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1

Inledning

1.1

Bakgrund

E.ON Energidistribution AB planerar att uppföra en ny 130 kV-ledning mellan
vindkraftsanläggningen Vaberget och befintlig 130 kV-ledning L121 Hjälta-Edsele. Figur
1 visar en översikt över projektområdets lokalisering. Ledningen krävs för att ansluta den
planerade vindkraftsanläggningen till elnätet så att producerad el kan levereras till
överliggande elnät.
WPD Scandinavia och Eolus Vind erhöll 2016 miljötillstånd för vindkraftsanläggningen.
Detta beslut har överklagats och ligger för närvarande för avgörande i Mark- och
miljödomstolen.
Nätägare har enligt 3 kap 6-8 §§ ellagen skyldighet att ansluta elektriska anläggningar till
ledningen. E.ON kommer därmed att ansöka om nätkoncession för linje för den nya 130
kV-ledningen. I detta samrådsunderlag presenteras de alternativ som har studerats i syfte
att inhämta synpunkter på ledningarna från berörda parter.

Figur 1. Översikt över projektområdet (röd rektangel).
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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 Energidistribution tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.

1.3

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 att redan från
början samråda brett och att samråda med samtliga instanser.
Samrådets huvudsyfte är att informera om pågående koncessionsansökan och ge berörda
parter möjlighet att lämna synpunkter och komma med frågor samt ge förslag på
alternativa lösningar, preliminär utformning av MKB m.m. Inkomna yttranden kommer att
sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen och samrådsunderlaget
utgör underlag för länsstyrelsens bedömning om den planerade åtgärden kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller inte.
I tabell 1 nedan listas samrådskretsen i aktuellt fall. Samråd med allmänheten sker även
genom kungörelse i lokaltidningen Tidningen Ångermanland. Då det inte finns
näraliggande bebyggelse och då antalet fastighetsägare är få bedöms det inte vara
nödvändigt med ett samrådsmöte utan samråd sker skriftligt.
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Tabell 1. Samrådsparter i detta samråd.

detta samråd

Länsstyrelse och kommun
Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Sollefteå Kommun

Statliga myndigheter
Försvarsmakten

Skogsstyrelsen

Trafikverket

Sveriges Geologiska Undersökning

Elsäkerhetsverket

Strålsäkerhetsmyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

Luftfartsverket

Svenska Kraftnät

Sametinget

Post- och Telestyrelsen

Naturvårdsverket

Fastighetsinnehavare
Svenska Cellulosa AB

Svanö AB

Privata fastighetsägare
Nätägare
Sollefteå Stadsnät

Skanova

Samebyar
Sameby Ohredahke

Svenska samernas riksförbund

Övriga organisationer och föreningar
Friluftsfrämjandet

Lantbrukarnas Riksförbund

Naturskyddsföreningen Västernorrland

Ångermanlands ornitologiska förening

Långsele FVO

Helgums skoterklubb

Långsele skoterklubb

Nipstadens skoterklubb

Solsia skoterklubb

Långsele-Graninge hembygdsförening

Sollefteå hembygdsförening

Helgums hembygdsförening

Ångermanlands skidförbund

Riksförbundet Enskilda vägar

Svenska Jägarförbundet

Höga kustens airport

Långjöåns jaktlag

Norrlångsjöns jaktlag

Rådoms jaktlag
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2

Studerade alternativ

2.1

Lokaliseringsalternativ

2.1.1
Utredningsområde
Initialt har ett utredningsområde studerats inom vilket stationer och anslutningsledning
bedömts kunna byggas. Den befintliga ledning L121 ansluter till stamnätstationen i Hjälta,
som anvisats av Svenska kraftnät för mottagning av elen.
Utredningsområdets utsträckning begränsas i väst av Långsjön och i öst av mycket brant
terräng samt områden med höga naturvärden, se figur 2 och 3. En östlig sträckning ger
också en längre ledningssträcka.

Figur 2. Utredningsområde för anslutning till befintligt nät
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2.1.2
Utredda och avförda stationsalternativ
Initialt föreslogs två platser (A och B) inom vindkraftsanläggningen för en 130/30 kV
transformatorstation som upptar ca 100x100 meters yta och fem platser (C-H) för en
130/130 kV kopplingsstation för anslutning till befintliga ledningen, se figur 2.
Kopplingsstationen upptar något mindre yta. Stationens placering inom anläggningen
begränsas av vindkraftverkens placering. Från verken ska ett säkerhetsavstånd på ca 270
meter hållas.
Vidare utredning har visat att stationsläge A är mer fördelaktigt då avståndet till anslutande
kablar till vindkraftverken är kortare. Stationsläge A ligger också mer undanskymt än läge
B. Även om läge B är tekniskt möjligt utreds läge A som förstahandsalternativ.
För anslutning till befintligt nät har stationsläge F och G avförts eftersom platserna visat
sig anläggningstekniskt olämpliga. Alternativ H kan vara lämplig för en station, men ligger
på ett betydligt längre avstånd från vindkraftsanläggningen och har avfärdats av detta skäl.
Alternativ C och D ligger nära varandra och det bedöms inte rimligt att ta fram alternativa
sträckningar för båda dessa platser. Alternativ D har därför tills vidare avförts. För
anslutning mellan stationsläge A i vindkraftsanläggning Vaberget till möjliga
anslutningspunkter C och E har ett antal stråk- och sträckningsalternativ tagits fram.
2.1.3
Stråkutredning
Ett utredningsområde för anslutning till befintligt nät har tagits fram med hänsyn till
vindkraftsanläggningens utbredningsområde, föreslagna stationslägen, terräng, landskapets
geografi och topografi och hänsynsområden, se figur 3 och kartor bilaga 1 och 2. Inom
utredningsområdet har sedan möjliga stråk identifierats för byggnation av kraftledningen.
Stråken definieras utifrån de intressen som finns i området, landskapets geografi och
topografi, fastighetsgränser samt möjligheten att följa befintlig infrastruktur.
2.1.4
Utredda och avförda stråkalternativ
Inom vindkraftsanläggningen begränsas alternativen av vindkraftverkens buffertzoner. I
väster begränsas möjliga stråk av Långsjön. Stråk österut från vindkraftsanläggningen har
översiktligt studerats men förkastats. Terrängen är i detta område mycket brant, det finns
också höga naturvärden och ledningssträckan blir längre. Även ett östligare alternativ söder
om vindkraftsanläggningen har bedömts som icke lämpligt på grund av
terrängförhållanden och våtmarker med naturvärde. Sydöst om Långsjön begränsas
stråkalternativen av de naturvärden som finns längs med Långsjöån. Kvarstår gör ett
stråkalternativ sydväst ut från vindkraftsanläggningen samt tre alternativ ner mot befintlig
ledning, se figur 3 och karta bilaga 1 och 2.
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Figur 3. Stråkalternativ och naturvärden.
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2.1.5
Sträckningsalternativ
Inom stråken har ett antal sträckningsalternativ definierats, se figur 4. Dessa beskrivs mer
ingående nedan. Möjliga sträckningar begränsas av vindkraftsverkens placering och krav
på buffterzoner längs med transportvägar och har tagits fram med hänsyn till teknisk och
geografisk framkomlighet, markägare, möjlighet till rationellt brukande av skogen samt
intrång i hänsynsytor.
Sträckningarna berör främst marker med aktivt produktionsskogsbruk, till stor del
bolagsskog. Inga bostadshus finns inom 200 m från sträckningsalternativen.
En teknisk utredning och platsbesök har gjorts för fyra delsträckor. Utifrån stationen inne
på vindkraftsanläggningen begränsas möjliga sträckningar av vindkraftverkens buffertzon
varför bara en sträckning, alternativ 1, är möjligt. Därefter fortsätter sträckningsförslagen
enligt alternativ 2A-B respektive 3.
Redovisade sträckningar är att betrakta som förslag och kan komma att ändras med hänsyn
till ytterligare utredningar i fält, samt vid samrådet inkomna yttranden.
Som alternativ till luftledningssträckorna har även ett markkabelalternativ tagits fram, se
figur 4. Sträckningen utgår från stationen i vindkraftsområdet och ansluter till punkt E.
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Figur 4. Sträckningsalternativ inom stråken.
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2.1.5.1 Alternativ 1
Alternativ 1 går från stationsläge A åt sydväst och följer i stort befintlig väg och väg som
planeras för transport av vindkraftverk i kanten på sumpskog Omnäsloken. Sträckning längre
norrut eller söderut är ej möjlig eftersom säkerhetsavstånd till vindkraftverk då ej kan hållas.
Sträckan är totalt ca 1500 m.
2.1.5.2 Alternativ 2A
Alternativ 2A går först söderut ca 2600 m och viker sedan av mot sydväst och passerar
Långsjöån i höjd med befintlig bilväg. Sträckningen viker sedan av mot sydsydöst och går
ca 1800 meter fram till stationsläge E. Marken närmast befintlig ledningen är brant och
fuktig varför stationen placerats ca 200 m från ledningen. Från stationen går sedan dubbla
ledningar ut till befintlig ledning, se under 2.2.1 nedan. Hela sträckan är totalt ca 5100 m.
2.1.5.3 Alternativ 2B
Alternativ 2B följer samma sträckning som 2A de första ca 1250 metrarna. Därefter viker
sträckningen sedan av mot sydöst och går i denna riktning 2900 m. De sista 1300 metrarna
går sträckningen parallellt med en befintlig skogsväg, för att sedan vika av sydväst ca 1000
meter in mot station E och passerar då Långsjöån. Från stationen går sedan dubbla
ledningar ut till befintlig ledning. Hela sträckan är totalt 5300 m.
2.1.5.4 Alternativ 3
Alternativ 3 följer samma sträckning som 2A de första ca 3300 metrarna. Cirka 500 m
söder om passage av Långsjöån viker alternativet av sydväst och går i denna riktning ca
1400 fram till stationsläge C. Hela sträckan är totalt 4800 m.
2.1.5.5 Markkabelalternativet
Markkabeln utgår från stationen inne på vindkraftsanläggningen Vaberget och följer först
planerad väg ca 600 meter och sedan befintlig väg ner hela vägen ner till stationsläge E. På
sträckan korsas Brattkärlsbäcken, Bodbäcken samt Långsjöaån. Hela sträckan är totalt ca
7700 meter.

2.2

Utformning av ledning

2.2.1
Luftledning
En luftledning på aktuell spänningsnivå med stora anslutningseffekter byggs antingen som
portalstolpar i trä eller stål, se figur 5. Särskilt svåra passager över vägar och vattendrag
kan kräva speciallösningar med högre enkelstolpar, se figur 6.
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Figur 5. Exempel på portalstolpe.

Figur 6. Exempel på enkelstolpe

Stolparnas höjd över mark uppgår till ca 15-24 m för portalstolpar, medan enkelstolpar har
en höjd om ca 22-34 m. Spannet mellan stolparna kan variera kraftigt utmed sträckningen
beroende på terräng och val av stolpar, men brukar i genomsnitt vara cirka 150-200 meter
för aktuell spänningsnivå. Mer exakt höjd på stolparna och avståndet mellan stolparna
anpassas till topografin och tas fram i detaljprojekteringen som vanligtvis sker efter det att
koncession erhållits. Minsta fashöjd över mark är normalt 6,5 m. Vid korsningar av
befintliga eller planerade vägar som ska användas för transport av vindkraftaggregaten kan
det bli aktuellt med förhöjda faslinor, ca 10 meter över mark.
Linorna sitter upphängda i isolatorer av glas eller kompositmaterial. Avståndet mellan
linorna är ca 4,5 m. Vid uppförandet av portalstolpar i trä behövs normalt inget fundament
utan oftast sker endast jordåterfyllnad vid stolparna. Ofta placeras också en optokabel i
toppen av den ena stolpen. Beroende på hur mycket produktion (effekt) som ska anslutas
till ledningen kan en eller två linor per fas behövas.
Huvudalternativ är att använda stolpar i trä med impregnering av kopparsalt som verksam
substans (motsvarande tryckimpregnerat virke). I speciella lägen kan andra material
förekomma såsom stål, komposit.
Från stationsläge E ut till befintlig luftledning L121, en sträcka på ca 200 meter, planeras
två parallella 130 kV-ledningar. Anledningen till parallelledningarna är att ha möjligheten
att ansluta en produktionsanläggning även om störning eller ledningsunderhåll sker på del
av sträckan. Man vill kunna sektionera bort delar som felar och ändå kunna driva
resterande regionnät utan påverkan. Stationen där de båda ledningarna ansluts utrustas med
fjärrmanövrerad frånskiljningsmöjlighet så att produktionen kan styras in på lämpligast
befintlig ledningsdel. På samma sätt påverkar inte fel, avbrott eller arbete på ledningen till
vindkraftsanläggningen övriga regionnätet med denna lösning.
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För att uppfylla lagkraven måste luftledningen trädsäkras genom att en skogsgata på 15-20
meter på vardera sidan om ledningen hålls fria från högre vegetation, se figur 7. Förutom
detta kommer enstaka höga träd att fällas precis utanför detta område om de vid fall kan
skada ledningen. Alternativt toppas kantträden med helikopter.

Figur 7. Exempel på ledningsgata

På sträckan från stationsläge E och ut till befintlig ledning där två parallella ledningar
byggs blir ledningsgatan något bredare, ca 50 meter.
2.2.2
Markkabel
Ett av sträckningsalternativen är förläggning av markkabel, se figur 4. Alternativ med
markförlagd kabel har utretts översiktligt. Ett utförande av ledningen som markförlagd
kabel skulle kräva en schaktbredd i marknivå på drygt 3 m och ett djup på ca 1,3 m.
Bredden på det arbetsområde som krävs, och som alltså måste avverkas inför förläggning,
är ca 20 m. Vegetation kan efter avslutat förläggningsarbete tillåtas återväxa inom större
delen av arbetsområdet, men en ca 6 m bred korridor i anslutning till kablarna kommer att
hållas permanent fri från högväxande vegetation.
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 eventuella fel på en markkabel och det kan bli aktuellt att byta ut långa
kabelsträckor. En luftledning är betydligt enklare att komma åt för inspektion, felsökning
och reparation vilket minskar avbrottstiden vid eventuella fel. För produktionsanläggningar
av aktuell storlek är det mycket viktigt att eventuella fel kan åtgärdas snabbt. Generellt är
det för ledningar i regionnätet också betydligt dyrare att anlägga en markkabel jämfört med
en luftledning. Kabel är också en mindre flexibel lösning i de fall när ökning av produktion
medges. På en luftledning är det relativt lätt att ersätta befintliga med linor med grövre
area, medan markkabelalternativ kräver ny kabelförläggning med nya ingrepp i miljön.
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I aktuellt fall skulle markkabel även innebära speciallösningar genom styrd borrning under
Långsjöån och eventuellt också andra mindre bäckar som passeras. Även ett fornminne
som riskerar att skadas vid schaktning korsas, se 3.4 nedan.
För att en markkabel på en 130 kV-ledning ska kunna vara motiverad krävs mycket stora
nackdelar med en luftledning. Det kan t.ex. gälla tätbebyggda områden där en luftledning
inte kan få plats med tanke på magnetfält och stadsbild eller andra stora intressekonflikter
med luftledning. Sådana intressekonflikter har inte identifierats i aktuellt område.

2.3

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att ledningen inte byggs och att producerad el från
vindkraftsanläggning Vaberget inte kan överföras till elnätet. Samhället går i
nollalternativet miste om förnyelsebar elproduktion. Ur ett socialt och lokalekonomiskt
perspektiv innebär även alternativet att de arbetstillfällen som kan skapas under
anläggnings- och driftskedet för ledningarna och vindkraftsanläggningen inte blir av. Ur ett
naturperspektiv innebär nollalternativet att ingen avverkning erfordras och att ingen
påverkan på t.ex. naturmiljö och markanvändning uppstår.

2.4

Motiv till förordat alternativ

Den nya ledningen kan antingen byggas som trädsäker luftledning eller som markförlagd
kabel. E.ON har valt att förorda ett utförande med trädsäker luftledning. Motiven till detta
beslut är främst knutna till leveranssäkerhet och ekonomi, se under punkt 2.2.2. ovan.
För anslutning till det befintliga nätet bedöms stationsalternativ E vara det bästa läget för
placering av anslutningspunkt till befintliga nätet. Stationsläge E ligger i närheten av
befintlig bilväg och sträckningen dit berör till största delen bolagsmark. Sträckan till läge C
passerar flera små privata skiften vilket kan försvåra skogsbruket på dessa. Denna sträcka
korsar också ytterligare ett vattendrag Långsjöbäcken vilket kan innebära ytterligare
påverkan på vattenområden samt att stationsläge C ligger närmare brant terräng vid
Långsjöns västra strand där bland annat fjällvråkshäckning konstaterats.
Den sträckning som förordas till stationsläge E är enligt alternativ 1-2A. Detta alternativ
berör framförallt större skiften ägda av skogsbolag, medan alternativ 2B skulle ge intrång
på smala privatägda skiften och försvåra skogsbruket på dessa. Vidare korsar alternativ 2A
Långsjöån vid befintlig bilväg och orsakar inget nytt intrång på ån. Bilbron över Långsjöån
kommer behöva breddas och byggas om i samband med vindkraftsbyggnationen och
störningen på åns strandområden blir således samlat.
Det finns också samordningsvinster med ett västligt alternativ (2A) då byggvägen till
vindkraftsanläggningen planeras från sydväst. Intrånget från vägen till
vindkraftsanläggningen och ledningen sker alltså relativt samlat.
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3

Beskrivning av berörda intressen och
konsekvensbedömning

I detta avsnitt beskrivs berörda intressen har som identifierats genom kartstudier, fältbesök
och inventeringar. Digitalt underlag har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Artportalen samt berörda kommuner. En översyn av
intresseområdenas utbredning framgår av karta i bilaga 1. Vidare görs nedan en preliminär
och översiktlig bedömning av de miljökonsekvenser som planerad åtgärd kan förväntas
medföra.
I detta skede är det svårt att göra en detaljerad konsekvensbedömning eftersom varken
lokalisering eller tekniskt utförande för ledningen är fastställt. Beskrivningar av berörda
intressen och miljökonsekvenser till följd av den slutliga sträckningen för planerad ledning
kommer att beskrivas mer i detalj i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

3.1

Landskapsbild

De föreslagna luftledningssträckorna är till större del belägna inom skogsmark med inslag
av sumpskogar. Sträckningarna återfinns i relativt svåråtkomlig terräng där få människor
vistas. En del av sträckan kommer synliggöras i samband med de sträckor som går
parallellt med vägen. Då stora delar av området är avverkad eller avverkningsanmält kan
ledningen till vissa delar bli synlig från sjön, detta gäller framförallt området norr och
söder om Bodbäcken där avstånd till sjön är ca 500-700 meter. Vid södra delen av sjön, där
ledningen går som närmast, kommer dock minst ca 100 meter skog bli kvar mellan
ledningen och sjön och begränsa synligheten.
Inga särskilt utpekade intressen knutna till landskapsbildskydd berörs av de alternativa
sträckningarna. Sammantaget bedöms påverkan av landskapets karaktär bli liten.

3.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

3.2.1
Planer
Projektet berör översiktsplan för Sollefteå kommun [1] från 2017 där Vaberget är utpekat i
karta ”1.4 Skydd och utpekanden” som vindkraftsområde. Sollefteå kommun har även som
ett av sina lokala miljömål att begränsa klimatpåverkan genom minskade utsläpp av
växthusgaser. Bland annat nämns att val av energislag och åtgärder som underlättar
övergång till förnybar energi ska bidra till att målet nås och att översiktsplanen ska bidra
till att öka andelen förnybar energi som produceras i kommunen.
Projektet berör inga detaljplaner.
3.2.2
Boendemiljö och bebyggelse
Med begreppet bebyggelse avses sådana byggnader där människor förväntas vistas i under
längre tid som till exempel permanentbostäder, fritidsbostäder, industribyggnader och
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kontorslokaler. Inga byggnader har identifierats inom ca 200 från något
luftledningsalternativ eller inom 50 från markkabelalternativet.
Vid Långsjöns östra strand ligger fritidshus som kommer ligga närmast delsträckan mellan
Vaberget och där ledningen korsar Långsjöån. På andra delsträckan mellan Långsjöån och
nätstationerna i söder finns några enstaka fritidshus vid Nylandsbodarna och Näsbodarna.
Närmaste fastboende finns sannolikt i den mer samlade bebyggelsen i byarna. Åt nordost
ligger byn Brännan/Gåsnäs ca 6 km från Alternativ 1 och åt söder ligger bebyggelsen vid
Mosjön ca 3-4,5 km från ledningssträckningens andra delsträcka. I tabell 2 redovisas
uppskattat avstånd till närmaste bostadshus (inklusive fritidshus) för valda alternativ.
Tabell 2: Uppskattat avstånd till närmaste bostadshus för valda alternativ.

Alternativ
Luftledning 1
Luftledning 2 A
Luftledning 2 B
Luftledning 3
Markkabel

Avstånd i m (uppmätt i karta)
1 550 m
220 m
350 m
780 m
70 m

3.2.3
Markanvändning
Största delen av planerade ledningssträckningar går genom skogsmark. Markbehov för
dessa utgörs av en ledningsgata på ca 35-40 meter. Ledningsgatan kräver underhåll för att
hållas trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att inga träd intill
kraftledningen ska kunna falla på ledningen. Utöver röjning i skogsgatan måste även
riskträd i sidoområdena med jämna mellanrum, ca var 8-10 år, toppbeskäras eller avverkas.
Konsekvenserna av ledningen och tillhörande ledningsgata är att produktiv skogsmark tas
ur bruk under hela ledningens livslängd.
Även rennäring bedrivs i området, se ytterligare beskrivning och konsekvensbedömning
under avsnitt 3.7 nedan.
Sammantaget är den preliminära bedömningen att konsekvenser på markanvändning,
bebyggelse och planer är små.

3.3

Natur- och vattenmiljö

Aktuella stråk berör huvudsakligen produktionsskog. Inga skyddade områden så som
Natura 2000-områden, naturreservat eller riksintressen för naturvård berörs av alternativen.
Närmsta naturreservat är Långsjöberget väster om Långsjön ca 1,5 km från aktuella
sträckningar.
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En naturvärdesinventering har gjorts för de valda sträckningarna och ett antal inventeringar
har även gjorts i samband med tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningen, se nedan
Ett antal hänsynsområden berörs av utredda sträckningar, se tabell 3 nedan.
Tabell 3. Berörda hänsynsområden.

Typ

Namn/Beskrivning

Alternativ

Berör aktuell luftledning
(m, uppmätt i karta)

Vattendrag Naturvärdesobjekt
NV klass 3

Bodbäcken, bäckmiljö med
grandominerd kantzon

Lst Naturvårdsobjekt

Långsjöån

Korsar

Lst Värdefulla vatten

Långsjöån

2A, 2B, 3,
Markkabel
2A, 2B, 3,
Markkabel
2A, 2B, 3,
Markkabel

SKS Sumspkog klass 3

Omnäsloken Trivial gallrad
sump‐/och blandskog med
avsaknad av lövträd och
död ved.

1, Markkabel

Kant i kant ca 200 m

SKS Sumspkog

Blandskog av löv och barr

2A, 3

Korsar 50 m

SKS Nyckelbiotop

Brattkälsmyran, barrskog

Markkabel

Kant i kant ca 200 m

SCA Hänsynsbiotop

Strabäck

3

80

SCA Hänsynsbiotop

Gransumpskog

2A, 3

Korsar ca 50 m

SCA Hänsynsbiotop

Sumpskog

2A, 3

Kant i kant ca 40 m

SCA Hänsynsbiotop

Sumpskog

2B

Korsar 20 m

SCA Hänsynsbiotop

Brattkälsmyran

Markkabel

Kant i kant ca 450 m

SCA Hänsynsbiotop

Barrrskog

2A, 2B

Korsar 20 m

SCA Hänsynsbiotop

Bodbäcken/Ravin

Markkabel

Korsar 60 m

SCA Hänsynsbiotop

Lövrik strandskog

Markkabel

Kant i kant ca 170 m

Vattenområden
50 m

Korsar

SKS Hänsynsområden

SCA Hänsynsområden*

* SCA Hänsynsbiotoper behöver inte nödvändigtvis ha naturvärden utan är biotoper som har dokumenterats.

Påverkan på naturmiljö sker framförallt genom avverkning av skog i ledningsgatan. Delar
av sträckorna är dock redan avverkade eller avverkningsanmälda.
Huvuddelen av de hänsynsområden som påverkas berörs endast på korta sträckor eller i
kanten på objekten. Vid passage av dessa kan stolplaceringen anpassas så att påverkan
minimeras.
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I de fall våtområden passeras kommer stolpar i möjligaste mån placeras på torr mark för att
undvika schaktning i blöta markområden.
Körning kommer i möjligaste mån undvikas i våta områden och om detta inte är möjligt
kan stockmattor eller tillfälliga broar användas.
3.3.1
Naturvärdesinventeringar
Naturvärdesinventeringar har gjort i stråken för aktuell ledning samt i samband men
tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningen Vaberget.
En första naturvärdesinventering av möjliga passager av Långsjöån gjordes hösten 2016
och en naturvärdesinventering av övriga utredda sträckor utfördes sommaren 2017 [2,3].
Vid inventeringen fanns fem områden i närheten av utredda sträckningar, se karta bilaga 2.
Bedömningen är att område A-D bör undvikas men att objekt E, Bodbäcken, kan korsas
om försiktighetsåtgärder och skadelindrande åtgärder vidtas i samband med
exploateringen. Sträckningarna har lagts så att område C och D undviks. Objekt A och B
ligger söder om befintlig ledningsgata och berörs ej.
3.3.2
Hotade arter
Förekomst av rödlistade växter och djur har kontrollerats via Artdatabankens webbplats
Artportalen samt via inventeringar [2,4,7,12]. Inga rödlistade arter i direkt anslutning till
planerade ledningsträckningar finns rapporterade i Artportalen.
Vid naturvärdesinventeringarna för kraftledningen och för vindkraftsanläggningen (se
3.3.3.) identifierades ett antal arter skyddade enligt artskyddsförordningen; doftticka,
plattlummer, revlummer, mattlummer, spindelblomster, korallrot och jungfra marie nycklar
och andra naturvårdsintressanta arter; rosenticka, ullticka, garnlav, tallticka, lunglav,
rynkskinn, bårdlav, luddlav och stuplav, smalskaftslav skrovellav, blanksvart spiklav,
granticka, violettgrå tagellav och stor aspticka. Även utter observerades i anslutning till
Långsjöån. Huvuddelen av dessa fynd ligger utanför områden som direkt berörs av
planerade ledningssträckningar. Enstaka fynd kan dock komma att påverkas. En mer
detaljerad beskrivning av detta kommer att göras i MKB:n
3.3.2.1 Påverkan på fågel
Det förekommer att kraftledningar orsakar fågeldöd genom kollisioner eller genom
strömgenomgång. Strömgenomgång är vanligast vid ledningar med lägre spänningar där
det är kortare avstånd mellan faslinorna. Kollisioner är vanligast vid högre spänningar där
faslinor har större avstånd och även kan sitta på olika höjd. Det är dock ont om tillförlitlig
statistisk från Sverige vad gäller fågeldödlighet orsakad av kraftledningar. Olyckor med
kraftledningar är dessutom förutom artspecifik starkt plats- och årstidsspecifik. Kollisioner
är främst förekommande där ledningar korsar tydliga fågelflygstråk eller går intill fågelrika
sjöar/våtmarker [5,6].
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Fåglar i aktuellt område
Fågelförekomst har undersökts via Artdatabankens webbplats Artportalen [4] samt genom
inventeringar. Skyddsklassade arter har beställts direkt av Artdatabanken. Fokus har i detta
skede lagts på rödlistade arter och arter som anses vara speciellt drabbade av kollisioner
och där häckningskriterier observerats. I utredningsområdet finns pärluggla, sparvuggla,
slaguggla, berguv och tjäder rapporterade i artportalen. Rovfågelsobservationerna är
rapporterade på relativt långt avstånd (2-3 km) från både planerade sträckningar och
vindkraftanläggningen.
Vid rovfågelsinventeringar [3] i planerade sträckningar har fjällvråk, havsörn och duvhök
observerats. En fjällvråkshäckning konstaterades i området vid Långsjöbergets
naturreservat. Avstånd till planerade sträckningar är relativ stort och den planerade
kraftledningen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på fjällvråken. Även
duvhökshäckning bedöms som möjligt i området men på ett sådant avstånd att den inte
påverkas av elnätsanslutningen. Havsörn bedöms inte häcka i området.
Enstaka av observationer av skogsfågel, inklusive indikationer på spel, gjordes inom
inventeringsområdet. Tjäder observerades i områdets östra och sydöstra delar, ca 1 km från
alternativ 2A, och orre observerades i områdets norra och nordvästra delar, se bilaga 2.
Totala förekomsten av orre och tjäder i området, samt risk för kollisioner, bedömdes dock
som liten [13].
3.3.3

Inventeringar för vindkraftsanläggning

3.3.3.1 Naturvärdesinventering
Projektområdet för vindkraftsanläggningen med tillfartsvägar bedömdes som helhet ha få
värdefulla miljöer i förhållande till arealen. Ett antal värdefulla miljöer knutna till bland
annat barrnaturskog och myr/sumpmarker hittades dock, se figur 3 ovan. Vid planering av
sträckning har hänsyn tagits till dessa objekt. Även ett antal skyddsvärda arter fanns, se
under 3.3.2. ovan. Dessa arter har dock en mycket sparsam och gles förekomst i området
och bedöms därför inte som skyddsvärda populationer av arterna [12].
3.3.3.2 Fågel
Vabergsområdet bedöms generellt ha en ”ordinär och ganska fattig fågelfauna sett till artoch individantal” [7]. Kungsörn har observerats [9] men inga häckningar bedömdes som
sannolika inom 2 km från utredningsområdet för vindkraftsanläggningen. Inga fjällvråkar
har observerats och häckningar i området bedömdes som mindre troligt. I övrigt
observerades ormvråk, duvhök och tornfalk.
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3.3.3.3 Fladdermöss
Aktivitet och artförekomst av fladdermöss bedöms som generellt låg vid
etableringsområdet Vaberget. Två lokaler belägna strax utanför etableringsområdet
bedöms dock som sårbara och ”om etablering av t ex vägar skulle vara aktuell utanför
etableringsområdet så rekommenderas ett skyddsavstånd till dessa lokaler” [14]. Vid
planering av sträckningarna har hänsyn tagits så att ingen avverkning behöver göras i
närheten av dessa objekt.
3.3.4 Strandskydd
Det generella strandskyddet gäller normalt inom 100 meter från sjöar och vattendrag. I
aktuellt projekt berörs Lånsjöån av alternativ 2A och 2B.
3.3.5
Samlad bedömning naturmiljö
Med ovan föreslagna hänsynsåtgärder är den samlade preliminära bedömningen att
konsekvenserna för naturmiljön är små.

3.4

Kulturmiljö

Åtgärden berör ett antal kulturobjekt, se tabell 4 och figur 8 nedan samt karta bilaga 3. Inga
riksintressen för kulturmiljö berörs.
Tabell 4. Berörda kulturobjekt inom 50 m från planerad sträckning.

RAÄ nr

Fornlämnings
typ

Antikvarisk
bedömning

Alternativ

Avstånd från ledning

Långsele 39:1

Punkt, Fäbod

Övrig kulturhistorisk
lämning

2A, 3
Markkabel

Luftledning 50 meter ifrån.
Markkabel 40 meter ifrån.

Långsele 39:1

Yta, Fäbod

Övrig kulturhistorisk
lämning

2A, 3
Markkabel

Luftledning 30 meter ifrån.
Markkabel kant i kant 30
meter.

Långsele 31:1

Yta, Boplats

Fornlämning

2A, 3
Markkabel

Luftledning 50 meter ifrån.
Markkabel 40 meter ifrån.

Helgum 112:1

Yta, Fäbod

Övrig kulturhistorisk
lämning

Markkabel

Passerar 30 meter ifrån.
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Figur 8. Berörda kulturmiljöobjekt vid Långsjöån

I samband med tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningen Vaberget har en arkeologisk
utredning gjorts i projektområdet samt planerade tillfartsvägar [15]. I denna bedöms
påverkan på kulturmiljön till följd av den planerade åtgärden bli obetydlig. Kompletterande
arkeologiska utredningar eller utgrävningar kan dock bli aktuella om planeringen av
vindkraftverk och infrastruktur inte görs så att fornlämningar eller övriga kulturhistoriska
lämningar kan undantas från markingrepp.
Upptäcks tidigare okända lämningar vid byggnation av ledningen kommer arbetet avbrytas
omedelbart och kontakt upprättas med länsstyrelsen.
Under detaljprojekteringen kan stolparnas placering anpassas för att i möjligaste mån
undvika kända och eventuella nyfunna objekt.
Skulle det bli nödvändigt med ingrepp i fornlämning kommer tillstånd enligt
kulturminneslagen sökas hos Länsstyrelsen.
Med ovan föreslagna hänsynsåtgärder är den samlade preliminära bedömningen att
konsekvenserna för kulturmiljön är små.

3.5

Friluftsliv

Föreslagen ledningssträckning berör inga utpekade intressen för friluftsliv och rekreation.
Området är till största delen produktionsskog varav en del ytor redan är avverkade eller
avverkningsanmälda. Skogen kan utnyttjas av människor som bor i närområdet för
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skoteråkning, jakt, fiske samt bär- och svampplockning. Konsekvenserna för friluftslivet
bedöms preliminärt bli små. Kraftledningsgator kan vara positivt för skoteråkning,
bärplockning och jakt.

3.6

Infrastruktur

Åtgärden berör endast mindre skogsvägar. Inga riksintressen för infrastruktur eller andra
större transportleder berörs. Konsekvenserna för infrastrukturen bedöms bli obetydliga.

3.7

Rennäring

Vid anläggande av nya ledningsgator i rennäringsområden kan ibland rörelsemönstret hos
renarna ändras under de första åren. Studier visar att renar av energisparande skäl använder
kraftledningsgator som vandringsvägar. Det kan innebära problem när man vill flytta
renarna i samlad trupp.
Föreslagen ledningssträckning berör inget riksintresse för rennäring. Hela
utredningsområdet ingår dock i mark som Ohredahke sameby gör anspråk på såsom
vinterbetesmark. Efter att samråd genomförts med berörd sameby kan eventuellt
nödvändiga åtgärder utredas närmare och eventuella konsekvenser bedömas.

3.8

Elektromagnetiska fält

3.8.1
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.
3.8.2
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 att detta kan göras
till rimliga kostnader.
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3.8.3
Magnetfält från aktuell ledning
Som beskrivs ovan är magnetfältet beroende av bland annat placering av faslinor (stolptyp)
och strömmen i ledningen. Aktuell ledning bedöms dock inte medföra några negativa
konsekvenser på boendemiljön då avståndet till närmaste bostadshus är stort. För
luftledningsalternativen ligger närmsta hus mer än 200 m från något sträckningsalternativ,
och för markkabelalternativet mer än 70 meter.
Magnetsfältsnivåerna kommer att beräknas för de planerade ledningarna när en
ledningssträckning är fastställd. Eftersom avståndet till bostadshus är stort kommer
påverkan från magnetfält vara försumbar.

3.9

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar.
En ca 40 meter bred ledningsgata kommer skapas, vilket kan uppfattas som ett främmande
inslag i ett annars slutet skogslandskap. Tillsammans med övrig infrastruktur som ingår i
projektet (vindkraftsanläggningen, transformatorstationer, övriga ledningar) bildas en
omfattande infrastrukturetablering i ett område som till stor del utgörs av glesbygd.
Betraktad som en helhet innebär etableringen förändringar av markanvändningen och
landskapsbilden i området. Samtidigt bidrar den planerade ledningen till en ökad
produktion av förnyelsebar energi i Sverige.
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