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Malmö 2015-12-18

1

Inledning

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) planerar att bygga om L126, en befintlig 130 kV
luftledning, på sträckan mellan Utansjö och Murberget. Ombyggnationen medför att ny
nätkoncession kommer att sökas för ledningen. I tillståndsansökan om nätkoncession krävs
att samråd genomförs och detta material utgör underlag för samrådet.

1.1 Bakgrund
E.ON Elnät har nätkoncession (tillstånd) för L126, en befintlig 130 kV luftledning från
Utansjö till Murberget. Utöver denna ledning har E.ON Elnät nätkoncession för en
befintlig 130 kV ledning som sammankopplar Utansjö med Kramfors, denna ledning
benämns L127. Nu avser E.ON Elnät bygga om en del av L126, se karta i figur 1. Både
L126 och L127 utgör en viktig del av överföringen mellan regionstationerna och
elektrifieringen av hela området från Kramfors till Härnösand och knyter ihop hela
regionens nät från Sollefteå ner till Sundsvall. Sträckan som ska byggas om är drygt 17 km
lång.

Figur 1. Översiktskarta
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Syftet med ombyggnationen är att öka överföringskapaciteten på L126. Ombyggnation
gäller endast L126, eftersom ledning L127 redan har en högre kapacitet än L126.
L126 nyttjas för försörjningen av el till hela regionen kring Härnösand, ledningen har
tidvis hög belastning och vid vissa driftsituationer är kapaciteten ej tillräcklig på ledningen.
Det innebär att omkopplingar emellanåt görs som leder till att kraftssystemet inte kan
bibehållas i så kallat maskat driftläge tillsammans med L127, vilket i sin tur medför att
kraftsystemet blir sårbart när det behövs som allra mest. Vidare tillkommer vindkraft i
området, vilken E.ON Elnät har anslutningsplikt för. Utan kapacitetsökning på L126 är det
inte möjligt att ansluta den planerade vindkraften.

1.2 Lagstiftning
I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på 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. Ansökan
om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. Nätkoncession erhålls i
regel tillsvidare.
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.

1.3 Genomförande av samråd
Detta samrådsunderlag har tagits fram för samråd avseende utredningsområde och stråk
enligt figur 3 och bilaga 1, och genomförs med länsstyrelse, kommun, övriga berörda
myndigheter och organisationer, berörda fastighetsägare samt allmänheten. För att nå
allmänheten kommer samrådet annonseras i lokal press. Samrådsunderlaget kommer även
finnas tillgängligt att ta del av på E.ON Sverige AB:s hemsida: eon.se/regionnat
Det utredningsområde och de stråk som samrådet gäller har avgränsats i en
lokaliseringsstudie. Denna utredning finns beskriven i kapitel 2. Under samrådet kan
justeringar av utredningsområde och stråk bli aktuella om det finns särskilda skäl för detta.
Under samrådet samlas synpunkter på utredningsområde och stråk in och dessa synpunkter
tillsammans med miljömässiga och ekonomiska faktorer samt tekniskt genomförbarhet står
till grund för beslut om val av stråk. När val av stråk har fattats kommer ytterligare ett
samråd avseende ledningssträckning genomföras. Inkomna yttranden under
samrådsprocessen kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.
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Efter genomförd samrådsprocess kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att
upprättas. MKB:n kommer att ingå i den ansökan om nätkoncession för linje som ska
sändas in till Energimarknadsinspektionen för tillståndshandläggning. Myndigheten
skickar ansökan på remiss och inhämtar yttranden från bland annat länsstyrelse, kommun,
fastighetsägare och andra som berörs av ansökan. Därefter fattar
Energimarknadsinspektionen beslut om koncession ska medges.

1.4 Projektbeskrivning
Samrådet gäller ombyggnation av en befintlig 130 kV kraftledning i sträckan Utansjö –
Murberget, se karta i figur 1. Hela sträckningen ligger inom Härnösands kommun och
Västernorrlands län. Sträckan som ska byggas om är drygt 17 km lång. Den befintliga
ledningen är en luftledning i träportalutförande, med tre faslinor, se figur 2.

Figur 2. Foto på en 130 kV ledning i träportalutförande.

E.ON Elnät har behov av att öka överföringskapaciteten på ledningen, dels för att
säkerställa elleveranserna i området, och dels för att skapa möjligheter att ansluta vindkraft
som tillkommer i området. Den befintliga ledningens linor är idag inte tillräckliga för att
klara den ökade belastningen och måste därför bytas ut för att E.ON Elnät ska möjliggöra
en kapacitetshöjning. Med grövre och tyngre linor behöver även stolparna bytas till
starkare konstruktioner. Stolpbytet ger möjlighet att anpassa de nya stolpplaceringarna och
om möjligt öka avstånden mellan positionerna. Sammanfattningsvis innebär projektet en
hel ombyggnation av ledningen, dvs. byte av lintyp, stolptyp och stolpplaceringar.

sid 7/24

Ombyggnation av ledningen medför att en ny nätkoncession måste sökas för ledningen,
och i denna process krävs utredning både kring alternativa tekniker för ledningen och
alternativa sträckningar. Alternativen finns beskrivna i kapitel 2.
Ombyggnationen av ledningen beräknas ta ca 1 år beroende på vilken teknik och vilken
sträckning som väljs. Under tiden måste den befintliga ledningen hållas i drift.
Ombyggnationsprojektet medför att den befintliga ledningen ej längre behövs och därmed
rivs.
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2

Studerade alternativ

För att fastställa ledningens slutgiltiga sträckning och teknisk utformning studeras
inledningsvis flera olika alternativ. Gällande lokaliseringsprocessen så avgränsas först ett
utredningsområde och inom detta tas flera möjliga stråk för ledningen fram. Valet av
utredningsområde och stråk styrs av flera olika faktorer såsom natur- och
kulturmiljöförutsättningar, bostäder, infrastruktur (dvs. befintliga kraftledningar och
vägar), topografi samt tekniska och ekonomiska aspekter.
Aktuellt samråd syftar till att inhämta synpunkter kring utredningsområdet och de
alternativa kraftledningsstråk som tagits fram. När samrådet är genomfört kommer E.ON
Elnät att utvärdera synpunkterna, identifiera lämpliga sträckningsalternativ och genomföra
ytterligare samråd inför förslag av den sträckning som kommer att utgöra huvudalternativ i
ansökan om nätkoncession.

2.1 Utredningsområde
Ett utredningsområde har avgränsats inom vilket det anses möjligt att utreda alternativa
sträckningar för ledningen, se karta i figur 3 och bilaga 1. Området utgår från
ombyggnationens två fasta utgångspunkter, nämligen start- och slutpunkten för
ombyggnationen, alltså från startpunkten vid Utansjö i norr, ner till Murbergets station i
söder. I öster begränsas området av Älandsfjärden. I nordost breddas utredningsområdet
för att täcka in möjligheten att låta ledningen följa befintlig infrastruktur intill E4:an. I
väster har utredningsområdet begränsats vid samhället Ramsås. Att låta ledningen passera
ytterligare längre västerut anses ge en orimligt lång ledningssträcka.
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Figur 3. Karta över utredningsområdet och framtagna stråk för ledningsombyggnationen.
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2.2 Alternativ teknik
Ombyggnationen avses resultera i en ny 130 kV ledning. Det finns två olika huvudtekniker
för detta, antingen ombyggnation till luftledning eller ombyggnation till markförlagd kabel.
Oavsett teknikval kommer ledningen bestå av tre faser eftersom det svenska elnätet är ett
så kallat 3-fassystem för växelström. Det innebär att vi i våra hushåll använder oss av tre
faser och att alla kraftledningar därmed också har tre faser.
2.2.1 Ombyggnation till luftledning
Ombyggnation till luftledning kan ske antingen helt eller delvis i samma sträckning som
den befintliga ledningen, alternativt i en helt ny sträckning. En utredning kring möjliga
stråk för ledningen presenteras i avsnitt 2.3.
Vid ombyggnation till luftledning kommer olika stolptyper utredas. Kreosotimpregnerade
träportalstolpar är under utfasning varmed andra alternativ kommer att vara aktuella för
denna linje. Gitterstolpar (fackverksstolpe) eller ostagade rörstolpar i stål, se figur 4, är
exempel på hur en 130 kV luftledning kan utformas men även andra alternativ kan bli
aktuella. Spannet mellan stolparna kan variera kraftigt utmed sträckningen beroende på
terräng och markförutsättningar, och kan anpassas till de lokala förhållandena. Avståndet
mellan stolparna är cirka 170 meter för aktuell ledningstyp. Ombyggnationen innebär även
byte av linor för att öka linarean från 281 mm² till 774 mm².

Figur 4. Foto på hur en 130 kV luftledning i rörstolpsutförande kan se ut.
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Vid speciella terrängförhållanden kan avvikande stolpkonstruktioner bli aktuella.
Dessutom kommer samrådet ge svar på om olika stolptyper ger olika stora
miljökonsekvenser som hänsyn bör tas till.
Luftledningsbyggnation innebär att ledningsstakning genomförs i det valda
ledningsstråket. I samband med detta tillkommer arbete med stolpdimensionering och
markundersökning vid de tilltänkta stolpplatserna. Byggnationsarbetet omfattar även
grundläggning av stolpar i mark, återfyllning av uppgrävda massor och stampning med
grävmaskiner. När stolparna är på plats dras linorna upp med hjälp av
lindragningsmaskiner.
För att uppfylla lagkrav måste luftledningen trädsäkras genom att en skogsgata på ca 15-20
meter på vardera sida om ledningen hålls fri från högre vegetation. Förutom detta kommer
enstaka höga träd att fällas utanför detta område om de vid fall kan skada ledningen. Se
figur 5 för en principillustration av en ledningsgata. Byggs ledningen om i samma
sträckning som den befintliga ledningen kan nuvarande ledningsgata utnyttjas.

Figur 5. Principskiss av en ledningsgata.

Om ledningen byggs om i befintlig sträckning kommer ledningsbygget att ske etappvis och
den befintliga ledningen raseras i takt med att den nya byggs. Denna arbetsmetod innebär
att ledningen kan återinkopplas inom fyra timmar.
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2.2.2 Ombyggnation till markförlagd kabel
Ombyggnation till markkabel genomförs i en ny sträckning för ledningen, ej i den
befintliga ledningens sträckning, eftersom markkablar helst anläggs i anslutning till
befintliga vägar där det är möjligt. Utredningen kring möjliga stråk för markkabel finns
beskrivet i avsnitt 2.3.
För att uppnå samma överföringskapacitet som ovan beskriven luftledning, krävs
preliminärt tre stycken kabelförband, dvs. nio stycken enledarkablar. Kablarna placeras
bredvid varandra i så kallad rak förläggning. Alternativet till rak förläggning är förläggning
i triangelkonfiguration. Kablar i drift alstrar värme och med rak förläggning minimeras
kablarnas värmepåverkan på varandra vilket ger en bättre utnyttjandegrad.
Rak förläggning av kablarna kräver ett schakt som är cirka 1,2 meter djupt och 2,5 meter
brett i marknivå, vid triangelkonfiguration blir schaktbredden något mindre. Kablarna
placeras på en bädd av sand som tillförs schaktet. Närmast ovanför kablarna läggs sand
som skydd. Därefter återfylls schaktet med de uppschaktade massorna och
överskottsmassor transporteras bort. Området intill schaktet kommer att nyttjas vid
förläggningsarbetet för transporter, upplag av massor, kabeltrummor, arbetsmaskiner m.m.
Efter genomförda arbeten kommer mark som påverkats att återställas så långt det är
möjligt. På passager där det inte är lämpligt eller framkomligt med kabelschakt kan
schaktfri förläggning, såsom styrd borrning eller tryckning, nyttjas.
Längs ledningssträckningen behövs en vegetationsröjd servicegata för att underlätta
åtkomst till ledningen vid eventuella fel.
2.2.3 Diskussion kring tekniskt utförande
Två möjliga utföranden finns för den planerade kraftledningen, antingen som trädsäker
luftledning eller som markförlagd kabel. Vanligtvis används kabel inom tätbefolkade
områden och vid korta sträckor. I aktuellt område med stora avstånd är den dominerade
tekniken trädsäkra luftledningar.
Driftsäkerheten för en markkabel är generellt 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 bli aktuellt att byta ut långa kabelsträckor.
Jämfört med en luftledning så är markkablar betydligt svårare att komma åt för inspektion,
felsökning och reparation. För ledningar i regionnätet, vilket är fallet här, är det viktigt att
eventuella fel kan åtgärdas snabbt.
Beträffande miljöpåverkan är den stora nackdelen med luftledningar att de kan synas i det
omgivande landskapet medan markkablars visuella påverkan generellt är mycket liten.
Markkablar innebär en större risk vid känsliga våtmarker, hydrologiska förhållanden kan
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förändras om de förläggs felaktigt. Generellt så har en markkabel en mindre påverkan på
omgivningen under driftskedet men något större under byggskedet.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det betydligt mer kostsamt att anlägga en markkabel
jämfört med en luftledning. Materialkostnaden är högre samt bygg- och
anläggningskostnaderna.
Både markkabelalternativet och luftledningsalternativet utreds inför val av tekniskt
utförande och framtagande av huvudalternativ för ledningen.

2.3 Stråkalternativ
Sju preliminära stråkalternativ har identifierats, se karta i figur 3 och bilaga 1. Stråken har
tagits fram utifrån ett antal parametrar såsom kända natur- och kulturmiljöförutsättningar,
befintlig bebyggelse och bostäder, samlokaliseringsmöjligheter, topografi, terräng och
teknisk genomförbarhet. Ett av stråken utgår från den befintliga ledningens sträckning.
Stråken är utformade så att de kan kombineras.
2.3.1 Luftledningsstråk
Fem av de framtagna stråken är anpassade för ombyggnation till luftledning. Dessa stråk
benämns 1 till 5 i kartan i figur 3. Stråk 1 är baserat på den befintliga ledningens
sträckning, men med en bredd av ca 400 meter. Tanken är att möjlighet ska finnas inom
stråk 1 att avvika från dagens sträckning om behov finns. En sträckning inom stråk 1 blir
ca 17 km lång, och kan samlokaliseras med befintliga kraftledningar på en sträcka om ca 9
km, precis som den befintliga L126 är samlokaliserad.
Stråk 2 är ett nytt alternativ för ledningen som inte sammanfaller med ledningens befintliga
sträckning. Dock behöver stråk 2 kombineras med stråk 1, 3 och/eller 5 för att nå
ombyggnationens start- och slutpunkt. Söder om Möckelsjön utgår stråk 2 från den
befintliga ledningens sträckning och passerar i sydvästlig och sydlig riktning väster om
Åmsjön för att återförenas med stråk 1 i höjd med Älandsbro. En sträckning i stråk 2 i
kombination med stråk 1 för att nå ombyggnationens start- och slutpunkt beräknas bli ca
18 km lång.
Stråk 3 kombineras med stråk 2 och ger ett luftledningsalternativ på den nordligaste delen
av ombyggnationssträckan. Stråket passerar väster om Möckelsjön och ansluter till stråk 2
i höjd med Åberget. En sträckning i stråk 3 tillsammans med stråk 2 och 1 ger en
ledningslängd på ca 18 km, dvs. ungefär samma som ovan nämnda sträckning i stråk 2 i
kombination med 1.
Stråk 4 utgör ytterligare ett alternativ för att kombinera stråk 1 och 2. Stråket passerar i
västlig riktning norr om Håltjärnen, från stråk 1 mot stråk 2. Stråket följer en befintlig
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järnväg. En sträckning i stråk 4 i kombination med 1 och 2, från Utansjö ner till Murberget
i Härnösand beräknas bli knappt 19 km lång.
Stråk 5 möjliggör ett luftledningsalternativ som skiljer sig från befintlig sträckning på sista
sträckan in mot Murbergets station. Stråket passerar söder om väg E4 och breddas därefter
norrut för att passera norr om kriminalvårdsanstalten och fortsätter sedan ner mot
Murberget. En ledning inom stråket medför ingen nämnvärd skillnad i längd jämfört med
en sträckning i stråk 1. Stråk 5 är till stor del även ett markkabelstråk, nämligen
markkabelstråk A som beskrivs i nästa avsnitt. Där de båda stråken sammanfaller utreds
således möjlighet för att bygga ledningen som antingen markkabel, eller luftledning eller
en kombination av båda tekniker på olika delsträckor inom stråken.
2.3.2 Markkabelstråk
Två stråk har identifierats för ombyggnation till markkabel, stråk A och B. Båda dessa
stråk är anpassade för att följa befintlig väg eller järnväg. Stråk A är ett fristående
alternativ, då det inte behöver kombineras med något annat stråk för att nå
ombyggnationens start- och slutpunkt. Stråk A följer inledningsvis befintliga ledningens
skogsgata söderut och viker därefter av österut i höjd med Möckelsjön längs en enskild
väg. Stråket passerar över Omberga och följer därefter E4:an söderut fram till strax öster
om Saltvik där stråket istället följer kommunal väg och därefter järnväg fram till
Murbergets station, på denna sista delsträcka kan markkabelstråket kombineras med
luftledningsstråk 5, se avsnitt 2.3.1 ovan.
Stråk B utgör ett alternativ till Stråk A på sträckan mellan Omberga och Berge. Här
passerar stråk B längs väg 723, som alternativ till stråk A:s passage längs E4:an. En
ledningssträckning i stråk A beräknas till drygt 19 km från Utansjö till Murberget och en
sträckning som istället använder alternativet i stråk B beräknas bli något kortare.

2.4 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ledningen ej byggs om, utan befintlig ledning kvarstår i dagens
utförande. E.ON Elnät har då svårigheter att säkerställa elleveranser i regionen kring
Härnösand under vissa driftsituationer. Inte heller kan tillkommande vindkraft anslutas till
ledningen. Nollalternativen innebär en oförändrad situation lokalt när det gäller de berörda
intressen som beskrivs i detta underlag.
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3

Beskrivning av berörda intressen

Kartstudier har genomförts för att identifiera de intressen som finns i utredningsområdet
och samråd hålls för att identifiera ytterligare intressen i området. Intresseområden har
inhämtats digitalt från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.
Information om bebyggelse har hämtats från fastighetskartan och information om
översiktsplaner har inhämtats från Härnösands kommun. Intresseområdenas utbredning
framgår av kartorna i bilaga 2a-c.

3.1 Landskapsbild
Landskapet i utredningsområdet består till mesta delen av kuperad barrskogsterräng.
Öppen mark och jordbruksmark finns i områdets mellersta delar kring Åmsjön, kring
samhällena Ramsås, Skabäcken och Tuvan samt kring Kragom. Flertalet sjöar finns i
utredningsområdet, förutom redan nämnda Åmsjön finns även Möckelsjön och
Brunnässjön samt de lite mindre Skogs- och Sandtjärnen, Bötsletjärnen och Furusjön för
att nämna några. Vidare passerar flera vattendrag i området, exempelvis Furuhultsån och
Överdalsån som båda ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. I
utredningsområdets sydöstra del finns ett kustnära parti intill Älandsfjärden.

3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
I Härnösands kommuns översiktsplan 2011-2025 finns markanvändningen i kommunen
beskriven, och inom utredningsområdet är marken mestadels angiven som
skogsbruksmark, med undantag för områden med jordbruk och gles bebyggelse i mitten av
utredningsområdet. Enligt översiktsplanen innebär skogsbruk att området i huvudsak
omfattas av skogs- och jordbruksmark med enstaka bebyggelse. Även
markanvändningsklassen jordbruk medför gles bostadsbebyggelse men med framförallt
brukad mark. I dessa områden har verksamheter som medför att landskapet hålls öppet
företräde. I området närmast Härnösand finns mer detaljerade markanvändningskartor och
där berör den befintliga ledningen enligt översiktsplanen: industri och liknande
anläggningar, tätortsnära skog (vid Murberget), tätortsbebyggelse och skogsbruk. Vidare
berör den befintliga ledningens sträckning två utvecklingsområden, nämligen Västra
Saltvik, industri och Saltvikslänken. Inom utredningsområdet berörs ytterligare ett i
översiktsplanen utpekat utvecklingsområde vid namn Saltvik Hamnleden, industri.
Bebyggelsen i området är mestadels gles, i norra delarna till och med mycket gles.
Bebyggelsen är koncentrerad längs Åmsjöns stränder, samhällena Ramsås, Solum,
Kragom, Berge, Älandsbro och längs vägarna däromkring. Flest bostadshus finns i
Härnösands tätort, drygt hälften av alla hus i utredningsområdet ligger inom stadsgränsen.
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3.3 Naturmiljö
Inget riksintresse för naturvård, Natura 2000 eller naturreservat förekommer inom
utredningsområdet. Dock finns flertalet områden med nyckelbiotoper, naturvärde,
sumpskog som identifierats i skogsstyrelsens rikstäckande inventering av skogsområden. I
inventeringen identifierades särskilt viktiga livsmiljöer i skogen för att i framtiden kunna
ge dessa områden ett lämpligt skydd och rätt skötsel. Nyckelbiotoper kan vara allt från
enstaka träd till stora skogsområden, naturvärde är områden som på sikt kan utvecklas till
att bli nyckelbiotoper, och sumpskogar innebär skog på blöt mark. Vidare finns i
utredningsområdet flera naturvårdsområden, ett av odlingslandskapets bevarandeområde
och ett fiskevårdsområde.
Det finns 26 av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper i utredningsområdet, knappt
hälften av dessa områden beskrivs innehålla hällmarksskog. I övrigt förekommer
nyckelbiotoperna lövbränna, lövrik barrnaturskog och kalkbarrskog för att ta några
exempel. Endast fem av nyckelbiotoperna berörs av något stråk, varav ett område är
Furuhultsån, en naturlig skogsbäck innehållande flodpärlmussla. Furuhultsån korsas av
stråkalternativ 2.
Fem områden innehållande naturvärde enligt skogsstyrelsen finns inom utredningsområdet,
endast ett av områdena ligger inom ett stråk. Områdena innehåller olika typer av skog.
I utredningsområdet finns drygt 80 områden med sumpskog, men bara drygt 20 områden i
anslutning till de föreslagna stråken för ledningen. Vidare finns några områden inventerad
ängs- och betesmark, men inget område inom stråken.
Det finns femton naturvårdsobjekt inom utredningsområdet, varav sju områden berörs av
något av stråken. Dessa områden tillhör alla klass 3, högt naturvärde.
Ett område kring Kragom är utpekat som ett av odlingslandskapets bevarandeområden
vilket innebär att området är ett av länets odlingsområden med högst natur- och
kulturvärden.
Slutligen finns i utredningsområdets norra del Högsjö fiskevårdsområde.
En lista över de naturmiljöintressen som finns inom stråken presenteras i bilaga 3.

3.4 Kulturmiljö
I norra delen av Härnösand passerar både stråket med befintlig ledningssträckning, stråk 1,
samt markkabelstråk A, ett område vid namn Murberget som är utpekat som riksintresse
för kulturmiljövård. Området utgörs av ett friluftsmuseum med hus och miljöer från 1800och 1900-talen.

sid 17/24

Vidare finns fyra områden tillhörande länets kulturmiljöprogram, varav ett område korsas
av luftledningsstråk 2. Området benämns Bötsle och Tuvan.
Det finns över 200 kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet, de lämningar som finns
inom stråken finns listade i tabellen i bilaga 3. Inom utredningsområdet finns även sex
stycken fyndplatser som indikerar boplatslägen från sten- och bronsålder, dock ligger
endast en av dessa inom något av stråk, nämligen luftledningsstråk 2.

3.5 Friluftsliv
I utredningsområdet bedrivs jakt, fiske och skoterkörning. Området utnyttjas även till bäroch svampplockning samt andra fritidsaktiviteter. Två av stråken passerar Murberget som
är ett viktigt närrekreationsområde i Härnösand. Området är ett populärt utflyktsmål för
bland annat skolor.

3.6 Infrastruktur
E4:an passerar igenom i stort sett hela utredningsområdet i nord-sydlig riktning. E4:an
sträcker sig genom hela Sverige, från Helsingborg till Haparanda, och är utpekad som
riksintresse för kommunikation. Vägen utgör ett viktigt stråk för persontransporter både
nationellt, regionalt och lokalt. Vidare är E4:an av internationell betydelse för långväga
godstransporter. E4:an korsas på tre ställen redan idag av L126:s befintliga sträckning, och
korsas därmed även av stråk 1. Även stråk 5 berör E4:an samt markkabelstråk A då mesta
delen av stråket är planerat i anslutning till vägen.
Förslag finns att bygga om E4:an i en ny sträckning väster om Härnösand. Projektet heter
Förbifart Härnösand och en förstudie har genomförts av Trafikverket. Förstudien har tagit
fram förslag på nytt stråk för vägen, och detta passerar i utredningsområdets södra del och
berörs av befintlig ledning, luftledningsstråk 1 och även delvis markkabelstråk A.
Vidare berörs de statliga vägarna 735 och 734 av stråk 2, varav båda är tertiära länsvägar
samt vägarna 725 och 724 av stråk 1, tertiär respektive sekundär länsväg. Markkabelstråk
B är planerat i anslutning till väg 723, tertiär länsväg. Dessutom berörs kommunala vägar i
Härnösand och Älandsbro plus ett antal enskilda vägar.
Ådalsbanan, både i gammal och i ny sträckning, passerar igenom utredningsområdet i
nord-sydlig riktning. Den gamla järnvägssträckningen berörs av luftledningsstråk 1, 2 och
4 samt av markkabelstråk A. Den nya sträckningen för Ådalsbanan går från Härnösand
nästan rakt norrut över en nybyggd bro över Älandsfjärden. Denna järnvägssträckning
berörs ej lika mycket av stråken, dock planeras markkabelstråk A följa
järnvägssträckningen på två mindre sträckor samt luftledningsstråk 5 passera bitvis längs
sträckningen. Ådalsbanans nya sträckning är utpekat som riksintresse för kommunikation
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då den är strategisk för godsnätet. Den nya sträckningen för banan har fyra tunnlar och
passerar till stor del under mark. Banan invigdes i september 2015.
Inom utredningsområdet finns flertalet befintliga kraftledningar inom både region- och
lokalnät. Stråk 1 medför en möjlig samlokalisering med dels två 40 kV ledningar på
sträckan nordöst om Berge ner till Älandsbro, och dels med en 40 kV ledning på sträckan
från Älandsbro till Saltvik. Detta ger en total möjlig samlokaliseringssträcka om ca 9 km.
Vidare kan en sträckning i stråk 1 löpa parallellt med ytterligare en ledning, på sista
sträckan in till Murbergets station. Sträckan är drygt 1 km lång och den befintliga
ledningen, L2, är en 130 kV ledning mellan Murberget och Bergeforsen.

3.7 Rennäring
Tre samebyar bedriver rennäringsverksamhet inom utredningsområdet, Voernese,
Jijnjevaerie och Ohredahke. Området används till förvinter-, vårvinter och vinterbete till
renarna, vilket innebär att området nyttjas huvudsakligen under perioden november-april.

3.8 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett
samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. De elektromagnetiska fälten uppkommer
vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el och påverkas av
fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna.
Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur.
Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det
inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för
magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns ej framtagna av svenska
myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av
fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996:
”Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”.
Myndigheterna rekommenderade gemensamt:
”Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som
kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader
bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att
exponeringen begränsas”.
I den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökningshandlingen kommer
magnetfältsberäkningar att redovisas samt en utförligare beskrivning av elektromagnetiska
fält.
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Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten kommer
att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättas med berörda
fastighetsägare.
De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande
av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan
bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna
och finns reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter.

sid 20/24

4

Konsekvensbedömning

Samrådet kommer ge information kring bevarandeintressen och andra
projektförutsättningar. En MKB kommer att upprättas och redovisa konsekvenserna för
ledningsträckningar som väljs. Nedan ges en översiktlig beskrivning och
konsekvensbedömning av de intressen som berörs av utredningsområde och stråk.

4.1 Generellt om konsekvensbedömning
L126 kan byggas om i befintlig sträckning, delvis befintlig sträckning eller i helt ny
sträckning. Dessa tre olika scenarier medför skilda konsekvenser. En ombyggnation i
befintlig sträckning gör att ledningens befintliga intrång nyttjas. Samma ledningsgata kan
utgås ifrån, och de intressen som berörs blir berörda även fortsättningsvis. Dock
tillkommer en tillfällig störning under byggnationstiden. Byggs ledningen om i delvis
samma sträckning som den befintliga ledningen gäller samma konsekvenser som ovan,
med undantaget att sträckningen kan anpassas för att optimera intrång på mark och
intressen m.m. I sådana fall kommer dock ledningsgatan behöva justeras för att anpassas
till sträckningen och ny skog kan behöva komma tas i anspråk för detta. Precis som i
scenariot att bygga om helt i befintlig sträckning uppkommer en tillfällig störning i
byggnationsskedet. Byggs ledningen om i ny sträckning tas ny mark som ej tidigare varit
berörd av ledningen i anspråk och nya intressen berörs. Det blir även en tillfällig störning
under byggnationen. Detta scenario innebär att den befintliga ledningssträckningen för
L126 ej längre används och att ledningen rivs, befintliga ledningsgatan tas ur bruk och
högre vegetation kan återetableras på sikt.
Vidare skiljer sig konsekvenserna av projektet beroende på om ledningen byggs om till
luftledning eller markkabel.

4.2

Landskapsbild

En kraftlednings konsekvenser på landskapsbilden varierar beroende på hur landskapet ser
ut, i öppen terräng som exempelvis i den jordbruksmark som passeras i mitten av
utredningsområdet blir ledningen väl synlig. I områden där ledningen går i anslutning till
befintlig infrastruktur, dvs. längs vägar, järnvägar eller befintliga kraftledningar, blir
påverkan på landskapsbilden inte lika påtaglig, även om ledningen syns. Generellt är
påverkan något större vid stolpplaceringar än i spannen.
Genom skogsmark krävs en avverkad ledningsgata och påverkan på landskapsbilden
varierar beroende på omgivningens beskaffenheter så som trädhöjd och hur kuperat
området är. Är omgivande träd höga, blir ledningen mindre synlig. Om området är kuperat
kan påverkan bli större på landskapsbilden. I detta fall har befintlig ledning med
tillhörande ledningsgata funnits i området länge där omgivande verksamheter och landskap
i viss mån anpassat sig till ledningen.
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Om ledningen byggs om till markkabel blir ledningens påverkan på landskapsbilden
mycket liten. I öppen mark och i jordbruksområden samt längs infrastruktur syns ledningen
inte, men i skogsmark syns ledningen i form av en servicegata som röjs inför
förläggningen och som sedan behålls inför framtida underhåll av markkabeln.

4.3

Natur- och kulturmiljö

I tillstånds- och projekteringsarbetet kommer hänsyn tas till identifierade natur- och
kulturintressen. I samband med ombyggnationen av ledningen behöver eventuellt skog i
området tas ned. För att undvika skador på naturintressen i ledningsgatan i samband med
uppbyggnad och underhållsåtgärder kommer särskild försiktighet iakttagas, genom att t.ex.
minimera terrängkörning med maskiner. Tekniska hjälpmedel, såsom grävmaskinsplattor
och mobila broelement, kan även användas för att minska risken för att skogsmarken
förstörs.
Säsongskänsliga djurarter kan komma att beröras i byggnationsarbetet och eventuella
åtgärder kommer att preciseras i MKBn.
Det finns flera kända fornlämningar inom utredningsområdet. Utgångspunkten är att
hänsyn ska tas till samtliga identifierade lämningar och att tillstånd enligt Kulturmiljölagen
(1988:950) ska sökas om det blir nödvändigt med ingrepp i en fornlämning. Om tidigare ej
kända fornlämningar påträffas under byggnation så kommer omedelbar anmälan ske till
länsstyrelsen.

4.4

Friluftsliv

En kraftledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen, framförallt när det gäller
det rörliga friluftslivet där vistelse i orörd miljö ofta är det som eftersträvas. Ljud kan
uppstå kring kraftledningen och upplevs ibland som störande och obehagligt. Strövande i
skog och mark kan begränsas under ledningens byggskede.
Andra, mer positiva, konsekvenser av kraftledningar är att naturen kring ledningen blir
relativt lättillgänglig för allmänheten. Detta medför att det rörliga friluftslivet med t.ex.
bär- och svampplockning, skidåkning och skoterverksamhet är vanliga längs med en
kraftledningsgata.
Gällande Murberget som rekreationsområde kommer tillfälliga störningar uppstå under
själva ombyggnationsarbetet. Därefter bedöms inte ny och ombyggd ledning begränsa
tillgängligheten i området mer än den befintliga ledningen hittills gjort.
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4.5

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Beträffande boendemiljö, hälsa och säkerhet kommer störst fokus att läggas på att planera
ombyggnationen av ledningen så att Myndigheternas försiktighetsprincip uppfylls. En
utförlig beskrivning samt magnetfältsberäkningar kommer att ingå i MKB:n.

4.6

Rennäring

Vid anläggande av nya ledningsgator i rennäringsområden så kan ibland rörelsemönstret
hos renarna ändras. Det finns studier som visar att renar av energisparande skäl använder
kraftledningsgator som vandringsvägar. Det kan innebära problem när man vill flytta
renarna i samlad trupp. I detta projekt finns redan en kraftledningsgata sedan många år
tillbaka, och därmed är rennäringsverksamheten eventuellt redan anpassad efter den. Vid
byggnation i helt ny ledningsgata kan påverkan bli större.
Samrådet kommer förhoppningsvis ge information om rennäringens intressen inom
utredningsområdet. Enligt inhämtat material används området idag som renbete vintertid
av tre samebyar, men mer detaljerad information krävs kring samebyarnas verksamhet för
att förstå vilka åtgärder som är lämpligast för att ta hänsyn till rennäringen.
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5

Förslag till disposition MKB

Nedan presenteras förslag till huvudrubriker i innehållsförteckningen till den MKB som
kommer att tas fram och bifogas ansökningshandlingen.
1. Icke teknisk sammanfattning
2. Inledning
3. Lagstiftning
4. Samråd
5. Huvudalternativ
6. Utförande, drift och underhåll
7. Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
8. Andra studerade alternativ
9. Samlad bedömning
10. Referenser
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Ombyggnad 130 kV L126 Utansjö-Murberget
Bilaga 1. Utredningsområde och stråk
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Ombyggnad 130 kV L126 Utansjö-Murberget
Bilaga 2a. Naturmiljöintressen
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Ombyggnad 130 kV L126 Utansjö-Murberget
Bilaga 2b. Kulturmiljöintressen
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Ombyggnad 130 kV L126 Utansjö-Murberget

Bilaga 2c. Riksintressen för kommunikation samt övriga intressen
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Bilaga 3. Naturmiljö-och kulturmiljöintressen vid framtagna stråk för en planerad ombyggnation av
befintlig 130 kV kraftledning mellan Utansjö och Murberget i Härnösands kommun.
Tabell 1. Naturmiljöintressen inom respektive stråk.

Objekttyp

Namn

Beskrivning

Stråk 1 Luftledning
Naturvärde
Naturvårdsobjekt
Naturvårdsobjekt
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog

Orinberget, N 3383-1997
Lomtjärnen N Berge
Överdalsån
Skog, 122240
Skog, 122247
Skog, 122245
Skog, 122246
Överdal

Sumpskog

Saltvik-Bondsjöhöjden

Nyckelbiotop
Nyckelbiotop
Fiskevårdsområde
Stråk 2 Luftledning
Naturvårdsobjekt
Sumpskog
Sumpskog
Nyckelbiotop
Nyckelbiotop
Stråk 3 Luftledning
Nyckelbiotop
Sumpskog

Rödmyrberget NV delen
Södra Skogdalsberget
Högsjö FVO

Lövrik barrnaturskog, 0,7ha.
Klass 3, högt naturvärde
Klass 3, högt naturvärde
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Blandskog av löv och barr, preliminär
klass 3
Hällmarksskog
Hällmarkskog, barrnaturskog

Sumpskog

Klingermyrberget

Naturvårdsobjekt
Stråk 5 Luftledning
Nyckelbiotop
Nyckelbiotop
Sumpskog
Stråk A Markkabel
Naturvårdsobjekt
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog
Sumpskog

Furuhultsån
Nässland
Klingermyrberget
N5640-1997, Åberget
N5754-1997, Furuhultsån

Klass 3, högt naturvärde
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Översilningsskog, preliminär klass 3
Lövrik barrnaturskog
Naturlig skogsbäck

Rödmyrberget NV delen
Mjösjön

Svartdalspusten

Hällmarksskog
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Översilningsskog och myrskog,
preliminär klass 3
Klass 3, högt naturvärde

N 11671-1995
Tallsump Bondsjö
Saltvik-Bondsjöhöjden

Kaklbarrskog
Kalkbarrskog
Myrskog, preliminär klass 3

Kragomsviken
Furusjömyran, 122257
Furusjömyran, 122255
Furusjömyran, 122260
Möckelsjöberget
Överdal, 122264
Överdal, 122265
Överdal, 122263
Saltvik-Bondsjöhöjden

Klass 3, högt naturvärde
Blandskog av skog, preliminär klass 3
Blandskog av skog, preliminär klass 3
Blandskog av skog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Övrig fuktskog, preliminär klass 3
Blandskog av löv och barr, preliminär

Bilaga 3. Naturmiljö-och kulturmiljöintressen vid framtagna stråk för en planerad ombyggnation av
befintlig 130 kV kraftledning mellan Utansjö och Murberget i Härnösands kommun.
klass 3
Nyckelbiotop
Nyckelbiotop
Odlingslandskapets
bevarandeområde
Fiskevårdsområde
Stråk B Markkabel
Naturvårdsobjekt
Naturvårdsobjekt
Naturvårdsobjekt
Sumpskog
Fiskevårdsområde

N7147-1995, Tallsump
Bondsjö
N 11671-1995

Kalkbarrskog, rikkärr
Kalkbarrskog, rikkärr

Kragom
Högsjö FVO
Oringstjärnen
Pussen
Överdalsån
Skog
Högsjö FVO

Klass 3, högt naturvärde
Klass 3, högt naturvärde
Klass 3, högt naturvärde
Övrig fuktskog, preliminär klass 3

Tabell 2. Kulturmiljöintressen inom respektive stråkalternativ.

RAÄ-nr

Fornlämningstyp

Antikvarisk bedömning

Högsjö 27:1
Säbrå 46:1
Säbrå 195:1
Säbrå 30:1
Säbrå 59:1
Säbrå 65:1
Säbrå 242:2
Säbrå 57:2
Säbrå 56:1
Säbrå 29:1
Säbrå 73:1
Säbrå 48:1
Säbrå 18:1
Säbrå 55:1
Säbrå 64:1
Säbrå 55:1
Säbrå 71:1
Säbrå 72:1
Härnösand 62:1
Säbrå 295
RI Kulturmiljövård
Säbrå 325
Säbrå 320
Säbrå 127:1
Säbrå 53:2
Säbrå 132:1

Fyndplats
Vägmäske
Kvarn
Hög
Bro
Kvarn
Övrigt
Stensättning
Röse
Röse
Kvarn
Stenkammargrav
Röse
Gruvområde
Småindustriområde
Gruvområde
Kvarn
Småindustriområde
Hembygdsgård
Industri övrig

Uppgift om
Fornlämning
Uppgift om
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

Rösning
Rösning
Fornlämningsliknande lämning
Boplatsgrop
Boplats

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
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Säbrå 53:1
Kulturmiljöprogram
område
Säbrå 17:1
Stråk A - Markkabel
Högsjö 194
Högsjö 195
Högsjö 196
Högsjö 193
Högsjö 197
Säbrå 274:1
Säbrå 108:1
Säbrå 118:1
Säbrå 31:1
Säbrå 31:2
Säbrå 30:2
Säbrå 30:1
Säbrå 66:1
Säbrå 62:1
Säbrå 63:1
Säbrå 227:1
Säbrå 61:1
Säbrå 18:1
Säbrå 17:1
Säbrå 18:2
Högsjö 169:1
Högsjö 198
Säbrå 30:3
Säbrå 58:1
Säbrå 286:1
Härnösand 62:1
Säbrå 295
RI Kulturmiljövård
Kulturmiljöprogram
område
Stråk B -Markkabel
Säbrå 193:1
Säbrå 46:1
Säbrå 195:1

Boplats

Fornlämning

Bötsle o Tuvan
Röse

Fornlämning

Kolningsanläggning
Kolningsanläggning
Husgrund, historisk tid
Kolningsanläggning
Kolningsanläggning
Fångstanläggning, övrig
Vägmärke
Vägmärke
Hög
Hög
Hög
Hög
Husgrund, historisk tid
Stensättning
Ristning
Vägmärke
Obestämbar
Röse
Röse
Röse
Boplatsområde
Boplats
Fossil åker
Fiskeläge
Fossil åker
Hembygdsgård
Industri övrig

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Bevakningsobjekt
Uppgift om
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Bevakningsobjekt
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

Älands kvarn

Kvarn
Vägmärke
Kvarn

Uppgift om
Fornlämning
Uppgift om

