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1

Inledning

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) har fått förfrågan om att ansluta planerade
vindkraftanläggningar vid Ranasjöhöjden samt Flakaberget till det allmänna elnätet. För
ändamålet planerar E.ON Elnät att bygga och driva en ny 130 kV kraftledning.
Nybyggnationen medför att nätkoncession för linje (tillstånd) ska sökas för ledningen. Som
en del i tillståndsprocessen ska samråd genomföras, och detta material utgör underlag för
samrådet.

1.1 Bakgrund
De tre vindkraftanläggningarna Ranasjöhöjden (40 turbiner), Salsjön (25 turbiner) och
Flakaberget (6 turbiner) planeras i ett kluster väster och sydväst om stamnätsstation
Betåsen, i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Vindkraftprojektör är Krange Vind AB.
Föreliggande samrådshandling avser nätanslutningen i första hand för
vindkraftanläggningen Ranasjöhöjden. Flakabergets vindkraftanläggning kommer antingen
att anslutas via kraftledningen mellan Ranasjöhöjden och Betåsen eller via den planerade
kraftledningen mellan vindkraftanläggningen Salsjön och Betåsen. Ranasjöhöjdens
vindkraftanläggning är belägen ca 5 km öster om Ramsele och beräknas få en installerad
effekt av ca 120 MW. Flakabergets vindkraftanläggning projekteras ca 12 km öster om
Ramsele med en effekt av ca 20 MW.
Nätanslutningen för Salsjöns vindkraftanläggning är ett separat koncessionsärende och
samråd kring utredningsområde och stråk har genomförts för projekt Salsjön. Nästa steg
för det projektet är att påbörja samråd kring sträckningsalternativ. När samråd kring
utredningsområde och stråk genomförts för Ranasjöhöjdens anslutningsledning kommer de
två processerna att samordnas inför sträckningssamrådet. Effekten från Flakaberget
kommer att samlas upp via den ledning som har bäst förutsättningar av ledningarna från
Ranasjöhöjden respektive Salsjön.
För att omhänderta den elektricitet som vindkraftanläggningarna kommer att producera
krävs en anslutning till elnätet. E.ON Elnät planerar att uppföra och driva en ny
kraftledning på spänningsnivån 130 kV för detta ändamål. E.ON Elnät avser ansluta
vindkraftanläggningarna till den av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät anvisade
stationen i Betåsen. Kraftledningen kommer att beröra Sollefteå kommun.
Utöver en ny kraftledning krävs en ny transformatorstation vid respektive
vindkraftanläggning. Tillståndsprocessen för stationer hanteras separat men lokaliseringen
av stationen är en förutsättning i tillståndsarbetet för kraftledningen. Likaså är
tillståndsprocessen för vindkraftanläggningarna en separat process vilken drivs av
vindkraftexploatören.
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Det samråd som nu genomförs syftar till att identifiera de lämpligaste stråken för den
planerade kraftledningen.
I Figur 1 visas en översiktskarta med de planerade vindkraftanläggningarna Ranasjöhöjden
och Flakaberget. En översiktskarta i större format finns också i Bilaga 1.

Figur 1, Översiktskarta med planerade vindkraftverk och anslutningspunkt i Betåsen.

1.2 Tillstånd
För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. 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.

sid 6/32

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 avser E.ON Elnät att redan
från början samråda brett och att samråda med samtliga instanser.
I detta skede omfattar samrådet ett utredningsområde samt ett antal stråk inom
utredningsområdet. Denna del av samrådet genomförs genom brevutskick till länsstyrelse,
kommun, övriga berörda myndigheter och organisationer samt berörda fastighetsägare. För
att nå allmänheten kommer samrådet kungöras genom annons i lokala tidningar. Genom
samrådsannonsen informerar E.ON Elnät om projektet och ger möjlighet att lämna
synpunkter och ställa frågor. Samrådsunderlaget kommer även finnas tillgängligt att ta del
av på E.ON Elnäts hemsida (eon.se/regionnat).
Det utredningsområde och de stråk som samrådet gäller har avgränsats i en
lokaliseringsprocess. 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 teknisk
genomförbarhet, ligger till grund för beslut om val av stråk. När val av stråk har fattats
kommer ytterligare ett samråd avseende möjliga ledningssträckningar genomföras.
Samrådsprocessen med dess ingående samråd, inkomna yttranden med mera kommer att
sammanställas i en samrådsredogörelse.
Efter samrådsprocessen kommer en MKB för ledningen 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 och fastighetsägare
och andra som berörs av ansökan. Därefter fattas beslut om koncession ska medges eller
inte.

1.3 Lokalisering, omfattning och utformning
Samrådet avser en ny 130 kV kraftledning som ska ansluta planerade
vindkraftanläggningar vid Ranasjöhöjden och Flakaberget i Sollefteå kommun,
Västernorrlands län.
Syftet med ledningen är att överföra den förväntade produktionen från
vindkraftanläggningarna till elnätet, för detta krävs en 130 kV kraftledning. Ledningen
planeras att anslutas till den befintliga transformatorstationen i Betåsen.
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Vid Ranasjöhöjden finns flera tänkbara stationsplaceringar. Fågelvägen är det ca 9-11 km
mellan den planerade stationen vid Ranasjöhöjden och den befintliga stationen vid Betåsen
beroende på vilken stationsplacering som väljs vid vindkraftanläggningen. Mellan den
planerade stationen vid Flakaberget och Betåsen är det knappt 5 km fågelvägen. Den
planerade ledningen beräknas bli mellan 12 till 16 km lång beroende på vilken utformning
och vilken sträckning som slutligen väljs. I tabell 1 finns ungefärliga sträckningslängder
vid olika stråkalternativ. I området finns möjligheter att delvis samlokalisera ledningen
med befintliga stam- eller lokalnätsledningar. Med samlokalisering avses att en ny ledning
byggs parallellt med en befintlig ledning. Genom samlokalisering kan det samlade visuella
intrycket bli mindre än från två separata ledningar. Samlokalisering ger också fördelar i att
mindre markyta tas i anspråk eftersom ledningarna då delvis kan nyttja samma
ledningsgata.

2

Studerade alternativ

För att fastställa kraftledningens slutgiltiga sträckning och tekniska utformning studeras
inledningsvis flera olika stråkalternativ. 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, 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 Stationsplaceringar
De tre planerade stationsplaceringarna framgår av Figur 1 och utgörs av alternativ A, B
och C. Station C har tillkommit för att möjliggöra att ansluta även vindkraftanläggningen
vid Flakaberget om det efter genomfört samråd visar sig vara ett bättre alternativ än att
ansluta Flakaberget till ledningen som planeras för anslutning av vindkraftanläggningen
vid Salsjön.

2.2 Utredningsområde
Ett utredningsområde har avgränsats inom vilket det anses vara möjligt att anlägga den nya
kraftledningen, se kartan i Figur 2 nedan. Utredningsområdet framgår också av Bilaga 1
där det visas i större format.
Utredningsområdet omfattar främst kuperad skogsbruksmiljö med flera sjöar och
vattendrag. Inom området ligger även viss bebyggelse främst kring Fjällsjöälven som
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korsar hela utredningsområdet från norr till söder ungefär i mitten av området.
Affärsverket Svenska Kraftnäts stamnätstation vid Betåsen är en viktig länk i det svenska
elnätet. Inom utredningsområdet förekommer redan större luftledningar. Inom hela
utredningsområdet finns även flera lokala höjder och utmanande branter. Större vägar
följer i huvudsak älvarna medan det mindre vägnätet framförallt är anpassat för
skogsbruksändamål.
Inom utredningsområdet har ett antal tänkbara stråk definierats. I arbetet med att ta fram
stråkalternativ har befintliga ledningsgator utnyttjats i så stor utsträckning som möjligt,
med hänsyn tagen till övrig natur- och kulturmiljö. Tjugotvå stråkalternativ har tagits fram
liksom ett markkabelstråk. I huvudsak kan stråken sägas vara upprättade för att tillgodose
olika syften. Den nordligaste kombinationen av stråk, (1-15-21-22) samt stråket 20 och till
viss del stråk 14 har till syfte att följa existerande kraftledningsgator i så stor utsträckning
som möjligt och därigenom minimera intrång och kostnader. Stråkkombinationerna i
mitten av utredningsområdet (4, 6, 17, 10) har till syfte att gå en så kort väg mellan
Ranasjöhöjden och Betåsen som möjligt och därigenom minimera intrång och kostnader.
De stråk som letar sig längst söderut (9, 12) syftar till att möjliggöra en anslutning till den
planerade vindkraftanläggningen vid Flakaberget. Markkabelstråket är placerat längs de
vägar som löper genom området. Då vägnätet är begränsat i området mellan
stationsplacering C vid Flakaberget och stationen vid Betåsen har inget lämpligt
markkabelstråk identifierats som möjliggör markkabelanslutning av vindkraftanläggningen
Flakaberget.
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De alternativ som studerats, gällande den planerade ledningens lokalisering och tekniska
utformning, presenteras i kapitel 2.

Figur 2, Karta över det utredningsområde som avgränsats för ledningen inklusive preliminära luftledningsstråk och
preliminära förslag för stationsplaceringar.

I Tabell 1 nedan redovisas preliminära ledningslängder för olika stråkkombinationer.
Längderna är endast uppskattade och uppmätta i stråkets mitt. I flera fall nyttjas en del av
ett stråk. Längderna visas i syfte att illustrera skillnaden i längd mellan olika
kombinationer. Ytterligare kombinationer av stråk utöver de som visas här är möjliga.
Tabell 1. I tabellen redovisas preliminära ledningslängder vid olika stråkkombinationer.

Kombination av stråk
från Ranasjöhöjden till Betåsen

Längd km
(cirka)

1-15-21-22-14
1-2-16-21-22-14
4-16-21-22-14
4-16-21-22-14
4-5-17-22-14
4-5-6-17-22-14

14,5
15,5
12,2
12,2
12,8
11,6
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Kombination av stråk
från Ranasjöhöjden till Betåsen

Längd km
(cirka)

4-6-8-18-13-14
4-6-8-18-20-14
4-6-7-11-18-20-14
4-6-8-9-19-20-14
Markkabelstråk

12,2
11,9
12,2
12,4
12,6

2.3 Alternativa tekniker
Den nya anslutningsledningen planeras som en 130 kV växelströmsledning. Det finns två
olika huvudtekniker, antingen utförande i luftledning eller som markförlagd kabel.
2.3.1
Luftledning
För en luftledning krävs en trädsäker ledningsgata. Detta sker genom att cirka 15 till 20
meter på vardera sidan om ledningen hålls fri från högre vegetation. Dessutom kommer
enstaka höga träd utanför detta område att fällas om de vid fall kan skada ledningen, se
Figur 3.

Figur 3, Principskiss för en ledningsgata.
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2.3.2
Stolpval
Vid luftledningsbyggnation kan olika typer av stolpar användas. Stolparna bär upp faslinor
och byggs oftast med en topplina för åskskydd även innehållande optokabel. Det är vanligt
förekommande att en ledning byggs med en huvudstolptyp, exempelvis träportalstolpar,
och att vissa enskilda stolpar byggs med en annan teknik, såsom fackverksstolpar, vid
positioner där särskilda krav eller förutsättningar råder. Det kan exempelvis vara om en älv
ska korsas i ett långt spann. I ett projekt som detta är det mest sannolikt att träportalstolpar
eller stålrörsstolpar används (se bilder och illustration på stolputförande i Figur 4, 5, 6 och
7). E.ON Elnät har fattat ett principbeslut att inte använda kreosotimpregnerade stolpar vid
nyanläggning av luftledningar, varför det inte är aktuellt med kreosotstolpar i detta projekt.
Byggnation av stolparna omfattar grundläggning, återfyllning och stampning med
grävmaskiner. När stolparna är på plats installeras linorna med hjälp av
lindragningsmaskiner.
Ledningsstakning kommer att genomföras på det berörda stråket och stolpdimensionering
samt markundersökning genomförs vid de tänkta stolpplatserna. Stolpplaceringarna
anpassas till de lokala förhållandena vilket innebär att avståndet mellan stolparna kan
variera kraftigt utmed sträckningen. För en 130 kV ledning med stålrörsstolpar kan
avståndet mellan stolparna uppgå till cirka 200 meter.

Figur 4, Bild på luftledning i gitterstolputförande för 130 kV
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Figur 6, Bild på luftledning i stålrörskonstruktion.

Figur 5, Bild på träportalstolpe.

Figur 7, Illustration av luftledning i stålstolputförande för 130 kV
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2.3.3
Markförlagd kabel
Alternativet till luftledning är markförlagd kabel. Markkabel förläggs normalt i ett
kabelschakt cirka 1,2 meter djupt och cirka 1 meter brett. Kabelförbandet förläggs på en
bädd av grus och täcks sedan med grus och schaktmassor.
Kablarna placeras på en bädd av grus som tillförs schaktet. Närmast ovanför kablarna läggs
grus som skydd. Därefter återfylls schaktet med de uppschaktade massorna och
överskottsmassor transporteras bort. Området intill schaktet 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, exempelvis vid vägövergångar eller
andra hinder, kan schaktfri förläggning nyttjas. Det innebär att kabeln förläggs med
metoderna styrd borrning eller tryckning. Vid berg kan även sprängning bli aktuellt.

Figur 8, Illustration av kabelförläggning

Längs ledningssträckningen behövs en vegetationsröjd servicegata för att underlätta
åtkomst till ledningen vid eventuella fel.
Då markkablar helst anläggs i anslutning till befintliga vägar för lättare åtkomst och för
minimering av skogsavverkning begränsas antalet möjliga lokaliseringar till det vägnät
som finns i området.
2.3.4
Val av tekniskt utförande
Vanligtvis används kabel inom tätbefolkade områden och vid korta sträckor. I aktuellt
område med gles befolkning och 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. I
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områden där det kan finnas mycket snö och djup tjäle kan det tidvis vara svårt att utföra
reparationer. Jämfört med en luftledning är markkablar betydligt svårare att komma åt för
inspektion, felsökning och reparation. För produktionsledningar är det viktigt att fel kan
repareras snabbt för att undvika kostsamma stillestånd i produktionen. Detta underlättas av
luftledningar där både stolpar och linor kan bytas ut något enklare vid behov.
Beträffande miljöpåverkan är den stora nackdelen med luftledningar att de syns i det
omgivande landskapet medan markkablars visuella påverkan är mycket liten. Markkablar
innebär en större risk vid känsliga våtmarker då hydrologiska förhållanden kan förändras
om de förläggs felaktigt. I detta fall är det även tekniskt utmanande att anlägga en kabel
över Fjällsjöälven. Generellt sett har en markkabel mindre påverkan på omgivningen under
driftskedet och något större påverkan under byggskedet. Markkablar ger ett svagare
magnetfält än en motsvarande luftledning.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det betydligt mer kostsamt att anlägga en markkabel
jämfört med en luftledning. Materialkostnaden samt bygg- och anläggningskostnaderna är
högre, vilket innebär att förläggning av markkabel blir fyra till fem gånger dyrare än att
bygga luftledning på samma sträcka.
Både markkabelalternativet och luftledningsalternativet utreds inför val av tekniskt
utförande och framtagande av huvudalternativ för ledningen.

2.4 Stråkalternativ
De 22 stråkalternativen kan delas upp i tre delar – en nordlig, en central och en sydlig del.
Den nordliga delen (stråk 1-15-21-22 samt 20 och 14) följer i möjligaste mån existerande
ledningsgator. Den centrala kombinationen av stråk (4, 6, 17, 10) utgör de alternativ som
har den kortaste sträckan mellan Ranasjöhöjden och Betåsen. Stråken 8, 9, 12 och 19
längst söderut har tagits fram för att möjliggöra en anslutning av planerad
vindkraftanläggning vid Flakaberget.

2.5 Alternativa stationsplaceringar
E.ON Elnät har i samråd med vindkraftexploatören undersökt flera tänkbara placeringar för
stationerna vid vindkraftanläggningarna. Vid utvärderingen har exempelvis inverkan på
kända natur- och kulturvärden vägts in. Likaså har tekniskt lämplighet och avstånd till
vindkraftanläggningarna och därmed kostnaden för anslutningen varit faktorer som
beaktats.

2.6 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ledningen inte byggs. Vilket i sin tur medför att den planerade
vindkraftanläggningen vid Ranasjöhöjden samt eventuellt vindkraftanläggningen vid
Flakaberget inte kan anslutas till det allmänna elnätet och därmed inte byggas.
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Nollalternativet innebär att området fortsätter att användas som idag, huvudsakligen som
skogsbruk. Om vindkraftverken inte etableras innebär det att mindre förnyelsebar energi
kan tillföras kraftnätet. Detta medför negativa miljökonsekvenser, bland annat för klimatet,
då den el som produceras av vindkraftverken ersätter annan mer miljöstörande
elproduktion.
Nollalternativet innebär samtidigt en oförändrad situation lokalt när det gäller säkerhet,
landskapsbild och övriga 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. Digitalt material från
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har inhämtats. Information om
bebyggelse har inhämtats från fastighetskartan och information om områdets kommunala
planer har inhämtats från Sollefteå kommun. I Bilaga 2 återfinns en tabell där samtliga
intressen inom utredningsområdet finns sammanfattade. Nedan följer en mer utförlig
beskrivning av intressena. Bilagorna 3a-3d innehåller högupplösta kartor med de nedan
beskrivna intressena.

3.1 Landskapsbild
Största delen av utredningsområdet består av en kuperad skogsbruksmiljö med flera sjöar
och våtmarker. Fjällsjöälven passerar genom utredningsområdet.

3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
Markanvändningen i området består främst av skogsbruk, renskötsel, jakt, fiske och
bärplockning. I älvdalen förekommer också en del jordbruk.
Utredningsområdet är glesbefolkat (21 000 invånare i Sollefteå kommun på knappt 6 000
km²) och bebyggelsen finns främst kring Fjällsjöälven.
Inga konflikter har identifierats mellan kraftledningen och gällande översiktsplan.
Utredningsområdet omfattas inte av några detaljplaner.

3.3 Riksintressen
Inom utredningsområdets nordvästra del finns ett riksintresse för rennäring, beslutat av
Sametinget 2009. Området visas i Figur 9 samt i större format i Bilaga 4a. Området
sträcker sig från strax söder om Kuflon ner till söder om Grönbäcksberget, förbi Forsmo
och upp mot Kojåsen. De luftledningsstråk som berör riksintresset är 1, 2, 3, 4, 5, 15 och
16.
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Figur 9. Riksintressen i utredningsområdet.

3.4 Naturmiljö
Inom utredningsområdet finns flera olika typer av naturmiljöintressen vilka beskrivs
nedan. I Figur 10 samt i Bilaga 4b visas naturmiljöintressenas geografiska läge i
förhållande till utredningsområdet och de studerade stråken. I bilagorna 3a-3d finns
dessutom detaljkartor där samtliga intressen visas i högupplösta kartor. Under vår och
sommar 2017 utförs naturinventeringar inom utredningsområdet. Resultaten kommer att
beaktas i nästa samråd, sträckningssamrådet.
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Figur 10, Naturmiljöintressen i utredningsområdet

3.4.1
Naturvårdsobjekt
Inom området finns 10 naturvårdsobjekt varav fyra är klassade som 2 mycket högt
naturvärde.
1. Längs med Fjällsjöälven ligger ett pärlband av olika naturområden som ingår i
naturvårdsobjektet Fjällsjöälvsåsen (objnr 83262). Inom utredningsområdet ligger
tre av dessa områden: det första öster om Imnäs, det andra öster om Forsnäsberget
och det tredje norr om Sundmo. Det första området ligger delvis inom stråken 1, 3,
15 och 16. Det andra området tangeras av stråk 17. Det tredje tangerar stråk 9.
2. Strax söder om Brännan ligger ett mindre område med namnet Växtlokal vid
Forsmo (objnr 83234) mellan Brännan och Forsmo. Detta område ligger inom stråk
16.
3. Öster om Fjällsjöälven, i höjd med Sundmo, ligger Växtlokal i Sundmo (objnr
83227) som inte berörs av något stråk.
4. Även området Valåsen (objnr 83456) ligger med halva sin yta inom
utredningsområdet. Området ligger längst till söder i utredningsområdet och ligger
inte i närheten av något stråk.
Vidare har tre av naturvårdsobjekten klass 3 högt naturvärde.
1. Biotopskydd på fastigheten Forsnäset 1:19 (objnr 83493). Objektet ligger väster om
Forsnäsberget.
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2. Växtlokal i Moflo (objnr 83478).
3. Moflo 4:34 (objnr 83576) lokaliserad öster om Fågelhällberget.
Inget av dessa områden ligger i närheten av något av stråken.
3.4.2
Odlingslandskapets bevarandeområden
I norra delen av utredningsområdet ligger Imnäs, ett odlingsområde som ingår i ett
program för bevarande av odlingslandskapet med värdeklass B. Området ligger på bägge
sidor om Fjällsjöälven strax ovanför Storstenberget och berörs av stråk 1. Ett mindre
område inom Imnäs har också fått statusen restaurerbar vid ängs- och
betesmarksinventeringen.
3.4.3
Vattengeotoper
Två vattengeotoper ligger inom utredningsområdet, Imfors med klassning A:1 och
Forsnäset-Sör-Moflo med klassning B:1. Imfors berörs av stråk 3, 5, 7, 10, 15, 16, 17 samt
markkabelstråket. Forsnäset-Sör-Moflo berörs av stråken 8 och 9.
3.4.4
Vattenskyddsområden
Gällande vattenmiljö finns inom området två vattenskyddsområden. Det ena är ett
skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Ramsele 1:37, lokaliserat kring Brännan.
Området tangeras av stråk 1 och 4 samt markkabelstråket. Det andra området är ett
skyddsområde för vattentäkt beläget på fastigheten Forsnäset 1:41 rakt norr om
Forsnäsberget. Området berörs inte av något av de tänkta stråken.
3.4.5
Område med biotopskydd
En del av Forsnäsberget strax norr om Forsnäset är ett område som omfattas av
biotopskydd. Området som klassas som biotopen Ras- eller bergbranter är 3,1 ha stort och
berörs inte av något stråk.
3.4.6
Naturvärden
I höjd med Forsnäsberget på andra sidan Fjällsjöälven finns ett 0,1 ha stort område med
aspar vilket är klassat som naturvärde av Skogsstyrelsen. Naturvärdet ligger inom stråk 10.
I det sydöstra hörnet av utredningsområdet finns ytterligare tre naturvärden, två grova
aspar samt ett område med barrskog. Samtliga av dessa tre naturvärden ligger långt ifrån
stråken.
3.4.7
Naturvårdsavtal
Två naturvårdsavtalsområden ligger inom utredningsområdet. Det ena är av typen
naturskogsartad barrskog (sk 252-2011), ett område på 2,4 ha som ligger i de södra
branterna på Flakaberget. Området ligger strax öster om den befintliga kraftledningen som
löper över flakaberget och berörs inte av något av stråkalternativen.
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Det andra naturvårdsavtalsområdet är ett 2,3 ha stort område av typen kantzon, korridor,
bäck, ravin (sk 341-2008) och ligger sydöst om Fågelhällberget. Detta område ligger inte i
närheten av något stråk.
3.4.8
Nyckelbiotoper
På området finns elva nyckelbiotoper identifierade av skogsstyrelsen och storskogsbruket,
se Figur 11

Figur 11, Nyckelbiotoper inom utredningsområdet

3.4.8.1 Skogsstyrelsen
1. På Forsnäsberget ligger Grönbäcksklippens ostbrant (N 1116-2001), ett område på
2,4 ha som kategoriserats som en bergbrant. Området beskrivs som att det innehar
stark sluttning, att det är blockrikt och storblockigt samt att det har en rik
hänglavsförekomst. Objektet ligger inte inom något av stråken och sammanfaller
med området med biotopskydd som beskrivs nedan i avsnitt 3.4.5
2. Objektet Flakaberget (N 345-2011) är ett 2,3 ha stort område av biotoptypen
Barrnaturskog innehållandes rikligt med död ved och grova träd. Området ligger
precis söder om det sydligaste vindkraftverket på Flakaberget och täcks till 50 % av
dess skyddsområde. Objektet sammanfaller med området med naturvårdsavtal
beskrivet under 3.4.7.
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3. Strax sydväst om Flakaberget ligger objektet Grovt löv på Flakaberget (N 15712001), av biotoptypen Övriga lövträd. Området innehåller rikligt med död ved samt
grov skog och berörs inte av de tänkta stråken.
4. Bolagsskogen på Valåsen (N 1609-2001) är ett 7,8 ha stort område som är av typen
Barrnaturskog. Endast en liten del ligger inom ramen för utredningsområdet och
området berörs inte av något stråk.
5. Området Valåsens östsida (N 1608-2001) är 0,2 ha stort och av typen Barrskog.
Området präglas av rik hänglavsförekomst och innehar även rikligt med lågor.
Området berörs inte av något stråk.
6. Objektet Vägen mot Moflobodarna (objnr 14548-1997) är ett 1 ha stort område av
biotoptypen Barrskog beläget nordost om Orrmyran. Området berörs inte av något
stråk.
7. På västra sidan av Fågelhällberget ligger Nyckelbiotopen Sumpskog V.
Fågelhällberget (N 1590-2001), ett 0,7 ha stort område av biotoptypen
Gransumpskog. Området har en rik hänglavsförekomst och ligger ca 400 m från
stråk 14.
8. Fågelhällberget NO-sluttning (N 1592-2001) är ett område på 1,4 ha av biotoptypen
Barrskog. Området är blockrikt med mycket grova träd och innehåller spår av
brand. Området ligger inte inom något stråk.
9. Aspar V Stormobäcken (N 1593-2001) är ett område av typen Barrskog och övriga
lövträd. Området är 0,4 ha stort och innehåller framförallt aspar med stort
bevarandevärde. Objektet ligger inte inom något av de föreslagna stråkalternativen.
10. Precis söder om Betåsen ligger nyckelbiotopen Bäcken från Borgmon (N 16112001). Området är 0,7 ha och av typen Örtrika bäckdråg och innehåller rikligt med
död ved. Området ligger ca 350 m från stråk 14.
11. Stormobäcken (N 1591-2001) är ett 2,2 ha stort nyckelbiotopsområde rakt västerut
från Sör-Stormon. Området har biotoptyp Bäckdal och är även klassat som Ravin.
Det karaktäriseras av vattendrag med slingrande lopp, rikligt med död ved,
bäverpåverkan, rik hänglavsförekomst samt hög och jämn luftfuktighet. Området
ligger endast delvis inom utredningsområdet och påverkas inte stråken.
3.4.8.2 Storskogsbruket
12. Ett område strax söder om Lill-Ranasjön har av SCA klassats som nyckelbiotop.
Området är ca 9,5 ha stort och har hög åldersspridning och frekvens av lågor.
Området ligger inte i något av stråken.
13. Strax öster om ovan nämnda område har SCA klassat ett mindre område på 1,3 ha
som nyckelbiotop. Frekvensen av värdefulla träd är hög i området.
14. Precis i kanten av utredningsområdet, söder om Orrmyran, finns ytterligare en
nyckelbiotop identifierad av SCA. Området är av typen Barrnaturskog och 2,5 ha
stort.
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3.4.9
Sumpskogar
1. I utredningsområdets östra del, strax öster om Kuflon, ligger en myrskog (objnr
123956) av preliminär klass 3. Myrområdet innehåller en bäck och ansluter till
öppen myr blandat med skog och myrmosaik. Området ligger inom den tänkta
sträckningen för luftledningsstråk 1.
2. Strax söder om Kuflon ligger sumpskogen Kuflon (objnr 123957), ett område på
4,4 ha av typen Kärrskog och preliminär klass 3. Området ligger till liten del inom
det tänkta stråket för luftledning 1.
3. Ranasjöbodarna (objnr 123953) är ytterligare en kärrskog av preliminär klass 3,
belägen sydost om Midskogsstjärn. Området är 5 ha stort och består av blandskog
av löv och barr. Området ligger inte inom något stråk utan slutar 60 m väster om
luftstråksområde 1.
4. Strax väster om Dörreskojan ligger området Ranasjöbodarna (objnr 123952), ett
kärrskogsområde på 9,8 ha vilket går in i luftledningsstråk 1.

3.5 Kulturmiljö
Inom utredningsområdet finns ett drygt tiotal kulturhistoriska lämningar vilka visas i Figur
12 samt i Bilaga 4c. De kulturhistoriska lämningarna beskrivs mer utförligt nedan.
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Figur 12, Kulturhistoriska lämningar

3.5.1
Fäbodsinventering
Inom utredningsområdet ligger ett fäbodsområde som heter Moflobodarna (ObjID 99).
Bodarna används till jakt. Vad gäller fritids- och kulturvärden är Moflobodarna en
utpräglad plats för jakten i området. Moflobodarna har inte moderniserats utan de grå
timrade stugorna är en särpräglad miljö, tydligt präglad av sin nya funktion som
övernattning för jägare. Bodarna ligger inte i närheten av något stråk men i närheten av
vindkraftanläggningen på Flakaberget. Se mer information under 3.5.3
Fornlämningsområden.
3.5.2
Kulturhistoriska lämningar
Längs Fjällsjöälven finns inom utredningsområdet åtta kulturhistoriska lämningar
registrerade som punkter i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem, FMIS.
Längs vägen från Forsmo till Storstenberget, i höjd med Imnäs på andra sidan vattnet,
ligger två boplatser som använts sedan stenåldern (raä-nummer Ramsele 69:1 och 68:1).
Även lämningar från bronsåldern och järnåldern har hittats på båda objekten. Platserna har
bedömts vara fornlämning respektive bevakningsobjekt och ligger inom stråk 3.
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Omkring 50 m från stråk 5 invid grustäkten ligger Ådals-Liden 55:1, en fornlämning av
typen fångstgrop som använts genom alla tider från stenåldern fram till nyare tid. Cirka
250 meter sydost om Ådals-Liden 55:1 ligger Ådals-Liden 54:1, även den en fångstgrop
med samma datering som ovanstående. Ådals-Liden 54:1 ligger omkring 150 m från såväl
stråk 5 som stråk 17.
Mellan stråk 7, 8 och 11 ligger en fyndplats, Ådals-Liden 52:1, vilken är en övrig
kulturhistorisk lämning med fynd från stenåldern och framåt. Lämningen ligger 250 m från
luftledningsstråk 11. I utkanten av stråk 8 precis ovanför Långforsberget ligger
fornlämningen Ådals-Liden 51:1 av typen övrig kulturhistorisk lämning.
Inom utredningsområdet ligger även två lämningar, en fångstgrop (Ådals-liden 53:1) samt
en boplats (Ramsele 65:1) som inte beskrivs närmare då de ligger förhållandevis långt ifrån
de planerade stråken.
Inom utredningsområdet finns också fyra lämningar registrerade som ytor i FMIS, Ramsele
67:1, Ramsele 66:1, Ramsele 211 och Ådals-Liden 138:1.
Ramsele 67:1 ligger i höjd med Forsmo och ca 110 m från stråk 16 samt markkabelstråket.
Lämningen är en boplats daterad till stenåldern och har bedömts som bevakningsobjekt.
Ramsele 66:1 är en boplats som har antikvariska bedömningen bevakningsobjekt.
Lämningsområdet ligger ca 350 m längre söderut än Ramsele 67:1 och berörs därmed inte
av stråken.
Ramsele 211 är bedömd som övrig kulturhistorisk lämning och ligger inom
utredningsområdet uppe på Kufloberget, dock ca 600 m från närmaste stråk. Området heter
Bergtjärnbodarna och är av typen Fäbod. Bebyggelselämningen är en välbevarad medeltida
boplats.
Ådals-Liden 138:1 är ett fornlämningsområde av typen Fäbod som ligger på Flakaberget i
närheten av vindanläggningen där. Området kallas Moflobodarna och har redan benämnts
under stycket Fäbodsinventering. Moflobodarna är en lämning från medeltiden som består
av tre hus, tre dass, en lada, en laduruin samt en husgrund med spismursrest.
3.5.3
Kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram finns för området kring Kilforsen strax norr om kraftverket som är
byggt där. Området korsas av markkabelstråket.
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3.6 Rennäring
Som nämnts ovan i avsnitt 3.3 finns i den norra delen av utredningsområdet ett riksintresse
för rennäring. Rennäringen räknas som en areell näring, vilket definieras som näringar som
använder resurser på land och i vatten, till exempel jordbruk, skogsbruk, jakt med mera.
Samebybegreppet betyder dels en indelning i ett geografiskt område dels en administrativ
och ekonomisk sammanslutning. Renarna nyttjar olika typer av områden beroende på
årstid (renåret har åtta årstider). Förutom de områden där renar vistas och uppehåller sig
längre tid finns även andra strategiska områden som är viktiga för rennäringen såsom
flyttleder, rastbeten och uppsamlingsområden. Det kartmaterial som finns tillgängligt via
Sametinget visar att utredningsområdet i sin helhet ligger inom vinterlandet för Ohredahke
sameby. Inga andra strategiska områden såsom flyttleder, uppsamlingsområden eller hagar
ligger inom utredningsområdet. Närmaste sådant område utgörs av en svår passage med
uppsamlingsområde 1-2 km väster om utredningsområdet.

3.7 Friluftsliv
Huvuddelen av marken inom utredningsområdet består av skog, bitvis i tämligen kuperad
terräng. Längs älvdalen finns dock även öppnare och odlad mark. Det är rimligt att anta att
området brukas för friluftsliv såsom jakt, fiske, svamp- och bärplockning mm. Ingen
allmän tillgänglig information om skidspår, vandringsleder eller skoterleder har hittats men
det kan förutsättas att även sådan verksamhet bedrivs inom utredningsområdet.
Kommunens hemsida anger att skid- och elljusspår finns i Ramsele ca 4,5 mil öster om
utredningsområdet
3.7.1
Fiskevårdsområden
Inom utredningsområdet ligger två fiskevårdsområden, Ranasjöns FVO i väster och
Fjällsjöälvens FVO i norr. Ranasjöns FVO berör stråken 1 och 4 samt markkabelstråket.
Fjällsjöälvens FVO berör stråken 1, 2, 3, 4, 15, 16 och markkabelstråket.

3.8 Infrastruktur
Ingen infrastruktur som är av riksintresse för kommunikationer är belägen inom eller så
nära utredningsområdet att påverkan bedöms ske på riksintresset. Tre statliga vägar av
typen tertiär länsväg löper genom utredningsområdet (väg 974, 975 och 978).
Öster om stamnätsstationen löper järnvägen Forsmo-Hoting vilken beskrivs av
Trafikverket som ej elektrifierad, manuell trafikledning samt godstrafik. Vidare finns i
Trafikverkets beskrivning att det är låg standard på spåret med skarvspår.
Ett antal kraftledningar löper genom utredningsområdet, såväl stam- som
lokalnätsledningar.

sid 26/32

3.9 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
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.
Magnetfält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i en kraftledning och
varierar med storleken på strömmen, samt även 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. Med bakgrund i
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 detta kan göras till
rimliga kostnader.
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4

Konsekvensbedömning

Samrådet kommer att ge information kring bevarandeintressen och projektets
förutsättningar. När MKB:n för kraftledningen tas fram kommer miljökonsekvenser att
beskrivas utförligt. Nedan ges en översiktlig beskrivning av de intressen som berörs av
utredningsområdet och stråkalternativen, konsekvenserna kan dock bli något olika
beroende på vilken sträckning och teknisk utformning som slutligen väljs för ledningen.

4.1 Landskapsbild
En kraftledning påverkar landskapsbilden i viss utsträckning beroende på tekniskt
utförande och landskapets beskaffenheter. Genom skogsmark måste en cirka 30-40 meter
bred ledningsgata avverkas för luftledning. För markkabel hålls en mindre trädfri gata,
knappt 10 meter bred. I öppnare terräng, som till exempel intill myrmark eller
jordbruksmark, kommer en luftledning att synas väl. I områden där ledningen går i
anslutning till befintlig infrastruktur som vägar eller befintliga kraftledningar blir
förändringen av landskapsbilden inte lika påtaglig, även om den kommer att synas.
Inverkan i landskapet blir något större vid stolpplaceringarna än i spannen.
I skogbeklädda landskap behöver avverkning ske för att skapa en ledningsgata. Beroende
på omgivningens beskaffenheter, såsom trädhöjd och hur kuperat området är, kan påverkan
på landskapsbilden variera. Är omgivande träd höga syns knappt ledningsgatan förrän du
promenerar in i den. Är landskapet kuperat kommer ledningsgatan att synas mer tydligt.
Likaså kan avverkning i produktionsskog snabbt ändra landskapsbild och visuell påverkan.
Mest påtagligt kommer landskapsbilden att påverkas i områden som tidigare inte varit
påverkade och där ingen samordning med omgivande infrastruktur är möjlig.

4.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
Markanvändningen i området består till stor del av skogsbruk. Konsekvenserna av
ledningen och tillhörande ledningsgata är att produktiv skogsmark tas ur bruk. Dock i
varierande grad beroende på teknikval. Om ledningen delar skiften i alltför små delar kan
de vara svåra att bruka rationellt varför detta i möjligaste mån undviks vid sträckningsval
och detaljprojektering. Markintrånget och därmed påverkan blir mindre där ledningen kan
samlokaliseras med befintliga ledningar och ledningsgator samt med vägar.
Gällande bebyggelse så läggs fokus på att redan vid planeringen beakta de magnetiska fält
som uppstår kring en kraftledning.
Ledningen planeras på ett sådant sätt att den inte strider mot gällande översiktsplan.
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4.3 Riksintressen
I tillstånds- och projekteringsarbetet är ambitionen att hänsyn ska tas till utpekade
riksintresseområden i en omfattning som möjliggör en ny ledning. Påverkan kan beskrivas
mer genomgående efter information från detta och kommande samråd samt när
sträckningsförslag tagits fram.

4.4 Naturmiljö
I tillstånds- och projekteringsarbetet kommer hänsyn att tas till identifierade
naturmiljöintressen.
I samband med ledningsbyggnationen behöver skog i området tas ned. För att undvika
skador på naturmiljöintressen i ledningsgatan i samband med uppbyggnad och
underhållsåtgärder kommer särskild försiktighet iakttas, till exempel genom att minimera
terrängkörning med maskiner. Tekniska hjälpmedel, såsom grävmaskinsplattor och mobila
broelement, kan även användas för att minska risken för att skogsmark förstörs.
Säsongskänsliga djurarter kan komma att beröras i byggnationsarbetet och eventuella
åtgärder kommer att preciseras i MKB:n. Fågel och naturvärdesinventeringar kommer att
genomföras för att ytterligare ge värdefull information inför framtagandet av lämpliga
sträckningsalternativ.

4.5 Kulturmiljö
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 arbetet att avbrytas vid den
platsen och omedelbar anmälan ske till länsstyrelsen.

4.6 Rennäring
Samrådet kommer förhoppningsvis ge information om rennäringens intressen inom
utredningsområdet.
Konsekvenserna för rennäringen beror på flera olika faktorer, såsom hur markerna nyttjas,
under vilka perioder samt hur vana renarna är vid kraftledningar och mänsklig aktivitet.
Samrådet kommer att påvisa vilka åtgärder som är lämpligast för att ta hänsyn till
eventuella rennäringsintressen.

4.7 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.
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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 till
exempel bär- och svampplockning, jakt, skidåkning och skoterverksamhet är vanliga längs
med en kraftledningsgata.

4.8 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Beträffande boendemiljö, hälsa och säkerhet kommer störst fokus att läggas på att planera
ledningarna. En utförlig beskrivning samt magnetfältsberäkningar med tillhörande analys
kommer att ingå i MKB:n.
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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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Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen (numera
Folkhälsomyndigheten) och Strålsäkerhetsmyndigheten: Magnetfält och Hälsorisker
Banguide, Guiden till Sveriges tåg och järnvägar,
http://www.jarnvag.net/banguide/forsmo-hoting
Naturvårdsverket, Skyddad natur karttjänst, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Länsstyrelsernas GIS-tjänster, Karttjänster (webbGIS),
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/default.aspx
Riksantikvarieämbetet, Fornsök, http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
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Trafikverket, http://www.trafikverket.se/
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Bilagor

Bilaga 1

Översiktskarta över utredningsområde och stråkalternativ

Bilaga 2

Tabell över närliggande intressen

Bilaga 3a-3d Inzoomade kartor med närliggande intressen
Bilaga 4a

Karta över närliggande riksintressen

Bilaga 4b

Karta över närliggande naturmiljöintressen

Bilaga 4c

Karta över närliggande kulturmiljöintressen

sid 32/32

