.2.7 Kumulativa effekter
Samma sak gäller som för alternativ C, se avsnitt 3.1.7.
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4 Konsekvensbedömning
I detta avsnitt görs en översiktlig bedömning av de konsekvenser som planerad ledning
förväntas medföra i föreslagna sträckningar. Miljökonsekvenser till följd av planerad
ledning kommer att beskrivas närmare i kommande MKB.

4.1

Alternativ C (förordad sträckning)

4.1.1 Markanvändning, bebyggelse och planer
Ledningssträckningen berör huvudsakligen obebyggd skogsmark, dock till viss del inom
planerad vindkraftpark. Ledningssträckningen följer befintliga skogsbilvägar samt planerad
byggväg, vilket göra att ny uppdelning av brukningsenheter inom skogsbruket kommer
endast uppstå vid förläggning längs planerad byggväg mellan de två mindre vägarna på
Knäsjöbergets sydsluttning, en sträcka på ca 1,4 km. Den nya ledningen innebär att
maximalt ca 6 ha skogsmark kommer att behöva avverkas längs befintliga och planerade
vägsträckningar.
Ledningssträckningen berör betesmark för rennäringen. Risken för ändrade
rörelsebeteenden hos renar och konsekvenser för rennäringen bedöms som mycket små i
och med att ny skogsgata endast öppnas upp på en kortare sträcka. Sträckningen bedöms
vara förenlig med gällande och kommande översiktsplaner. Inga andra kommunala planer
berörs. Närmaste hus finns på ett avstånd om ca 550 m från sträckningen. Påverkan på
bostadsbebyggelse bedöms således bli obetydlig.
Sammantaget bedöms påverkan på markanvändningen bli liten.
4.1.2 Naturmiljö
Avverkning av skog för att ge plats för ledningen medför att livsbetingelserna för flora och
fauna förändras lokalt. Vissa arter som kräver mörka och fuktiga miljöer kommer att
missgynnas och försvinna medan ljuskrävande och hävdgynnade arter kommer att
etableras. De skogar som berörs av sträckningen är huvudsakligen produktionsskogar av
varierande ålder, vars naturvärden i allmänhet är begränsade.
Inom 100 m från ledningssträckningen finns en sumpskog. Påverkan bedöms främst uppstå
vid byggnation då körskador kan uppstå. Då sträckningen i passagen med sumpskogen
följer väg och körning då kan ske på vägen bedöms risken för påverkan på sumpskogen bli
liten.
En naturmiljöinventering kommer att genomföras för att säkerställa sträckningens
lämplighet och eventuella justeringar kan bli aktuella utifrån resultatet.
Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljön bli liten.
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4.1.3 Kulturmiljö
Ledningssträckningen berör inga utpekade kulturmiljöintressen. Om tidigare ej kända
fornlämningar påträffas under byggnation så kommer omedelbar anmälan ske till
länsstyrelsen. Påverkan på kulturmiljön i området bedöms bli obetydlig.
4.1.4 Friluftsliv
Påverkan på friluftslivet kommer utgöras av de temporära störningar som uppstår för det
lokala friluftslivet i samband med förläggning av ledningen. De temporära störningarna
utgörs av buller, avgaser och ökad trafik i närområdet. Störningarna kan lokalt bli
omfattande under korta perioder vid byggnationen men är övergående.
Sammantaget bedöms påverkan på friluftslivet bli liten till måttlig under
anläggningsperioden till följd av den planerade ledningen. Efter att ledningen anlagts kan
den medföra viss positiv påverkan till följd av den nya anslutningen mellan befintliga
vägar som kan användas för det rörliga friluftslivet samt vid skoteråkning.
4.1.5 Infrastruktur
Den planerade ledningen kommer att uppföras i enlighet med lagstadgat säkerhetsavstånd
från andra ledningar. Vägkorsningar kommer att utföras i enlighet med svensk lag och i
samråd med berörd väghållare. Sammantaget bedöms påverkan på infrastruktur bli liten.
4.1.6 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Ledningssträckningen ligger långt från bebyggelse och boendemiljöer. Närmaste hus finns
vid Abborrsjön, på ett avstånd på ca 550 m. På detta avstånd medför den planerade
ledningen inte någon negativ påverkan på människors hälsa eller säkerhet.
4.1.7 Kumulativa effekter
Tillsammans med övriga planerade ledningar, tillhörande transformatorstationer och
vindkraftparker i området blir det en omfattande infrastrukturetablering i ett område som
till stor del utgörs av glesbygd. Betraktad som en helhet innebär etableringen förändringar
av markanvändning och landskapsbild i området. Å andra sidan bidrar den planerade
ledningen till en ökad produktion av förnyelsebar energi i Sverige. Den planerade
ledningen föreslås även markförläggas, vilket innebär att den inte utgör ytterligare ett
visuellt inslag i området.

4.2

Alternativ D

4.2.1 Markanvändning, bebyggelse och planer
Ledningssträckningen berör huvudsakligen obebyggd skogsmark, dock till viss del inom
planerad vindkraftpark. Eftersom ledningssträckningen uteslutande är förlagd i direkt
anslutning till befintliga vägar öppnas inga nya skogsgator upp som kan leda till
uppdelning av brukningsenheter inom skogsbruket eller ändrade rörelsebeteenden hos
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renar. Den nya ledningen innebär att maximalt ca 8,5 ha skogsmark kommer att behöva
avverkas och undantas från skogsbruk.
Ledningssträckningen berör huvudsakligen obebyggd skogsmark men berör även
intresseområden för rennäringen.
Sträckningen bedöms vara förenlig med gällande och kommande översiktsplaner. Inga
andra kommunala planer berörs. Närmaste hus finns på ett avstånd om ca 50 m från
sträckningen. Påverkan på bostadsbebyggelse bedöms således bli liten.
Sammantaget bedöms påverkan på markanvändningen bli liten.
4.2.2 Naturmiljö
Som nämns under avsnitt 4.1.2 medför avverkning av skog för att ge plats för ledningen att
livsbetingelserna för flora och fauna förändras lokalt. De skogar som berörs av
sträckningen är huvudsakligen produktionsskogar av varierande ålder, vars naturvärden i
allmänhet är begränsade.
Inom 100 m från sträckningen finns tre sumpskogar, en nyckelbiotop och en våtmark.
Påverkan på några av områdena bör kunna undvikas vid projektering genom att schakten
förläggs antingen på ena eller den andra sidan om den befintliga vägen. Då projektering för
ledningen ännu inte har inletts är det dock inte möjligt att ange detta med säkerhet. Mindre
avverkning kommer oavsett bli aktuell inom sumpskogen SS 2 då denna ligger på båda
sidor om vägen. Avverkning inom nyckelbiotopen NB 1 kan med säkerhet undvikas då
nyckelbiotopen som närmast ligger ca 40 m från vägen. En naturmiljöinventering kommer
att genomföras för sträckningen.
I övrigt gäller samma sak som för alternativ C att risken för körskador inom de utpekade
områdena undviks genom att vägen kan användas vid förläggning av ledningen.
Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljön bli liten.
4.2.3 Kulturmiljö
Ingen påverkan kommer uppstå på det skog och historia inventerade objektet S&H 1 då
objektet ligger ca 30 m från ledningssträckningen. Samma sak gäller för den övriga
kulturhistoriska lämningen Graninge 133:1 som ligger ca 70 m från sträckningen.
Fornlämningen Sollefteå 47:2 bör kunna undvikas vid projektering av ledningen genom att
kabelschaktet förläggs på motsatt sida om vägen från lämningen. På samma sätt bör den
övriga kulturhistoriska lämningen Sollefteå 47:1 kunna undvikas.
Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas under byggnation så kommer omedelbar
anmälan ske till länsstyrelsen. Påverkan på kulturmiljön i området bedöms bli liten.
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4.2.4 Friluftsliv
Samma bedömning görs som för alternativ C, se avsnitt 4.1.4 ovan.
4.2.5 Infrastruktur
Samma bedömning görs som för alternativ C, se avsnitt 4.1.5 ovan.
4.2.6 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Närmaste hus finns vid Abborrsjön, på ett avstånd på ca 50 m från ledningssträckningen.
Genomförda magnetfältsberäkningar, se Figur 9, visar att på detta avstånd medför den
planerade ledningen inte någon negativ påverkan på människors hälsa eller säkerhet.

Figur 9. Beräknad magnetfältsutbredning från 30 kV markkabel mellan planerad transformatorstation vid Abborrtjärn
och Knäsjöbergets vindkraftpark

4.2.7 Kumulativa effekter
Samma bedömning görs som för alternativ C, se avsnitt 4.1.7 ovan.
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