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

Samrådsunderlag

Planerade 130 kV
kraftledningar mellan
Ranasjöhöjden,
Flakaberget och Salsjön i
Sollefteå kommun
December 2017

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

Projektorganisation
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
eon.se
ÅF Industry AB
Box 585
201 25 Malmö
www.afconsult.com
Rapporten har upprättats av Janine af Klintberg, Mattias Montelin och Wadan Masud

För kartor i underlaget innehas rättighet:
© Lantmäteriet MS2006/02876

sid 2/44

Innehållsförteckning
1

Inledning

5

1.1

Bakgrund

5

1.2

Tillstånd

7

1.2.1

Genomförande av samråd

7

2

Lokalisering, omfattning och utformning

9

2.1

Lokalisering, omfattning och syfte

9

2.2

Teknisk utformning

3

10

Studerade alternativ

12

3.1

Utredningsområde och stråkalternativ Ranasjöhöjden/Flakaberget

13

3.2

Utredningsområde och stråkalternativ Salsjön

14

3.3

Stråkval

15

3.4

Stråkval Ranasjöhöjden/Flakaberget

15

3.5

Stråkval Salsjön

16

3.6

Sträckningsalternativ

18

3.6.1

Sträckningsalternativ 1, 2, 3 och 4

19

3.6.2

Sträckningsalternativ 5, 12 och 13

22

3.6.3

Sträckningsalternativ 10 och 11

23

3.6.4

Sträckningsalternativ 6, 7, 8 och 9

25

3.6.5

Sträckningsalternativ 14, 15, 16 och 17

27

3.7

Utformningsalternativ

29

3.8

Alternativa stationsplaceringar

29

3.9

Nollalternativ

30

4

Beskrivning av berörda intressen

31

4.1

Landskapsbild

31

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

31

4.3

Naturmiljö

31

4.4

Kulturmiljö

36

4.5

Friluftsliv

37

4.6

Infrastruktur

37

sid 3/44

4.7

Rennäring

37

4.8

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

38

4.9

Kumulativa effekter

39

Konsekvensbedömning

40

5.1

Landskapsbild

40

5.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

40

5.3

Naturmiljö

41

5.4

Kulturmiljö

41

5.5

Friluftsliv

42

5.6

Infrastruktur

42

5.7

Rennäring

42

5.8

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

42

5

6

Förslag till disposition MKB

43

7

Referenser

44

8

Bilagor

44

sid 4/44

1

Inledning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har fått förfrågan om att ansluta de planerade
vindkraftanläggningarna Ranasjöhöjden, Flakaberget och Salsjön till det allmänna elnätet.
För ändamålet planerar E.ON att uppföra och driva nya kraftledningar på spänningsnivån
130 kV. Dessa kraftledningar kommer att beröra Sollefteå kommun. Nybyggnationen
medför att nätkoncession för linje (tillstånd) ska sökas för dessa ledningar. Som en del i
tillståndsprocessen ska samråd genomföras, tidigare har samråd genomförts kring
utredningsområde och stråk och nu genomförs samråd avseende framtagna förslag på
sträckningar för ledningarna. Detta material utgör underlag för samrådet.
Tidigare samråd avseende utredningsområde och stråk har genomförts i mitten av år 2015
för ledningen från Salsjön och under augusti-oktober 2017 för ledningen från
Ranasjöhöjden/Flakaberget. I detta samråd hanteras anslutningsledningarna som ett samlat
ärende för bättre samordning av tillståndsprocesserna.

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, belägen i Sollefteå kommun, Västernorrlands län, se Bilaga 1a.
Vindkraftprojektör är Krange Vind AB. Ranasjöhöjdens vindkraftanläggning är belägen ca
5 km öster om Ramsele och beräknas få en installerad effekt på ca 120 MW. Flakabergets
vindkraftanläggning planeras ca 12 km öster om Ramsele med en effekt om ca 20 MW.
Salsjöns vindkraftanläggning planeras cirka 6 km sydväst om Näsåker och kommer att få
en total effekt på cirka 75 MW. Se Figur 1.
Flakabergets vindkraftanläggning kommer antingen att anslutas via kraftledningen mellan
Ranasjöhöjden och Betåsen eller via kraftledningen mellan Salsjön och Betåsen.
För att omhänderta den elektricitet som vindkraftanläggningarna kommer att producera
krävs en anslutning till elnätet. E.ON planerar att uppföra och driva nya kraftledningar på
spänningsnivån 130 kV och avser ansluta vindkraftparkerna till den av Svenska Kraftnät
anvisade transformatorstationen i Betåsen.
Förutom nya kraftledningar krävs en ny transformatorstation vid respektive
vindkraftetablering. Tillståndsprocesserna för stationerna hanteras separat men
lokaliseringarna av stationerna är avgörande för arbetet med kraftledningarna. I Figur 1
visas en översiktskarta med de planerade vindkraftparkerna.
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Figur 1. Översiktskarta över området kring Ranasjöhöjden, Flakaberget och Salsjön.

Det samråd som nu genomförs syftar till att identifiera de lämpligaste sträckningarna för de
planerade kraftledningarna. De slutgiltiga sträckningskombinationerna ska kunna
möjliggöra anslutning av samtliga tre vindkraftparker. I Ranasjöhöjden finns för
närvarande två olika stationsalternativ (alternativ A eller B) men endast ett av alternativen
kommer att uppföras. I Salsjön och Flakaberget finns preliminära placeringar av respektive
station. Eventuella följdändringar av ledningssträckningarna kan bli aktuella om slutgiltiga
stationsplaceringar kommer att avvika från de preliminära positionerna. Se samrådets
sträckningar och stationsplaceringar i Bilaga 1 och Figur 6.
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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 tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.
1.2.1
Genomförande av samråd
Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. För att ge
möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet genomför E.ON redan från
början ett brett samråd med samtliga instanser. Samråd avseende stråk har redan
genomförts, nästa steg är samråd avseende framtagna sträckningar för ledningarna.
Samrådsprocessen beskrivs nedan.
Mellan augusti och oktober 2017 genomfördes samråd avseende utredningsområde och
stråk samt tekniska utföranden för den planerade ledningen mellan
Ranasjöhöjden/Flakaberget och Betåsen. Under mitten av 2015 genomfördes samråd
avseende utredningsområde och stråk samt tekniska utföranden för den planerade
ledningen mellan Salsjön och Betåsen.
Utredningsområden och stråk identifierades genom områdesstudier och
lokaliseringsprocesser. Samråd hölls med berörd länsstyrelse och kommun, övriga berörda
myndigheter och organisationer, berörda markägare samt allmänheten. Berörda markägare
fick information om projekten via ett skriftligt utskick och allmänheten via annonsering i
lokalpress. Under samrådstiden har samrådsunderlaget funnits tillgängligt på E.ONs
hemsida www.eon.se/regionnat. Utredningsområden och stråkalternativens utbredning
återges i Figur 4 och 5.
De synpunkter som inkom under föregående samråd har beaktats och sträckningsalternativ
för ledningarna har tagits fram. Samråd avseende framtagna sträckningar för ledningarna
genomförs med länsstyrelse, kommun, berörda myndigheter och organisationer samt med
berörda fastighetsägare och allmänheten. Berörda fastighetsägare kommer att få ett
informationsmaterial utskickat via post. Fastighetskartor finns i Bilaga 1b, 1c, 1d och 1e.
Allmänheten informeras om projektet via annonser i Tidningen Ångermanland och
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Sollefteåbladet. Berörda fastighetsägare och allmänheten bjuds även in till samrådsmöte i
form av öppet hus i Näsåker den 11 december 2017.
Samrådsunderlaget kommer finnas tillgängligt att ta del av på E.ONs hemsida
www.eon.se\regionnat. Under samrådet kan justeringar av sträckningarna bli aktuellt om
det finns särskilda skäl för detta.
Efter genomfört samråd kommer E.ON att fatta beslut om ledningarnas exakta sträckningar
baserat på inkomna synpunkter samt miljömässiga, tekniska och ekonomiska
förutsättningar. Därefter avser E.ON hemställa om länsstyrelsens beslut om projekten kan
antas få betydande miljöpåverkan eller ej.
Efter genomförd samrådsprocess kommer en eller två miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) att upprättas. MKB för respektive projekt 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.
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2

Lokalisering, omfattning och utformning

2.1

Lokalisering, omfattning och syfte

Samrådet avser nya 130 kV kraftledningar för nätanslutning av vindkraftanläggningarna
Ranasjöhöjden, Flakaberget och Salsjön. Flakabergets vindkraftanläggning kommer
antingen att anslutas via kraftledningen från Ranasjöhöjden via den från Salsjön. Syftet
med ledningarna är att överföra den förväntade produktionen från vindkraftanläggningarna
till elnätet. Ledningarna planeras att anslutas till den befintliga transformatorstationen i
Betåsen.
Vid Ranasjöhöjden finns två tänkbara stationsplaceringar. I genomsnitt är fågelvägen ca 10
km mellan stationen vid Ranasjöhöjden och den befintliga stationen vid Betåsen. Mellan
den planerade stationen vid Flakaberget och Betåsen är det ca 4 km och mellan den
planerade stationen vid Salsjön och Betåsen är fågelvägen ca 15 km.
De planerade ledningsbyggnationerna medför att en ny nätkoncession måste sökas och i
denna process krävs utredning både kring alternativa tekniker för ledningarna och
alternativa sträckningar. Alternativutredningen som har genomförts, samt motivering kring
den teknik och stråk som valts för vidare utredning, finns beskriven nedan samt i kapitel 3.
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2.2

Teknisk utformning

De nya anslutningsledningarna planeras som 130 kV växelströmsledningar. Det finns två
olika huvudtekniker, antingen utförande i luftledning eller som markförlagd kabel. De
sträckningsalternativ som är framtagna till detta samråd baseras på utföranden som
trädsäkra luftledningar. Motivering kring att inte markkabel avses användas finns i kapitel
3.7.
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 eller toppas om de vid fall kan skada
ledningen. Detta gäller även där ledningen byter riktning i en skarp vinkel. Se en
principillustration i Figur 2.

Figur 2. Principskiss av en ledningsgata.

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 eller där ledningen byter riktning i skarp vinkel. I föreliggande
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projekt är stolptypen ännu inte fastställd utan både träportalstolpar och stålkonstruktioner
utreds.
E.ON har fattat ett principbeslut att inte använda kreosotimpregnerade stolpar vid
nyanläggning av luftledningar, varför det inte är aktuellt med kreosotstolpar i detta projekt.
Vid byggnation av luftledning utförs inmätning, stämpling och värdering av intrånget
vartefter större träd och buskar i skogsgatan avverkas. Ledningsstakning kommer att
genomföras för den berörda sträckningen 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 är avståndet mellan stolparna cirka 150-250 meter
beroende på stolpkonstruktion. Byggnation av stolparna omfattar grundläggning,
återfyllning och stampning med grävmaskiner. Stagning av stolparna är sannolikt
nödvändig. När stolparna är på plats installeras linorna med hjälp av lindragningsmaskiner.
Under byggnation kommer det att förekomma transporter i och i anslutning till
ledningsgatan. För att minimera intrånget och åverkan i området kommer, i största möjliga
mån, redan befintliga vägar att användas för dessa transporter. Efter genomförda arbeten
återställs mark som påverkats så långt som det är möjligt.
Det finns möjligheter till viss samlokalisering och/eller sambyggnation av
kraftledningarna. Ledningarna kan samlokaliseras med varandra eller med befintliga stameller 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 eller tre separata ledningar. Samlokalisering ger också fördelar i att mindre
markyta tas i anspråk eftersom ledningarna då delvis kan nyttja samma ledningsgata, se
illustration i Figur 3 nedan. Med sambyggnation kan kraftledningarna samordnas i en
gemensam stolpe, för det fallet krävs en större stolpkonstruktion med högre bärförmåga
men markintrånget blir mindre än för två parallella kraftledningsgator.

SvK 400 kV

Ny E.ON 130 kV

Figur 3. Principskiss samlokaliserad ledningsgata.
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3

Studerade alternativ

För att fastställa ledningarnas slutgiltiga sträckningar och teknisk utformning studerades
inledningsvis ett utredningsområde samt flera olika stråkalternativ. Den första delen av
alternativutredningen i detta projekt genomfördes åtskilt i två separata omgångar, en för
Ranasjöhöjden/Flakaberget, se Figur 4, och en för Salsjön, se Figur 5.
Ett stråksamråd för Ranasjöhöjden och Flakaberget genomfördes mellan augusti och
oktober 2017. Stråksamråd för Salsjön genomfördes under mitten av år 2015.
Efter avslutade stråksamråd fattade E.ON beslut om val av stråk för ledningarna utifrån
synpunkter och information som inkommit i samråden tillsammans med aspekter som
miljömässiga och ekonomiska faktorer, teknisk genomförbarhet och leveranssäkerhet.
Vidare har fågel- och naturvärdesinventeringar genomförts och resultaten från dessa har
vägts samman i stråkvalsbedömningen och framtagningen av sträckningsalternativ.
För att samordna tillståndsprocesserna görs nu ett samlat samråd för de framtagna
sträckningsalternativen. Totalt 17 alternativa och kombinerbara luftledningssträckningar
utreds inom ramen för samrådet.

Figur 4. Utredningsområde och framtagna stråk för ledningen mellan Ranasjöhöjden/Flakaberget och
Betåsen.
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Figur 5. Utredningsområde och framtagna stråk för ledningen mellan Salsjön och Betåsen.

3.1 Utredningsområde och stråkalternativ Ranasjöhöjden/Flakaberget
Inför stråksamrådet avgränsades ett utredningsområde inom vilket det ansågs vara möjligt
att anlägga den nya kraftledningen, se kartan i Figur 4 ovan.
Utredningsområdet omfattar främst kuperad skogsbruksmiljö med flera sjöar och
vattendrag. Inom området ligger även viss bebyggelse främst kring Fjällsjöälven som
korsar hela utredningsområdet från norr till söder ungefär i mitten av området. Inom
utredningsområdet förekommer redan större luftledningar. Inom hela utredningsområdet
finns även flera lokala höjder och utmanande branter. Enstaka större vägar finns och det
mindre vägnätet är framförallt anpassat för skogsbruksändamål.
22 stråkalternativ togs fram liksom ett markkabelstråk. I huvudsak var stråken upprättade
för att tillgodose olika syften. Den nordligaste kombinationen av stråk, 1-15-21-22, samt
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stråk 20 och till viss del stråk 14 hade 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) hade till syfte att gå en
så kort väg som möjligt mellan Ranasjöhöjden och Betåsen för att därigenom minimera
intrång och kostnader. De stråk som fanns längst söderut (9, 12) syftade till att möjliggöra
uppsamling av elproduktionen från den planerade vindkraftanläggningen vid Flakaberget.
Markkabelstråket var placerat längs de vägar som löper genom området.

3.2 Utredningsområde och stråkalternativ Salsjön
På motsvarande vis avgränsades ett utredningsområde mellan Betåsen och Salsjöns
vindkraftanläggning inom vilket det ansågs vara möjligt att anlägga den nya
kraftledningen, se Figur 5.
Utredningsområdet avgränsades i väster vid en befintlig luftledning (400 kV stamledning
Kilforsen-Hallsberg). I öster avgränsas området av Ångermanälven, samhället Näsåker
samt kulturmiljöerna vid Nämforsen. Älvkorsningar är ofta mycket komplicerade oavsett
teknikval. Att utöka utredningsområdet österut innebär åtminstone två extra korsningar
vilket gör avgränsningen vid älven naturlig. I väster fanns det vissa möjligheter att utöka
utredningsområdet men förutom att det finns få samordningsalternativ så blir terrängen
också mer utmanande i väster. I nordväst påverkade Forshöjden och Forsnäsbergets branta
sluttningar möjligheterna för ledningen. Likaså är det mindre lämpligt att behöva korsa
Fjällsjöälven mer än en gång. I västra och sydvästra delarna är det visserligen liten
bebyggelse men det finns desto fler områden med våtare marker som begränsar
möjligheterna för en ledning. Etablering av kraftledningen utanför utredningsområdet
anses även ge en omotiverat lång sträckning. Utredningsområdet omfattar samma typ av
miljö som för Ranasjöhöjden-Betåsen.
Tolv stråkalternativ identifierades, se karta i Figur 5. Stråkalternativen togs fram med ett
antal olika parametrar i åtanke såsom kända natur- och kulturmiljöförutsättningar, befintlig
bebyggelse och bostäder, samlokaliseringsmöjligheter samt topografi,
terrängundersökningar och teknisk genomförbarhet.
Stråkalternativen hade en tilltagen bredd för att ge största möjliga flexibilitet för olika
sträckningsalternativ inom stråken. Vid framtagande av stråkalternativen togs hänsyn till
skyddade områden i så stor utsträckning som möjligt, dock fanns fortfarande en del
skyddade områden inom stråkalternativen. Det innebär inte att dessa områden kommer att
påverkas vid en eventuell byggnation av ledningen utan flera sträckningar inom respektive
stråkalternativ är möjliga för att undvika skyddade områden.
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3.3 Stråkval
Efter avslutat stråksamråd fattade E.ON beslut om val av stråk för respektive ledning
utifrån synpunkter och information som inkommit i samrådet tillsammans med aspekter
som miljömässiga och ekonomiska faktorer, teknisk genomförbarhet och leveranssäkerhet.
Vidare har fågel- och naturvärdesinventeringar genomförts och resultaten från dessa har
vägts samman i stråkvalsbedömningen.

3.4 Stråkval Ranasjöhöjden/Flakaberget
E.ON valde att gå vidare med en kombination av stråk 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20, se
Figur 6.

Figur 6. Utredningsområde och valda stråk kring Ranasjöhöjden.

E.ONs bedömning grundar sig på flera faktorer och framförallt genom inkomna
synpunkter. Generellt förespråkades de sydligare alternativen, detta med anledning av
bland annat utökning av vattenskyddsområden i norr, angränsning till rennäringsintressen i
norr samt mer skyddsvärda natur- och fågelintressen i norr.
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Mest erinran fanns för stråk 15 vilket ytterligare försvårar en nordlig sträckning. Detta i
kombination med att även stråk 4 och 16 bedömdes mindre framkomliga blev det mer
naturligt med en sydlig dragning.
Markkabelstråket, valdes huvudsakligen bort av tekniska och ekonomiska skäl. Motivering
kring teknikval för ledningen finns beskrivet i avsnitt 2.2 och 3.7.

3.5 Stråkval Salsjön
E.ON valde att gå vidare med en kombination av stråk E, A samt stråk G. Även stråk F och
C kommer delvis beröras, se Figur 7.

Figur 7. Utredningsområde och valda stråk Salsjön.
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Den generella bedömningen är att samlokaliseringsmöjligheterna med andra kraftledningar
bör nyttjas, vilket talade för sträckningar inom antingen stråk A eller G. Det som talar emot
stråk A och G är ravinmiljöerna som finns i båda stråk. Med tanke på älvens utbredning i
förhållande till vindkraftparken och anslutningsstationen så behöver en korsning ske
oavsett vilka stråkkombinationer som valdes. Erosion kan förekomma så
stabilitetsutredningar kan bli aktuella i samband med stolpplatsprojekteringen.
Stråk A, B och G har förordats mest bland privata markägare. E.ON har bedömt att vissa
anpassningar är möjliga att göra för enskilda markägare som haft erinran mot stråkvalen.
Detta kan först göras i samband med föreliggande samråd då en mer detaljerad dialog kan
ske.
För respektive stråkalternativ utreddes både luftledning och markkabel som möjliga
alternativ men för detta samråd kommer markkabelalternativ inte utreddas vidare på grund
av tekniska och ekonomiska skäl.
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3.6 Sträckningsalternativ
Efter E.ONs beslut om stråkval, togs 17 alternativa och kombinerbara
luftledningssträckningar fram inom de valda stråken för både ledningen från Salsjön samt
Ranasjöhöjden/Flakaberget. De olika alternativen har tagits fram utifrån ett antal
parametrar såsom kända natur- och kulturmiljöförutsättningar, bebyggelse,
samlokaliseringsmöjligheter, topografi, terräng med mera. Sträckningarna framgår av
kartan i Figur 8 och Bilaga 1a.

Figur 8. Framtagna sträckningsalternativ för ledningarna.
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3.6.1 Sträckningsalternativ 1, 2, 3 och 4
Sträckning 1 löper i nordostlig riktning från det östliga alternativet av
transformatorstationen i Ranasjöhöjden, alternativ A, fram till den andra alternativa
transformatorplaceringen, alternativ B. Sträckningsalternativet kan huvudsakligen
samlokliseras med befintliga vägar samt en lokalnätsledning.
Sträckning 2 är ett alternativ till sträckning 1 och löper en kortare sträcka genom skogsoch sumpområden strax norr om Lill-Ranasjön och Svarttjärn mellan stationsalternativen i
Ranasjöhöjden. Såväl sträckning 1 som 2 passerar inom eller intill naturvärdesklassade
områden. Dock passerar sträckning 2 i utkanten av flertalet intressen i detta område.
Sträckning 3 sträcker sig tvärs igenom Ranasjöhöjdens vindkraftpark, mellan planerade
vindkraftverk i en sydostlig riktning för att sedan passera Fjällsjöälven vid Långforsen.
Avstånd till närmsta bebyggelse vid Fjällsjöälven är ca 130 meter. Avslutningsvis sträcker
sig ledningssträckningen mellan de i kuperad skogsterräng mot nordost för att sedan
vinklas sydost mot Flakabergets transformatorstation. Sträckning 3 tangerar områden med
naturvärdesklass 3.

Figur 9. Kända intressen kring sträckningsalternativ 1, 2 och delar av 3.
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Figur 10. Inventeringsresultat kring sträckningsalternativ 1, 2 och delar av 3.

Sträckning 4 är en fortsättning av sträckning 3 med alternativ älvpassage och sträcker sig
delvis i kraftigt kuperad skogsterräng. Sträckning 4 korsar sedan befintlig väg och vidare
förbi Fjällsjöälven vid Långforsen. Slutligen vinklar sig sträckning 4 i nordostlig riktning
och ansluts till transformatorstationen Flakaberget.
Sträckning 3 och 4 går genom vattengeotopsområdet ”Forsnäset-Sör-Moflo”. Därutöver
tangerar sträckning 4 ett naturvårdsobjekt s k Fjällsjöälvsåsen, ett område med högt
naturvärde (klass 2).
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Figur 11. Inventeringsresultat kring delar av sträckningsalternativ 3 och 4.

Figur 12. Kända intressen kring delar av sträckningsalternativ 3 och 4.
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3.6.2 Sträckningsalternativ 5, 12 och 13
Sträckning 5 utgör delvis ett alternativ till sträckning 4 och vinklar sig norrut från
sträckning 4 i ett kuperat skogsområde och passerar ett naturvärdesklassat intresseområde
med sumpmark där avsikten är att placera stolparna utanför intresseområdet och komma
över det i ett och samma ledningsspann.
Mellan Flakabergets transformatorstation och Svenska Kraftnäts stamnätsledning löper
sträckning 12. Sträckningen går väster och söder om vindkraftparken, parallellt med
befintlig väg och i kuperat skogsområde. Sträckning 12 är ett alternativ för att kunna samla
upp produktionen från Flakaberget och/eller för uppsamling av produktionen från samtliga
planerade vindkraftparker. Med en eventuell uppsamling av all produktion vid
Flakabergets station kan det bli aktuellt med att endast en kraftledning byggs ut från
stationen istället för två seperata ledningar.
Sträckning 13 är till för att ansluta kraftledningen från Ransjöhöjden/Flakaberget mot
ledningen från Salsjön för antingen samlokalisering eller sambyggnation. Alternativet
sträcker sig från Flakabergets station i nordostlig riktning förbi vindkraftparken på västra
och norra sidan mot Svenska Kraftnäts befintliga stamnätsledning.

Figur 13. Inventeringsresultat kring sträckningsalternativ 5, 12 och 13.

sid 22/44

Figur 14. Kända intressen kring sträckningsalternativ 5, 12 och 13.

3.6.3 Sträckningsalternativ 10 och 11
Sträckning 10 går i en nordlig riktning parallellt med Svenska Kraftnäts luftledning på dess
östra sida. I sträckningens inledande del korsas Fjällsjöälven och sedan fortsätter den tvärs
igenom Flakabergets vindkraftpark. Sträckning 11 är en motsvarande sträckning som
istället löper parallellt med Svenska Kraftnäts luftledning på dess västra sida.
Sträckning 10 och 11 går igenom ett naturvårdsobjekt kallat Kilåmon med högt naturvärde.
Dessa sträcker sig även genom ett fornlämningsområde Ådals-Liden som består av jakt och
fångstgropar. På norra stranden ligger även en boplats inom 100 meter från sträckningarna.
Därutöver går sträckningarna 10 och 11 genom vattengeotopsområdet Forsnäset-SörMoflo.
Vid Flakaberget finns ett kombinerat naturvårdsavtal och nyckelbiotopsområde som berörs
av sträckning 10.
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Figur 15. Kända intressen kring sträckningsalternativ 10, 11 samt delar av 9.

Figur 16. Inventeringsresultat kring sträckningsalternativ 10, 11 samt delar av 9.
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3.6.4 Sträckningsalternativ 6, 7, 8 och 9
Sträckning 6 utgår rakt norrut i delvis kuperad skogsterräng från den planerade
transformatorstationen vid Salsjön.
Sträckningsalternativ 8 utgår inledningsvis österut från den planerade
transformatorstationen vid Salsjön, sedan vinklar sig sträckningen förbi vindkraftverkens
säkerhetszon. Sträckningen korsar en befintlig väg och passerar vidare mellan Häxmosjö
och Mellgårdsjö. Vidare vinklar sig sträckningen norrut genom att korsa ett antal befintliga
vägar och delar av Vaforsen. Inom området öster om Häxmo och fram till Fågelhällberget
går sträckningen parallellt med Svenska Kraftnäts befintliga luftledning i en delvis kuperad
skogsterräng. På sin väg avgrenar sig en sträckning, nr 7, i en nordvästlig riktning från
sträckning 8.
Sträckning 7 är ett alternativ för att förbinda sträckning 8 med sträckning 9.
Från sammanbindningen mellan sträckning 6 och 7 löper sträckning 9 nordväst mot
Svenska Kraftnäts befintliga luftledning. I sträckningens mitt är området kraftigt kuperad
skogsterräng.
Ett flertal kultur- och naturintressen såsom sumpskog och nyckelbiotoper men även
bevarandeområden för odlingslandsakapet förekommer vid dessa sträckningar.
Sträckning 7 tangerar två sumpskogsområden, ett vid Illmyrtjärnarna och ett norr om
Fäbodsåsen.
Sträckning 8 tangerar två sumpskogsområden (ett vid Pojkasmyran och ett norr om
Fäbodåsen) samt korsar ett vid Stormyran. En stor del av sträckning 8 går genom
Fiskevårdsområdet Näsåker. Den sträcker sig i närheten av ett nyckelbiotopsområde som
heter Hägelbergets NV, strax norr om Hästberget. Sträckning 8 går även genom området
Häxmo – Forsås som tillhör kategorin Odlingslandskapets bevarandeområden.
Sträckning 9 går bredvid sumpskogsområdet V Melinsbäcken. Den sträcker sig sedan
mellan tre olika sumpskogsområden vid Illmyrtjärnarna.
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Figur 17. Inventeringsresultat kring sträckningsalternativ 6, 7 samt delar av 8 och 9.

Figur 18. Kända intressen kring sträckningsalternativ 6, 7 samt delar av 8 och 9.
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3.6.5 Sträckningsalternativ 14, 15, 16 och 17
Sträckning 14 är den nordliga förlängningen av sträckning 10 och 11. Den vinklar sig
vidare österut och passerar Finnmyrberget, en befintlig väg och korsar Svenska Kraftnäts
befintliga luftledning. Den ansluter avslutningsvis till Svenska Kraftnäts befintliga
transformatorstation Betåsen.
Sträckning 17 går i en ostlig riktning parallellt med Svenska Kraftnäts luftledning på dess
norra sida för att senare vinkla sig norrut och mot Svenska Kraftnäts befintliga
transformatorstation Betåsen. I sträckningens inledande del reserveras ett område där den
planerade nya ledningen kan korsa Svenska Kraftnäts befintliga luftledning. Sträckningen
korsar ett antal befintliga vägar och även en annan befintlig luftledning ägd av Svenska
Kraftnät.
Ett alternativ för sträckning 17 är kombinationen av sträckningarna 15 och 16. Sträckning
15 utgör endast en mindre anslutning till sträckning 16/17 från sträckningsalternativ 8.
Sträckning 15 passerar i kanten av en naturvärdesklassad sumpmark (klass 3). Sträckning
14 passerar genom två klass 3-områden samt i närheten av rödlistade arter. Sträckningarna
16 och 17 löper i direkt anslutning till rödlistade arter och mycket höga naturvärden.

Figur 19. Inventeringsresultat kring sträckningsalternativ 14, 15, 16, 17.
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Figur 20. Kända intressen kring sträckningsalternativ 14, 15, 16, 17.
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3.7

Utformningsalternativ

Inför stråksamrådet utvärderades även markkabelförläggning av ledningarna men detta har
E.ON avfärdat från fortsatt utredning av flera skäl.
Vanligtvis används kabel inom tättbebyggda områden och vid korta sträckor. I aktuellt
glesbebyggda område 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 dessa
områden där det kan finnas mycket snö och djup tjäle kan det tidvis vara svårt att utföra
reparationer. Jämfört med en luftledning så är markkablar betydligt svårare att komma åt
för inspektion, felsökning och reparation. För så kallade produktionsledningar, vilket är
fallet här, är det viktigt att eventuella fel kan åtgärdas snabbt då konsekvenserna för
nätkunder och vindkraftägare annars blir stora. Detta underlättas för luftledningar där både
stolpar och linor kan bytas ut något enklare vid behov.
Beträffande miljöpåverkan är den stora nackdelen med luftledningar att de kan synas i det
omgivande landskapet medan markkablars visuella påverkan är mycket liten. Markkablar
innebär en större risk vid känsliga våtmarker, hydrologiska förhållanden kan förändras om
de förläggs felaktigt. Generellt så har en markkabel likväl en mindre påverkan på
omgivningen under driftskedet men något större under byggskedet. Ett markkabelstråk
innebär dock påverkan och ett intrång då markkabelstråket innebär begränsningar i
byggande, vegetation tillåts ej på kabelförbandet osv. Magnetfält från markkablar avtar
snabbare än motsvarande för en luftledning. Närmast kabelförbanden finns dock
magnetfält.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det mer kostsamt att anlägga en markkabel jämfört med en
luftledning. Materialkostnaden är högre samt bygg- och anläggningskostnaderna, vilket
innebär att förläggning av markkabel blir fyra till fem gånger dyrare än att bygga
luftledning på samma sträcka. Merkostnaden beror förutom på materialkostnad på en större
andel schaktarbeten, sprängningar, borrning under korsande vägar och speciallösningar
förbi vattendrag, broar m.m.Vidare finns ett sammanhängande vattendrag samt vissa
berglandskap i området vilket försvårar förhållandena för förläggning av markkablar.

3.8 Alternativa stationsplaceringar
Under projektets gång har flera alternativa stationsplaceringar för samtliga vindkraftparker
studerats. För närvarande återstår endast två alternativ för Ranasjöhöjdens
vindkraftanläggning medan Flakabergets och Salsjöns transformatorstationer preliminärt är
fastställda.
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3.9 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ledningarna inte byggs. Detta skulle innebära att anslutning av
vindkraftanläggningarna vid Ranasjöhöjden, Flakaberget och Salsjön uteblir och därmed
kan den producerade elenergin inte levereras till elnätet.
Nollalternativet innebär samtidigt en oförändrad situation lokalt när det gäller säkerhet,
landskapsbild och övriga intressen som beskrivs i detta underlag.
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4

Beskrivning av berörda intressen

Inledningsvis har kartstudier genomförts för att identifiera de intressen som berörs av
sträckningsalternativen. Detta har kompletterats med resultaten från de fågel- och
naturvärdesinventeringar som utförts i området samt genom inkomna samrådsyttranden.
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. Identifierade
intresseområden längs sträckningsalternativen beskrivs översiktligt nedan och
intresseområdenas utbredning framgår av kartorna i bilaga 2.

4.1

Landskapsbild

Största delen av området där sträckningarna tagits fram består av en kuperad
skogsbruksmiljö innehållande sumpskog med inslag av sjöar, vattendrag och våtmark.
Terrängen är kraftigt kuperad i närheten av vindkraftparksområden vid Ranasjöhöjden,
Flakaberget och Salsjön. Kraftledningarna kommer att korsa Fjällsjöälven och i östra delen
av området flyter Ångermanälven.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Markanvändningen i området består främst av skogsbruk, jordbruk, jakt, fiske,
bärplockning och skoterkörning. I området kan det förekomma renskötsel, framförallt i den
norra delen.
Sollefteå kommuns gällande översiktsplan antogs 1990 och är idag delvis inaktuell och
arbetet är påbörjat att ta fram en ny plan.
Området är glesbefolkat (21 000 invånare i Sollefteå kommun på knappt 6000 km²) med
bebyggelse främst kring orterna Forsmo och Näsåker samt längs hela Ångermanälven,
Fjällsjöälven och längs väg 90.

4.3

Naturmiljö

I detta avsnitt beskrivs identifierade naturmiljöintressen belägna inom 100 meter ifrån
något av sträckningsalternativen. En lista över berörda naturmiljöintressen presenteras i
Tabell 1 och illustreras i Bilagorna 2a och 2b.
Sträckningsalternativen berör nyckelbiotoper, naturvårdsavtal, naturvårdsobjekt,
odlingslandskapets bevarandeområde, fiskevårdsområden och vattengeotoper. Utöver
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dessa intressen har inventeringar genomförts där fåglar, rödlistade arter och naturklassade
områden redovisas. Inventeringsrapporter återfinns i bilagorna 3 och 4.
Nyckelbiotoper pekas ut av Skogsstyrelsen i syfte att värna biologiska mångfalden och
definieras som områden med mycket höga naturvärden. Nyckelbiotoper har en viktig roll i
bevarandet av skogens hotade växter och djur.
Längs sträckningsalternativ 8 finns två nyckelbiotopsområden. Det sydligaste ligger vid
Hägelberget och innehåller sällsynt hällmarksskog och hänglavar. Området ligger ca 70
meter från den tänkta ledningsdragningen. Längre norrut finns även Sumpskog, V
Fågelhällberget, ett nyckelbiotopsområde på 0,7 ha som innehåller gransumpskog och
barrskog. Nära korsningen av sträckning 12, 10 och 11 ligger ett nyckelbiotopsområde med
naturskogsartad barrskog. Området är 2,4 ha stort och sträckningsalternativ 10 samt 11
passera i anslutning till området.
Flertalet sumpskogsområden finns i närområdet. Sumpskog är ett samlingsnamn för all
skogklädd våtmark. Naturtypen har stora variationer och erbjuder livsmiljöer för många
växter och djur. Inventering av sumpskogsområden ingår som en del av Skogsstyrelsens
arbete med att värna den biologiska mångfalden.
Sträckning 8 korsar sumpskogsområdena i Stormyran. Alternativet går genom 50 meter av
ett myrskogsområde och tangerar även det angränsande kärrskogsområdet inom samma
närområde. Alternativet passerar även strax söder om sumpskogsområdet Slått, en fuktskog
norr om Fäbodåsen bestående av en blandning av löv och barrskog. Aningen längre
sydväst vid Pojkasmyran passerar ledningsalternativ 8 även ett område av myrskog väster
om Fäbodåsen.
Sträckningsalternativ 7 och 9 passerar mellan två sumpmarksområden innehållandes
myrskog vid Illmyrtjärnarna. Områdena ligger inom 100 meter från alternativen.
Sträckningsalternativ 9 passerar även förbi ett till sumpskogsområde i höjd med
Orrmyrhöjden. Området heter V Melinsbäcken och är ett myrskogsområde med en
blandning av löv och barrskog på 6,4 ha.
Ett område som tillhör odlingslandskapets bevarandeområden passeras igenom av
sträckning 8. Området heter Häxmo-Forsås och bedöms ha högsta natur- och kulturvärden.
Ett vattengeotopsområde innebär att området innehar grundvattenförande bildningar i
jorden med fokus på drickvattenförsörjning. Sträckningsalternativ 10 och 11 är parallella
och passerar drygt en kilometer genom vattengeotopsområdet Forsnäset-Sör-Moflo i sina
sydligaste delar. Även ledningsalternativ 3 och 4 passerar en annan del av samma
vattengeotopsområde längre norrut. De går även genom naturvårdsobjektet
Fjällsjöälvsåsen och Kilåmon med höga naturvärden.
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Naturvårdsobjekt är indelade i tre värdeklasser, där klass 3, 2 och 1 innebär högt, mycket
högt och högsta naturvärde.
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Tabell 1. Översikt över Naturmiljöintressen inom 100 meter från något sträckningsalternativ.

Sträcknings- Naturmiljöintresse
nummer
1, 2, stations- Fiskevårdsområde
alternativ A

Objekt
ID
41

8

Nyckelbiotop

25356

8
8

Odlingslandskapets
86
bevarandeområden
Nyckelbiotopsområde 25969

8

Sumpskog

125687

8

Sumpskog

125685

8

Sumpskog

123771

8

Fiskevårdsområde

22

8
9, 7

Sumpskog
Sumpskog

123759
123853
123852

9

Sumpskog

123859

12, 10, 11

Naturvårdsavtal
33578
Nyckelbiotopsområde 25600

Beskrivning
Ranasjöns FVO.
Sträckning 1, 2 korsar
området,
stationsalternativet
ligger benäger i
området.
Hägelberget,
hällmarksskog,
hänglavsförekomst.
Häxmo-Forsås
Sumpskog V
Fågelhällberget.
Gransumpskog,
Barrskog, Rik
hänglavsförekomst.
Myrskog.
Kärrskog.
Sträckningsalternativet
tangerar området.
Slått. Fäbodåsen.
Myrskog.
Sträckningsalternativet
tangerar området.
Näsåkers FVO
Slått. Fuktskog.
Slått. Illmyrtjärnarna.
Myrskog.
Sträckningsalternativen
ligger mellan de båda
sumpskogsområdena.
V Melinsbäcken.
Myrskog. Området
ligger strax väster om
sträckningsalternativet.
Naturskogsartad
barrskog
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Risk för direkt
påverkan
Ja, stationen och
sträckningarna går
genom området.

Nej, kan undvikas

Ja, sträckningen korsar
området.
Nej, kan undvikas

Ja, sträckningen korsar
området.
Ja.

Ja.

Ja, Sträckningen
korsar området.
Ja.
Ja.

Ja.

Ja, inom 50 m från
sträckningarna 10 och

3, 4, 10, 11

Vattengeotop

88

Forsnäset-Sör-Moflo

4, 10, 11

Naturvårdsobjekt

83262

Fjällsjöälvsåsen. 2
mycket högt naturvärde.

10, 11

Naturvårdsobjekt

83130

Kilåmon. 3 högt
naturvärde.
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11.
Ja, sträckningarna 10
och 11 går genom
området.
Ja, sträckning 4 går
inom 50 m från
området.
Sträckningarna 10 och
11 korsar området.
Ja, ledningarna korsar
området.

4.4

Kulturmiljö

Längs med sträckningsalternativ 10 och 11 ligger ett område av kulturhistoriskt intresse
längs Fjällsjöälven i höjd med plantskolan, strax norr om Kilåmon. Området innehåller
flertalet fornlämningar inom 100 meter från sträckningarna. En fornlämning av en boplats
ligger omkring 50-100 meter väster om sträckningsalternativ 10 och 11 vid Långstranden.
I området finns en fornlämning av typen boplatsgrop samt tre fångstgropar.
Sträckningsalternativen korsar strax söder om boplatsen där även ett fångstgropssystem är
beläget på motstående strand, nordväst om Kilåmon.
Inringat av sträckningsalternativ 8, 9, 10 och 11 ligger Norrmoflo, ett
kulturmiljöprogramsområde som med god marginal ligger utanför samtliga alternativ.
Samtliga berörda kulturmiljöintressen finns listade i tabell 2 och illustreras i Bilaga 2c.
Tabell 2. Översikt över kulturmiljöintressen inom 100 meter från något sträckningsalternativ

Sträcknings- Kulturmiljöintresse
nummer

Objekt ID

Beskrivning

10, 11

Fornlämningsområde

10, 11

Fornlämningsområde

Ådals-Liden
36:1
Ådals-Liden
136:2

Fångstgropssystem,
1800-500 f.kr.
Boplats, 500 f.kr. –
1050 e.kr.

10, 11

Fornlämning

Boplatsgrop

Nej

10, 11

Fornlämning

Fångstgrop

Ja

10, 11

Fornlämning

Fångstgrop

Nej

10, 11

Fornlämning

Ådals-Liden
136:1
Ådals-Liden
132:1
Ådals-Liden
132:3
Ådals-Liden
132:2

Fångstgrop

Nej
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Inom 50 m
från
sträckning
Ja, ledningarna
korsar området
Nej

4.5

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.

4.6

Infrastruktur

Ingen väg eller järnväg utpekad som riksintresse för kommunikation berörs av
sträckningsalternativen.
Vägnätet inom närområdet består av så kallade tertiära länsvägar samt enskilda vägar som
framförallt är anpassade för skogsbruksändamål. Sträckningsalternativen kommer att följa
och/eller korsa flera av dessa vägar.
Längs med Ångermanälvens västra sida, intill sträckningsalternativ 8, passerar en järnväg
för godstrafik mellan Forsmo-Hoting. Järnvägen är enkelspårig och ej elektrifierad.
Järnvägen trafikeras inte av ordinarie trafik utan används främst för timmertransporter från
terminalen i Hoting.
Ett flertal kraftledningar korsar eller löper intill sträckningsalternativen, såväl stam- som
lokalnätsledningar.

4.7

Rennäring

Rennäringen räknas som en areell näring (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 och dels en administrativ och ekonomisk
sammanslutning. Gränserna för en sameby omfattar hela samebyns betesområde det vill
säga både året-runt-marker samt vinterbetesmarker.
Närområdet används av samebyn Ohredahke för rennäring. Vinterbeteslandet för
samebyarna utgör en stor del av den skogsklädda marken i norra Sverige. Huruvida
områdena för aktuell ledning faktiskt nyttjas är det bara den aktuella samebyn som kan
svara på och enligt inkomna samrådsyttranden så förefaller samebyn nyttja områden i
huvudsak norr och söder om sträckningsalternativen.
Samtliga föreslagna sträckningar ligger mer än 500 meter från närmsta riksintresseområde
för rennäringen.
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4.8

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. I Tabell 3
redovisas avståndet till närmsta bostadshus från samtliga sträckningar.
Tabell 3. Ungefärligt avstånd mellan sträckning och dess närmsta bostadshus.

Sträckning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Avstånd till
närmsta bostad [m]
115
180
130
125
280
1090
1400
195
205
125
165
1200
1500
960
1700
575
630

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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4.9

Kumulativa effekter

Magnetfält från samlokaliserade ledningar har identifierats som en kumulativ effekt.
Möjlighet finns att samlokalisera de planerade ledningarna med befintliga ledningar i
området. För de sträckningar som slutligen väljs kommer magnetfältsberäkningar tas fram
till MKB och inkludera även de parallellgående ledningarnas magnetfält. På så vis erhålls
det sammantagna magnetfältet och inte endast magnetfältet från de planerade ledningarna.
Beroende på hur rennäringen använder området så kan det uppstå kumulativa effekter
genom att betesmark tas i anspråk både från vindkraftparkerna och föreliggande
anslutningsledningar.
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5

Konsekvensbedömning

Sträckningssamrådet kommer att ge ytterligare information kring bevarandeintressen och
projektets förutsättningar. Efter samrådet kommer MKB att upprättas och i dessa redovisas
konsekvenserna mer i detalj. Nedan ges en översiktlig beskrivning av de intressen som
berörs av något av sträckningsalternativen, konsekvenserna kan dock bli något olika
beroende på vilka sträckningar som slutligen väljs för kraftledningarna.

5.1

Landskapsbild

En kraftledning påverkar landskapsbilden i viss utsträckning beroende på landskapets
beskaffenheter. Genom skogsmark måste en cirka 40 meter bred ledningsgata avverkas per
kraftledning eller cirka 60 meter om samlokalisering kan ske. Vid sambyggnation blir
ledningsgatan cirka 40 meter bredd. I öppnare terräng, som till exempel intill myrmark
eller jordbruksmark, kommer en ledning att synas väl. I områden där ledningarna går i
anslutning till befintlig infrastruktur som vägar eller befintliga kraftledningar blir
förändringen av landskapsbilden inte lika påtaglig, även om det kommer att synas.
Inverkan i landskapet blir något större vid stolpplaceringarna än i spannen. En ledning som
samlokaliseras med andra ledningar innebär mindre fragmentering av skogslandskapet,
d.v.s. landskapet delas inte upp i mindre sammanhängande områden.
I skogbeklädda landskap behöver avverkning ske för att skapa en ledningsgata. Beroende
på omgivningens beskaffenheter så som trädhöjd och hur kuperat området är kan
landskapsbildens påverkan 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 påtaglig kommer landskapsbilden att påverkas i områden som tidigare inte varit
påverkade och där ingen samordning med omgivande infrastruktur är möjlig.

5.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Markanvändningen i området består till stor del av skogsbruk. Konsekvenserna av
ledningarna och tillhörande ledningsgator är att produktiv skogsmark tas ur bruk. Påverkan
blir mindre där ledningarna kan samlokaliseras med befintliga ledningar eller med
varandra samt med vägar. Hänsyn kommer att tas till skogsfastigheter för att minska
fragmentering och i möjligaste mån följa fastighetsgränser.
Gällande bebyggelse så läggs fokus på att redan vid planeringen beakta de magnetiska fält
som uppstår kring en kraftledning.
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Ledningarna planeras i ett utgångsläge på ett sådant sätt att de inte strider mot gällande
översiktsplan.

5.3

Naturmiljö

I tillstånds- och projekteringsarbetet kommer hänsyn att tas till identifierade
naturmiljöintressen.
Vad gäller påverkan på fågelliv så bedöms aktuella ledningstyper medföra liten risk för
strömgenomgång hos fåglar. Detta med anledning av ledningarnas konstruktion och
fasavstånd i förhållande till fåglarnas vingbredd och strömförande delar. Beträffande för
påflygningsrisk så finns det alltid en risk för fåglar, oavsett val av konstruktion, men det
kan förekomma passager och områden som är mer riskutsatta. Riskbedömningen och
eventuella hänsynsåtgärder kommer att redovisas i kommande MKB.
I samband med ledningsbyggnationen behöver skog i området tas ned. För att undvika
skador på naturmiljöintressen i ledningsgator i samband med uppbyggnad och
underhållsåtgärder kommer särskild försiktighet iakttagas, genom till exempel 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. Inventeringar har genomförts för att ytterligare ge
värdefull information inför framtagandet av slutgiltiga sträckningar.
En ledningsgata i skogsmiljö kan också ge positiva konsekvenser då skogsgator ger
livsmiljöer för andra arter än den dominerande skogsmarken. Vilt, olika fågelarter som
gynnas av öppen mark, ljuskrävande växtlighet och olika insektsarter är exempel på arter
som kan gynnas i en skogsgata.

5.4

Kulturmiljö

Det finns flera kända fornlämningar inom området. 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. Normalt sett är det inga problem att undvika forn- eller kulturlämningar
genom att justera stolpplaceringen i kommande detaljprojektering. Genom att variera
stolphöjd och spannlängd kan stolpplaceringen justeras för att undvika intrång om det finns
behov därav. Eventuella boplatsområden som inte är avgränsade kan behöva utredas
närmare.
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5.5

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.
Strövande i skog och mark kan begränsas under ledningarnas byggskede.
Andra, mer positiva, konsekvenser av kraftledningar är att naturen kring en ledning 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.

5.6

Infrastruktur

Vid byggnation kommer föreskrifter från Svenska Kraftnät samt i förekommande fall
Trafikverket att följas.
Hänsyn till andra ledningar kommer att tas redan i projekteringsskedet.

5.7

Rennäring

Samrådet kommer förhoppningsvis ge ytterligare information om rennäringens intressen i
området.
Konsekvenserna för rennäringen beror på flera olika faktorer såsom hur markerna nyttjas,
under vilka perioder och hur vana renarna är vid kraftledningar och mänsklig aktivitet. Det
är framförallt mänsklig närvaro och verksamheter som kan störa rennäringen tillfälligt
medan kraftledningar i drift inte medför stora undvikelseffekter. Samrådet kommer att
påvisa vilka åtgärder som är lämpligast för att ta hänsyn till eventuella rennäringsintressen.

5.8

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.
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6

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. Tillstånd
4. Tillåtlighet
5. Alternativutredning
6. Utförande, drift och underhåll
7. Huvudalternativ, beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
8. Alternativ sträckning, beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
9. Samlad bedömning
10. Referenser
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Bilagor

Bilaga 1a

Översiktskarta över sträckningsalternativen

Bilaga 1b

Sträckningsalternativ på fastighetskarta, nordvästra delområdet
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Sträckningsalternativ på fastighetskarta, nordöstra delområdet
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Sträckningsalternativ på fastighetskarta, mellersta delområdet

Bilaga 1e

Sträckningsalternativ på fastighetskarta, södra delområdet

Bilaga 2a

Karta över naturmiljöintressen och resultat från naturvärdesinventeringen

Bilaga 2b

Karta över övriga naturmiljöintressen

Bilaga 2c

Karta över närliggande kulturmiljöintressen

Bilaga 3

Naturvärdesinventering Ranasjöhöjden

Bilaga 4

Naturvärdesinventering Salsjön
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