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Malmö 2016-10-03

1 Inledning
1.1

Bakgrund och syfte

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) planerar en ny 40 kV kraftledning mellan befintlig
transformatorstation Nederede och ny transformatorstation Skallböle vid Stödesjön i
Sundsvalls kommun. Stationen Skallböle planeras att anläggas ca 500 meter sydost om
kraftstationen vid Skallböle, där befintliga regionnätsledningar går ut från stationen.
E.ON Elnät har en befintlig 40 kV-regionnätsledning som går norr om Stödesjön. Den
befintliga ledningen är en s.k. radiell ledning vilket innebär att nätet är sårbart eftersom det
inte finns någon alternativ matningsväg. Vid ett fel någonstans längs den radiella ledningen
medför det att det kan bli elavbrott inom ett stort område. Därför går det inte heller att
utföra alla typer av underhåll på anläggningarna eftersom även ett planerat avbrott innebär
ett avbrott i elleveranserna. E.ON Elnät bedömer att då nätet inte är maskat 1 är det omöjligt
att klara de krav som följer av ellagen, att avbrott i överföringen av el aldrig får överstiga
24 timmar samt att överföringen av el ska vara av god kvalitet.
Syftet med den planerade nya ledningen mellan Nederede och Skallböle är att uppnå ett
maskat nät. Det innebär att vid ett avbrott på ledningen någonstans i det maskade nätet
(planerat eller oplanerat) kan elen matas från ett annat håll och det blir inte avbrott i
elleveranserna mer än mycket kortvarigt. Den planerade ledningen bör inte löpa parallellt
med den befintliga regionnätsledningen som går norr om Stödesjön då större risk för
samtida fel på båda ledningarna föreligger vilket gör att syftet inte uppnås fullgott.
En ny kraftledning kräver tillstånd, sk. nätkoncession för linje, enligt ellagen. Innan
tillstånd erhålls ska samråd avseende ledningens lokalisering, omfattning och utformning
genomföras. Kraven på samråd regleras i miljöbalken. Inledningsvis identifierades ett
utredningsområde inom vilket det bedömdes som rimligt att en ledning skulle kunna
byggas. Under våren 2016 genomfördes ett första samråd avseende flera alternativa
ledningsstråk, dvs. bredare korridorer inom vilka en ledning kan komma att lokaliseras.
Efter det första samrådet har E.ON Elnät arbetat vidare med att utvärdera de olika stråken
och utifrån en sammanvägning av olika intressen och inkomna synpunkter valt ett stråk att
arbeta vidare med. Inom det valda stråket har sedan förslag till sträckningar tagits fram, för
vilka nu ett ytterligare samråd sker. Detta dokument utgör underlag för samrådet kring
sträckningar.

1

ett maskat nät innebär att det finns alternativa matningsvägar för elen
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Figur 1. Orienteringskarta med utredningsområdet markerat
med rödstreckad linje samt befintliga kraftledningar.
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1.2

Lagstiftning och tillstånd

I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i
enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är
att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan
om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. När nätkoncession
erhålls gäller den i regel tillsvidare.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet till marken.
De typer av rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal och/eller ledningsrätt.

1.3

Genomförande av samråd

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelse,
tillsynsmyndighet (kommun) och enskilda berörda (fastighetsägare). Om verksamheten
anses medföra betydande miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även
ske med övriga statliga myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som
kan beröras. För att leva upp till formkraven i miljöbalken och för att ge möjlighet att följa
utvecklingen och tidigt ge insyn i projektet har E.ON Elnät i detta projekt redan från början
samrått brett och samråder i och med detta andra samråd om sträckning i två steg, där
samtliga instanser inkluderas i båda samrådsstegen. Processen beskrivs nedan.
Inledningsvis genomfördes samråd kring fyra alternativa stråk, tre luftledningsalternativ
och ett kabelalternativ. Samrådet genomfördes genom annonsering i dagspress och genom
brevutskick till samtliga fastighetsägare inom stråken samt till länsstyrelsen, kommunen,
övriga myndigheter och organisationer
Efter det inledande samrådet kring stråken har inkomna yttranden sammanvägts med
hänsynstagande till natur- och kulturintressen, landskapets karaktärer och funktioner,
kommunala planer, framkomlighet i terrängen mm inom de olika stråken. E.ON Elnät har
efter denna analys beslutat att arbeta vidare med stråk 2, söder om Stödesjön längs med
befintliga ledningar. Inom detta stråk har en sträckning med fem alternativa ingångar till
Nederede station tagits fram, vilka presenteras i detta dokument och nu samråds kring.
Efter genomförda samråd kommer en slutlig sträckning att tas fram. En MKB upprättas
som beskriver kraftledningens påverkan på sin omgivning utifrån den framtagna
sträckningen. MKB:n ingår som en del i den ansökan om nätkoncession för linje som
E.ON Elnät skickar till Energimarknadsinspektionen.
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2 Omfattning och utformning
Förutsättningarna för lokaliseringen av kraftledningen ges av den befintliga
transformatorstationen Nederede och den planerade transformatorstationen Skallböle vid
Stödesjön. Sträckan är mellan 27,2-29,7 km lång, beroende på vilken lokalisering som
slutligen väljs. Ledningen planeras att utföras som en luftledning, i största delen i befintlig
ledningsgata, inom det som i första samrådet benämndes stråk 2. I stråk 2 har tidigare
funnits en regionnätsledning mellan Skallböle och Nederede vars uppgift var att leverera el
till industrin i Stockvik söder om Sundsvall. Denna raserades 2004 på grund av det
minskade behovet av ledningen då industrin kunde matas med el från andra ledningar. I det
valda stråket går även en stamnätsledning 220 kV och en ledning som Trafikverket äger på
130 kV. Bitvis går även en befintlig 130 kV-ledning samt en befintlig 40 kV-ledning som
E.ON Elnät äger. På grund av den raserade regionnätsledningen finns det på stora delar av
sträckan således redan plats i den befintliga ledningsgatan. För tänkt placering av den
planerade ledningen i förhållande till befintliga ledningar se figur 3.
2.1.1
Luftledning
Vid utförande som luftledning ska ledningen utformas som en regionnätsledning i enlighet
med svensk standard med enkelstolpskonstruktion och 40 kV spänning. Stolparna kommer
att bestå av trä, komposit eller stål och vara mellan 9-17 meter höga. Vid vinklar kan
tvåbenta vinkelstolpar behöva användas. Spannlängden, det vill säga avståndet mellan
stolparna, är beroende av bland annat terräng och förekommande natur- och kulturvärden
och kommer normalt att vara mellan 90-150 meter. Luftledningen kommer att sakna
topplina och utföras som brottsäker ledning.

Figur 2. Illustration av skogsgata och sidoområden.

Vid byggnation av en luftledning utförs inmätning, stämpling och värdering av intrånget
varefter större träd och buskar i skogsgatan avverkas. Innan stolpar byggs utförs för vissa
stolptyper grundläggningsarbete och på vissa platser behövs även en markundersökning
göras för att säkerställa de geotekniska förutsättningarna. Slutligen reses stolparna och
faslinorna dras mellan stolparna. Under byggnation kommer det att förekomma transporter
samt eventuellt helikopterflygning i och i anslutning till ledningsgatan.
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En 40 kV-luftledning behöver en ca 30 meter bred trädfri skogsgata om den placeras i
skogsmark. I sidoområdena runt en skogsgata får trädens höjd inte överstiga avståndet till
luftledningen, detta för att träden inte ska riskera att falla på ledningen, se figur 2 för
illustration. De kantträd som riskerar att falla på ledningen avverkas därför.
Aktuell ledning planeras på största delen av sträckan att lokaliseras till en befintlig
ledningsgata med parallella ledningar, se exempel i figur 3 - 8 nedan. Figur 3 illustrerar en
översikt av hur den planerade 40 kV-ledningen är tänkt att placeras i förhållande till
befintliga ledningar.

Figur 3. Illustration av planerad 40 kV-ledning i förhållande till befintliga ledningar

Figur 4. Illustration av skogsgata och sidoområden för planerad 40 kV-ledning samt E.ON
Elnäts s befintliga 130 kV-ledning.

Figur 5. Illustration av skogsgata och sidoområden för planerad 40 kV-ledning samt E.ON
Elnäts befintliga 130 kV-ledning och 40 kV-ledning.
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Figur 6. Illustration av skogsgata och sidoområden för Trafikverkets ledning, Svks 220 kVledning, planerad 40 kV-ledning samt E.ON Elnäts befintliga 40 kV-ledning.

Figur 7. Illustration av skogsgata och sidoområden för Trafikverkets 130 kV-ledning, Svks 220
kV-ledning och planerad 40 kV-ledning.

Figur 8. Illustration av skogsgata och sidoområden för Svks 220 kV-ledning, planerad 40 kV-ledning och
Trafikverkets 130 kV-ledning.

3 Studerade alternativ
3.1

Framtagande av stråk

Som tidigare nämnts har nu aktuella sträckningar föregåtts av ett samråd kring alternativa
stråk. Framtagande av de alternativa stråken gjordes genom en lokaliseringsutredning som
utgick ifrån landskapet som helhet vilket inkluderade såväl tekniska och geotekniska
förutsättningar som hänsyn till bebyggelse, visuell påverkan samt skydds- och
intresseområden. Utgångspunkten vid framtagande av stråken har varit de geografiska
förutsättningarna, dvs de två stationerna mellan vilka ledningen ska gå. Utifrån dessa
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förutsättningar togs ett utredningsområde fram. De kriterier som har legat till grund vid
framtagande av stråk har varit att kraftledningen så långt det är möjligt ska följa befintlig
infrastruktur, undvika skydds- och intresseområden samt bostäder. Samtidigt är det
fördelaktigt att sträckan är så kort som möjligt. Det måste även vara tekniskt genomförbart
att bygga ledningen i de framtagna stråken.

3.2

Analys av stråk och motiv till valt stråk

E.ON Elnät genomförde efter förra samrådet en analys av de alternativa stråken utifrån
kända intressen och inkomna yttranden i samrådet. I analysen vägdes även teknik, ekonomi
och byggbarhet in. Se tabell 1 och 2 nedan.
Efter analysen har luftledningsstråk 2 beslutats som det mest lämpliga alternativet då det
sammantaget bedöms ge minst påverkan på enskilda och allmänna intressen, se tabell 1
nedan. Anledningen är att en ledning inom luftledningsstråk 2 kommer att lokaliseras
parallellt med befintliga luftledningar och har fördelen att den kan lokaliseras till en
befintlig ledningsgata, där ny skogsmark inte kommer att behövas tas i anspråk.
Nackdelarna med stråkalternativet är att ledningen lokaliseras nära Ljungan vilket är
känsligt med avseende på landskapsbild, kulturmiljö och boende då ledningen bitvis
lokaliseras nära bebyggelse där den blir synlig. Stråket förespråkas av Länsstyrelsen och
anses av Sundsvalls kommun att påverka natur- och kulturvärden minst.
Övriga luftledningsstråk innebär en placering i obanad terräng som skulle ge en större
påverkan på landskapsbilden, natur- och vattenvärden, möjligheten att bedriva skogsbruk
samt friluftslivet.
Alternativet med markkabel har bedömts ge en i stort sett likvärdig påverkan på miljön
som det valda luftledningsstråket. Vid val av teknik har E.ON Elnät gjort en avvägning
mellan de två teknikerna vad gäller miljö, ekonomi och teknik (funktion). Att förlägga
markkabel innebär en större kostnad än luftledning eftersom såväl material som arbete,
maskiner och utrustning är dyrare. E.ON Elnät anser vidare att en luftledning i regionnätet
som är trädsäkrad, är mer driftsäker än en markkabel eftersom det vid ett fel oftast tar
betydligt längre tid att felsöka och reparera en markkabel jämfört med en luftledning. En
markkabel är också mer utsatt för risker då den är dold under mark jämfört med en
luftledning som är synlig. Aspekter som teknik, ekonomi och byggbarhet sammanfattas i
tabell 2.
I tabellerna nedan redovisas en jämförelse av de olika alternativa stråken. Stråken har
rangordnats utifrån bedömd påverkan på ett antal intresseområden (tabell 1). Varje intresse
har rangordnats så att det stråk som har bedömts ha minst påverkan på intresset har fått nr
1, och det som har störst påverkan har fått nr 4. För att öka läsbarheten har graderingen
förlagts i en grön-gul-orange-röd färgskala, där det går från grönt till rött, motsvarande 1-4.
Om två stråkalternativ bedöms vara likvärdiga så ges de samma plats i rangordningen. Det
har inte gjorts någon viktning mellan de olika intressena, utan dessa har tillskrivits lika stor
betydelse vilket kan anses vara en förenkling av verkligheten. Det stråk som efter
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summering har den högsta siffran har graderats som nummer 4 och det stråk som efter
summering har den lägsta siffran som nummer 1. I tabell 2 görs samma rangordning
mellan de tekniska aspekterna. Således fås en totalsumma som visar det sammantaget
lämpligaste stråket utifrån risk för påverkan på allmänna och enskilda intressen samt
bedömning av lämpligaste teknik och det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.
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Tabell 1. Tabellen visar analys av allmänna intressen och påverkan på bebyggelse för de alternativa stråken från samråd 1.
Stråk

Luftledningsstråk 1

Luftledningsstråk 2

Luftledningsstråk 3

Markkabelstråk

Landskapsbild

3

2

3

1

Stråket går mestadels genom
kuperat slutet skogslandskap.
Påverkan på landskapsbilden sker
genom att en ny skogsgata
behöver tas upp utmed hela
sträckningen om ledningen
lokaliseras inom detta stråk.

Ingen ny skogsgata behöver tas upp,
befintlig ledningsgata kan nyttjas.
Barriärintryck pga parallellgående
befintliga luftledningar förstärks
något med ytterligare en ledning.

Stråket går mestadels genom
kuperat slutet skogslandskap.
Påverkan på landskapsbilden sker
genom att en skogsgata behöver tas
ned utmed hela sträckningen om
ledningen lokaliseras inom stråket.

Landskapsbilden påverkas
försumbart då ledningen grävs ner,
huvudsakligen längs befintliga
vägar. En mindre skogsgata (5
meter efter anläggning) behöver
hållas öppen i skogsmark.

4

1

3

2

Inom stråket finns 3
Naturvårdsobjekt med mycket
högt naturvärde, varav en
vattenmiljö som löper parallellt
med stråket 28 områden med
sumpskog samt 1
Naturvärdesobjekt. Vattenförande
geotoper och
grundvattenförekomster korsar
stråket. En ny skogsgata behöver
röjas för ledningen vilket ger en
påverkan på tidigare opåverkad
naturmiljö. Risk finns att
sårbara/hotade arter försvinner
eller tar skada samt att

Inom stråket finns 3 Naturvårdsobjekt
med mycket högt naturvärde, 3
områden med sumpskog, 3
nyckelbiotoper, och 1
Naturvärdesobjekt. Vattenförande
geotoper och grundvattenförekomster
korsar och tangerar stråket. Bedöms
få en mindre påverkan på naturmiljön
eftersom det följer befintlig
skogsgata. Nyttjande av befintlig
skogsgata innebär även en mindre
påverkan på arters rörelsemönster och
spridningsförmåga.

Inom stråket finns 3
naturvårdsobjekt med högt och
mycket högt naturvärde, 15
områden med sumpskog, 4
naturvärdesobjekt och en
nyckelbiotop. Vattenförande
geotoper och
grundvattenförekomster korsar
stråket.
En ny skogsgata behöver röjas för
ledningen vilket ger en påverkan på
tidigare opåverkad naturmiljö. Risk
finns att sårbara/hotade arter
försvinner eller tar skada samt att
spridningsförmåga och

Inom stråket finns 4
Naturvårdsobjekt med mycket
högt eller högt naturvärde, 1
Nyckelbiotop och 1
Naturvärdesobjekt. En skogsgata
(ca 15m i anläggningsskede och
sedan 5m) måste röjas på vissa
delar vilket kan ge en påverkan på
naturmiljön. Påverkan på
naturvärden sker främst under
byggtiden, viss risk finns att de
inte återhämtar sig, arter med
rörelsemönster/spridningsförmåga
i trädskiktet påverkas.
Vattenförande geotoper och

Naturmiljö och
vatten

Stråk

Luftledningsstråk 1

Luftledningsstråk 2

spridningsförmåga och
rörelsemönster påverkas.

Kulturmiljö

Friluftsliv

Luftledningsstråk 3

Markkabelstråk

rörelsemönster påverkas.

grundvattenförekomster korsar
stråket och hänsyn behöver tas vid
förläggning, se vidare under
Teknik nedan.

1

3

2

3

1 område av riksintresse
kulturmiljö och 2 områden med
övriga kulturhistoriska lämningar
finns inom stråket.
Landskapsbilden och
kulturhistoriska strukturer samt
enstaka objekt kan påverkas, dock
finns få områden av
kulturhistoriskt intresse inom
stråket.

1 område av riksintresse kulturmiljö,
3 områden med Kulturmiljöprogram,
4 områden Bevarandeplan för
odlingslandskapet och 9
fornlämningar, varav 3 fasta
fornlämningar inom stråket. Känslig
kulturmiljö invid Ljungan som kan
påverkas, bedöms dock ha begränsad
påverkan då ledning tidigare funnits
på platsen.

1 område av riksintresse
kulturmiljö, 1 område med
Kulturmiljöprogram, 2 områden
med Bevarandeplan för
odlingslandskapet och 7 övriga
kulturhistoriska lämningar finns
inom stråket. Landskapsbilden och
kulturhistoriska strukturer riskerar
att påverkas, samt enstaka objekt,
men relativt få registrerade
kulturmiljövärden finns inom
stråket.

1 område av riksintresse
kulturmiljö, 2 områden med
Kulturmiljöprogram, 5 områden
med Bevarandeplan för
odlingslandskapet och 1 fast
fornlämning samt 12 övriga
kulturhistoriska lämningar finns
inom stråket. En kabel ger mindre
påverkan på kulturmiljöer utifrån
ett visuellt perspektiv men
konflikten med fornlämningar kan
bli större eftersom kabeln grävs ner
i marken.

3

1

2

1

Stråket korsar det kommunala
utvecklingsstråket för turism och
rekreation och även delvis inom
ett av kommunen utpekat större
vildmarksområde. Korsar
skoterled från söder om Stöde till
norr om Viggesjön. Korsar

Stråket korsar det kommunala
utvecklingsstråket för turism och
rekreation. Korsar skoterleder strax
utanför och söder om Stöde, samt
befintlig och planerad skoterled nära
Skallböle. Nyttjande av befintlig
ledningsgata innebär ingen ytterligare

Stråket korsar det kommunala
utvecklingsstråket för turism och
rekreation och kan påverka St
Olofsleden. Stråket korsar
skoterleder norr om Stöde och norr
om Skallböle nära Ljungan. Ny
skogsgata i obanad terräng innebär

Stråket korsar det kommunala
utvecklingsstråket för turism och
rekreation. Stråket korsat
skoterleder i utkanten söder om
Stöde och vid Skallböle. Efter
förläggning ger kabeln mycket liten
påverkan på markanvändning eller
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Stråk

Markanvändning

Bebyggelse

SUMMA

Luftledningsstråk 1

Luftledningsstråk 2

Luftledningsstråk 3

Markkabelstråk

befintlig och planerad skoterled
kring Skallböle. Ny skogsgata i
obanad terräng innebär påverkan
på tidigare orörda miljöer vilket
kan upplevas negativt för
friluftslivet.

påverkan på orörda miljöer.

påverkan på tidigare orörda miljöer
vilket kan upplevas negativt för
friluftslivet.

landskapsbild.

3

1

3

2

Huvudsakligen skogsbruk med
inslag av jordbruksmark. Ledning
dras i mark som inte tidigare
påverkats av storskalig
infrastruktur och åtkomsten till
produktiv jord- och
skogsbruksmark minskar.

Berör skogs- och jordbruksmark.
Åtkomsten till produktiv jord- och
skogsbruksmark påverkas marginellt
då befintlig skogsgata nyttjas för den
nya ledningen.

Huvudsakligen skogsbruk med
inslag av jordbruksmark. Ledning
dras i mark som inte tidigare
påverkats av storskalig infrastruktur
och åtkomsten till produktiv jordoch skogsbruksmark minskar.

Jord- och skogsbruk. En nedlagd
industritipp finns inom stråket.
Åtkomsten till produktiv jord- och
skogsbruksmark behöver inte
minska, stora delar kan användas
som tidigare.

1

3

2

3

Bebyggelsen inom stråket finns
framförallt vid stationerna i
början och slutet på stråket.
Utmed stråket finns endast ett
fåtal hus.

Bebyggelse finns inom stråket vid
stationerna Nederede och Skallböle
samt vid Strömmen,
Tjärnberget/Slättån, Skiftesbäcken,
Kvarndammsbäcken och
Rävelsbodsvallen. Gällande
detaljplaner (DP-87 och B7010) vid
Nedansjö inom stråket.

Bebyggelsen inom stråket finns
framförallt vid stationerna i början
och slutet på stråket. Fåtal hus
utmed stråket förutom i Hållsjö,
norr om stationsläget i Skalbölle

Stråket går till stor del utmed
befintliga vägar som är kantade
med bebyggelse, flest bostäder
inom stråket av de fyra stråken.
Gällande detaljplaner (DP-87 och
B7010) vid Nedansjö inom stråket.

15

11

15

12
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Tabell 2. Tabellen visar analys av tekniska aspekter inklusive byggbarhet och ekonomi för de alternativa stråken från
samråd 1.
Stråk

Luftledningsstråk 1

Luftledningsstråk 2

Luftledningsstråk 3

Markkabelstråk

Teknik

3

1

3

2

Byggnation av ledning i tidigare
obanad mark. Hänsyn behöver tas
till korsande av befintliga
ledningar, vägar och vattendrag.
Tillgänglighet under byggnation
kan ske via befintliga vägar men
dessa kan komma att behöva
förstärkas under
byggnationstiden. Nya vägar kan
komma att behöva anläggas.
Området är kuperat vilket kan
försvåra byggnationen.
Markförhållanden enligt
jordartskarta påvisar bergiga
partier vilket tyder på att
sprängning krävs vid
grundläggning av stolpar.

Stråket är huvudsakligen beläget i en
befintlig ledningsgata där en
stamnätsledning och en av
Trafikverkets 130 kV ledningar finns.
Befintliga ledningar korsas strax
väster om Skallböle. Kan
parallellförläggas med befintliga
ledningar i befintlig ledningsgata.
God tillgänglighet via vägnät och
ledningsgata under byggnation.
Hänsyn behöver tas till korsande av
befintliga ledningar, vägar och
vattendrag. Jordartskartor påvisar att
området består av morän samt vissa
blockiga partier, vilket gör att
grundläggningen av stolparna är
fördelaktigt jämfört med stråk 1 och
3.

Byggnation av ledning i tidigare
obanad mark. Hänsyn behöver tas
till korsande av befintliga
ledningar, vägar och vattendrag.
Befintligt vägnät består av mindre
vägar som kan komma att behöva
förstärkas vid byggnation. Nya
vägar kan behöva anläggas.
Området är kuperat vilket kan
försvåra byggnationen.
Markförhållanden enligt
jordartskarta påvisar blockrika
partier vilket tyder på att
sprängning krävs vid grundläggning
av stolpar.

Vattenskyddsområdena Stöde Ede,
Matfors och Stöde-Nedansjö finns
inom stråket och förläggning av
kabel behöver anpassas till
områdena. Tekniska svårigheter vid
anläggande av markkabel med
berg, risk för sprängning. En del
torvområden förekommer där
massor kommer behövas bytas ut
vid en kabelförläggning. God
tillgänglighet under byggnation då
befintlig väg och ledningsgata
följs.

3

1

3

2

Finns inte möjlighet att följa
befintliga ledningar.

Största delen av sträckan följer
befintliga ledningar.

Finns inte möjlighet att följa
befintliga ledningar.

Inga befintliga ledningar, men
större delen av sträckan följer
befintliga vägar förutom vid den
del som går i obanad terräng för att

Samlokalisering
infrastruktur
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passera Fanbyn.
Driftsäkerhet

1

1

1

2

Luftledning kan köras med
överlast vid driftstörning.
Luftledningen utförts i brottsäkert
utförande vilket innebär att
ledningen uppförs i en så kallad
trädfallsäker ledningsgata. Kan
påverkas av kortare störningar
pga väderförhållanden, dock
enkel att felsöka och reparera.

Luftledning kan köras med överlast
vid driftstörning. Luftledningen
utförts i brottsäkert utförande vilket
innebär att ledningen uppförs i en så
kallad trädfallsäker ledningsgata. Kan
påverkas av kortare störningar pga
väderförhållanden, dock enkel att
felsöka och reparera.

Luftledning kan köras med överlast
vid driftstörning. Luftledningen
utförts i brottsäkert utförande vilket
innebär att ledningen uppförs i en
så kallad trädfallsäker ledningsgata.
Kan påverkas av kortare störningar
pga väderförhållanden, dock enkel
att felsöka och reparera.

Risk för yttre åverkan så som
avgrävning och körskador av
tyngre skogsmaskiner och fordon.
Fel på kabelskarvar och
kabelavslut. Lång felsökningstid
och reparationstid, i synnerhet
under den tjälade delen av året.
Skyddad mot kortvariga störningar
som t.ex vind, snö eller åsknedslag.

4

2

3

1

Längd ca 30,2 km

Längd ca 26,9 km

Längd ca 28,2 km

Längd ca 26,7 km

3

1

2

4

Byggnation av luftledning i
obanad terräng, längre än stråk 3.

Byggnation av luftledning i befintlig
skogsgata ger lägst
anläggningskostnad pga
tillgänglighet. Stråket är också det
kortaste av luftledningsstråken.

Byggnation av luftledning i obanad
terräng, kortare än stråk 1.

Byggnation av kabel är generellt
dyrare än luftledning och därför det
dyraste av alternativen.

Summa

14

6

12

11

Totalsumma tabell 1
och 2

29

17

27

23

Längd

Kostnad
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3.3

Metod för framtagande av sträckning

Sträckningarna inom stråk 2 har tagits fram genom kartstudier som även följts upp av
fältbesök för att säkerställa ledningens byggbarhet och mer i detalj studera eventuella
kritiska passager. Då analysen av stråken visade att de största vinsterna med den nya
kraftledningen kunde göras genom att lokalisera den i befintlig ledningsgata har stora delar
av stäckningen lagts parallellt med befintliga ledningar i befintlig ledningsgata. På största
delen av sträckan har därför endast en alternativ sträckning tagits fram, eftersom
framkomligheten utanför befintlig ledningsgata är begränsad och skulle medföra en större
omgivningspåverkan. Vid stationen i Nederede har flera alternativa sträckningar tagits
fram, eftersom befintlig ledningsgata saknas på denna sträcka och passagen över Ljungan
kan göras på flera ställen som E.ON Elnät önskar studera vidare i detta samråd.
En naturvärdesinventering och fågelinventering genomfördes utmed föreslagna
sträckningar under sommaren 2016. Inventeringen visar att området till stora delar saknar
naturvärden eftersom det utgörs av kraftigt skogsbrukspåverkad barrskog eller befintlig
kraftledningsgata. De observerade fågelarterna är främst kopplade till mer eller mindre
öppna miljöer. Endast mindre ytor utgörs av äldre skog med naturvärden. Inventeringen
omfattade hela sträckningen och områden med naturvärden klassades i tre klasser där 1 är
högsta naturvärde och 3 är påtagligt naturvärde. Vid inventeringen noterades 12 områden
med naturvärden och av dessa bedömdes tio stycken ha naturvärdesklass 3 (påtagligt
naturvärde) och två stycken naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). I samband med
fågelinventeringen observerades 13 rödlistade fågelarter och fyra arter som särskilt
omnämns i artskyddsförordningen. Flest fågelarter noterades kring
Målartjärnen/Lundströmstjärnen och vid Ljungan öster om Nederede station.
Naturvärdesområdena finns redovisade i tabellerna för respektive sträckning samt i kartor
nedan.
Sträckningarna är illustrerade med en 50 meter bred linje och motsvarar det område som
E.ON Elnät avser söka koncession för. Den verkliga ledningsgatan blir smalare än så.

3.4

Alternativa sträckningar och berörda intressen

Nedan beskrivs de alternativa sträckningar som tagits fram inom stråk 2. Som tidigare
nämnts är det på största delen av sträckan endast ett alternativ som går mellan stationerna
Skallböle och Nederede, nedan benämnd sträckning 1. In mot stationen i Nederede, från
Blymyrorna och västerut undersöks, utöver sträckning 1, fyra alternativa sträckningar,
nedan benämnda sträckning 2-5. Sträckningarna beskrivs i tabellform, där sträckning 1
beskrivs först, hela vägen från Skallböle till Nederede, medan sträckningarna 2-5 beskrivs i
en gemensam tabell för de delar av sträckningen som viker av från sträckning 1, dvs från
Blymyrorna och sista biten in mot Nederede station. Se figur 9 nedan för en översiktskarta.

Figur 9. Orienteringskarta med utredningsområde och stråkalternativ samt sträckningar inom
stråk 2. Se även bilaga 1 för större kartbild över sträckningarna.
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Figur 10. Detaljkarta över Nederede station och sträckningar.

3.4.1
Sträckning 1
Sträckningen är belägen söder om Stödesjön och följer till största delen befintlig
ledningsgata, där den planeras ligga söder om, mellan, respektive norr om befintliga
ledningar, i samma sträckning som den raserade 130 kV-ledningen, se principfigurer i
kapitel 2. Vid Blymyrorna viker sträckningen av norrut för att korsa Ljungan vid en smal
passage. Norr om Ljungan fortsätter sträckningen norrut till befintlig 40kV-ledning och
korsar då väg 66 och järnvägen. Sträckningen går sedan västerut parallellt med 40kVledningen in till Nederede station och korsar väg 66 och järnvägen en gång till.
Längd

Ca 28,1 km

Landskapsbild

Älvdalslandskap med delvis öppen jordbruksmark samt kuperat
slutet skogslandskap.
Skogs- och jordbruk. Bebyggelse finns vid Strömmen,
Tjärnberget/Slättån, Skiftesbäcken, Kvarndammsbäcken och
Rävelsbodsvallen och Nedere. Ca 30 bostadshus inom 100 m från
ledningens planerade sträckning. Enligt länsstyrelsens GIS-data
ligger området inom vinterbetesland för två samebyar.
Utredningsområde för LIS och utvecklingsstråk för turism och

Markanvändning och
bebyggelse

Kommunala planer
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Naturmiljö och vatten

Kulturmiljö

Friluftsliv

Infrastruktur

rekreation överlappar sträckningen mellan planerad station i
Skallböle och Nedansjö samt vid Nederede station. En nedlagd
industritipp finns i anslutning till sträckningen strax norr om den
befintliga ledningsgatan. Vattenskyddsområdena Stöde Ede,
Matfors och Stöde-Nedansjö ligger i anslutning till sträckningen.
Gällande detaljplaner finns vid Nedansjö i anslutning till
sträckningen (B7010). Kraftledning finns markerad i detaljplan.
Naturvårdsobjekt korsas/tangeras vid Skölesbodarna, Fanbyån
och Ljungan. En sumpskog ligger invid sträckningen vid
Blymyrorna. Vattenförande geotoper och grundvattenförekomster
tangerar sträckningen. Vid naturvärdesinventeringen noterades
åtta områden med naturvärdesklass 3, vilka består av 3
vattendrag, två skogsbestånd, en betesmark och två
våtmarker/sjöar samt två områden med naturvärdesklass 2, vilka
består av äldre/näringsrik granskog. Av dessa är åtta lokaliserade
mellan Skallböle station och Blymyrorna. Buskskvätta, sävsparv,
gulsparv, flodsångare och kungsfågel noterades vid
Målartjärnen/Lundströmstjärnen samt gulsparv, buskskvätta,
stare, tornfalk och sävsparv vid Slättån.
Riksintresse kulturmiljö ”Ljungas dalgång” som bland annat
består av Älvdalsbygd med kontinuerlig bosättning från tidig
järnålder. Storslaget jordbrukslandskap, vattenanknuten
industrialisering med vattensågar, timmerhantering, järnbruk och
kraftverk. Här finns även kulturmiljöprogram, Bevarandeplan för
odlingslandskapet. Inga kända fornlämningar inom 50 m från
sträckningen.
Sträckningen korsar det kommunala utvecklingsstråket för turism
och rekreation. Korsar skoterleder strax utanför och söder om
Stöde, samt befintlig och planerad skoterled nära Skallböle.
Sträckningen är huvudsakligen belägen i en befintlig
ledningsgata där en stamnätsledning på 220 kV och en av
Trafikverkets 130 kV-ledningar finns samt bitvis även en 40 kVledning och 130 kV-ledning. Sträckningen innebär att
kraftledningar kommer att behövas korsas. Sträckningen korsar
allmänna vägar och järnväg.

3.4.2
Sträckning 2-5
Alternativ 2-5 utgår från sträckningsalternativ 1, men de olika alternativen viker av vid
Blymyrorna och korsar Ljungan och ansluter till stationen i Nederede på olika ställen
väster om alternativ 1, se figur 10 ovan.
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Sträckning 2

Sträckning 3

Sträckning 4

Sträckning 5

Längd

Ca 27,2 km tillsammans
med sträckning 1

Ca 27,7 km tillsammans
med sträckning 1 och del
av 2

Ca 29,2 km tillsammans
med sträckning 1, samt
del av 2 och 3

Ca 29,7 km tillsammans
med övriga
delsträckningar

Landskapsbild

Älvdalslandskap med
delvis öppen
jordbruksmark samt
kuperat slutet
skogslandskap.

Älvdalslandskap med
delvis öppen
jordbruksmark samt
kuperat slutet
skogslandskap.

Älvdalslandskap med
delvis öppen
jordbruksmark samt
kuperat slutet
skogslandskap.

Älvdalslandskap med
delvis öppen
jordbruksmark samt
kuperat slutet
skogslandskap.

Sträckningen följer
Svartbäcken norrut mot
Ljungan i skogsmark och
åkermark fram till
passagen över Ljungan.
Sträckningen går till
Kvarnudden parallellt
med befintlig
lokalnätsledning, korsar
dammen och ansluter i
Nederede station.

Sträckningen går norrut
något öster om Igeltjärn i
obanad terräng fram till
ett sommarstugeområde
där den går igenom
blandad lövskog och
sedan ut på en åker/fält
för att korsa Ljungan och
sedan i åkerkant österut
mot Nederede station.

Efter Igeltjärn går
sträckningen norrut mot
Ljungan i skogsmark i
en kuperad terräng och
korsar Ljungan vid en
smalare passage. Norr
om Ljungan följer
sträckningen åkerkanten
längs älven på norra
sidan om en smal
trädridå.

Efter korsningen av
Ljungan fortsätter
alternativ 5 norrut mot
väg 66. Sträckningen går
i obanad terräng genom
både åker och skog.
Sträckningen korsar väg
66 samt järnvägen och
går på norra sidan om
befintlig infrastruktur.

Skogs- och jordbruk.
Bebyggelse, ett
sommarhusområde vid
skogskanten innan
passage vid Ljungan samt
bostäder utmed Ljungas

Skogs- och jordbruk. 1
bostadshus inom 100 m
från ledningens
planerade sträckning.
Enligt länsstyrelsens
GIS-data ligger området

Skogs- och jordbruk. Ett
bostadshus inom ca 20 m
från ledningens mitt.
Enligt länsstyrelsens
GIS-data ligger området
inom vinterbetesland för

Markanvändning Skogs- och jordbruk.
och
Bebyggelse främst vid
bebyggelse
Nederede station. Ca 4
bostadshus inom 100 m
från ledningens
planerade sträckning.

Kommunala
planer

Naturmiljö och
vatten

Sträckning 2

Sträckning 3

Sträckning 4

Enligt länsstyrelsens
GIS-data ligger området
inom vinterbetesland för
två samebyar.

norra strand. Ca 4
bostadshus inom 100 m
från ledningens planerade
sträckning. Enligt
länsstyrelsens GIS-data
ligger området inom
vinterbetesland för två
samebyar
Utredningsområde för
LIS och utvecklingsstråk
för turism och rekreation
överlappar sträckningen i
närheten av Ljungan
Vattenskyddsområde
Stöde Ede korsas av
sträckningen.

inom vinterbetesland för två samebyar.
två samebyar

Utredningsområde för
LIS och utvecklingsstråk
för turism och rekreation
överlappar i närheten av
Ljungan.
Vattenskyddsområdet
Stöde Ede korsas av
sträckningen.

Utredningsområde för
LIS och
utvecklingsstråk för
turism och rekreation
överlappar sträckningen
i närheten av Ljungan.
Vattenskyddsområde
Stöde Ede korsas av
sträckningen.
Vattenförande geotoper
Vattenförande geotoper
Sträckningen går
och grundvattenoch
igenom område för
förekomster tangerar
grundvattenförekomster
vattenförande geotoper
sträckningen. Vid
tangerar sträckningen.
och
naturvärdesinventeringen Sträckningen över
grundvattenförekomster.
noterades ett område
Ljungan korsar
Gulsparv, sävsparv,
med naturvärdesklass 3
jaktmarker för lärkfalk
buskskvätta, ormvråk,
som består av ett mindre enligt uppgifter i
tornseglare och
lövskogsbestånd i
naturvärdesinventeringen. fisktärna noterades i
anslutning till Ljungans
Utöver lärkfalk har
närheten av sträckning
södra strand. Forsärla,
tornfalk,
4.
backsvala, hussvala och kanadagåsormvråk,
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Sträckning 5

Utredningsområde för
LIS och utvecklingsstråk
för turism och rekreation
överlappar sträckningen i
närheten av Ljungan.
Vattenskyddsområdet
Stöde Ede korsas av
sträckningen.
Sträckningen går igenom
område för vattenförande
geotoper och
grundvattenförekomster.
Vid
naturvärdesinventeringen
noterades ett område
med naturvärdesklass 3
invid sträckningen som
består av kärr och
sumpskog. Sävsparv,
gulsparv, vaktel,

Sträckning 2

Sträckning 3

fisktärna noterades i
anslutning till
sträckningen.

nötkråka, tornseglare och
fisktärna noterats i
anslutning till sträckning
3.
Riksintresse kulturmiljö
Ljungas dalgång,
Kulturmiljöprogram,
Bevarandeplan för
odlingslandskapet korsas
av sträckningen.

Kulturmiljö

Riksintresse kulturmiljö
Ljungas dalgång och
Kulturmiljöprogram
ligger i anslutning till
sträckningen.

Friluftsliv

Sträckningen korsar det
kommunala
utvecklingsstråket för
turism och rekreation.

Infrastruktur

Sträckningen korsar en
allmän väg.
Parallellgång med
lokalnätsledning över
Ljungan

Sträckningen korsar det
kommunala
utvecklingsstråket för
turism och rekreation.
Det finns en badplats i
anslutning till att
stäckningen korsar
Ljungan
Sträckningen korsar väg
553.
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Sträckning 4

Sträckning 5
buskskvätta, tornseglare
och fisktärna noterades i
närheten av sträckning 5.

Riksintresse kulturmiljö
Ljungas dalgång,
Kulturmiljöprogram,
Bevarandeplan för
odlingslandskapet och
en övrig kulturlämning
(boplats) tangerar
sträckningen.
Sträckningen korsar det
kommunala
utvecklingsstråket för
turism och rekreation.

Sträckningen korsar väg
553.

Riksintresse kulturmiljö
Ljungas dalgång,
Kulturmiljöprogram,
Bevarandeplan för
odlingslandskapet korsas
av sträckningen och en
fornlämning (vägmärke)
ligger ca100 meter från
sträckningens mitt.
Sträckningen korsar det
kommunala
utvecklingsstråket för
turism och rekreation.

Sträckningen korsar väg
553, väg 66 samt
järnvägen.

Figur 11. Sträckningarna i förhållande till kommunala planer och kommunaltekniska
funktioner.

Figur 12. Sträckningarna i förhållande till naturmiljövärden och vattenförekomster.
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Figur 13. Sträckningarna i förhållande till kulturmiljövärden.
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4 Konsekvensbedömning
I detta avsnitt görs en övergripande konsekvensbedömning av de fem sträckningarna. I det
fortsatta arbetet med slutlig lokalisering av kraftledningen kommer en sammanvägning av
påverkan på landskapet, natur- och kulturmiljö, friluftsliv och markanvändning
tillsammans med faktorer så som teknik, byggbarhet, avstånd till boende samt ekonomi att
göras för att hitta en så lämplig lokalisering som möjligt för ledningen. Först när detta är
gjort kan också en konsekvensbedömning av valt alternativ göras. I den kommande
MKB:n behandlas kraftledningens miljöpåverkan mer i detalj och hänsynsåtgärder
beskrivs. Eftersom ledningens sträckning mellan Skallböle och Blymyrorna är gemensam
för samtliga alternativ presenteras den delen av sträckningen först för att sedan jämföra de
andra alternativen.

4.1

Landskap och markanvändning

Sträckningen mellan Skallböle och Nederede går till stor del i en befintlig ledningsgata där
en raserad ledning tidigare stått. Landskapet är således redan påverkat av kraftledningar på
grund av befintliga ledningar.
Samtliga alternativ in mot Nederede station kommer att anläggas i mer eller mindre obanad
terräng med skogsmark. Skogen är en sluten landskapstyp vilket gör att en ledning som
anläggs i skog till viss del kan döljas i vegetationen, beroende på landskapets topografi och
riktningar.
Vid lokalisering i skogsmark är det oundvikligt att skog tas i anspråk för ledningen, både
under byggnation och under drift. För anläggning av luftledning i skogsmark innebär den
röjda gatan alltid ett ingrepp i markanvändning och landskapsbild. För en luftledning krävs
som tidigare beskrivits en ca 30 meter bred trädfri gata. Rennäringen kan komma att
påverkas av röjda skogsgator, framförallt i form av förändringar i betestillgången.
Skogsmark kommer endast att tas i anspråk på en kortare sträcka med anledning av att
sträckningen går i befintlig ledningsgata. Det område som kommer att påverkas av att skog
tas ner är framförallt på slutsträckan från Blymyrorna till Nederede station.
För att nå stationen i Nederede är det oundvikligt att någonstans korsa Ljungan och längs
vattendraget är landskapet flackare och består av öppna mark- och vattenytor. En
luftledning i öppet landskap ger genom sin synlighet en visuell påverkan på landskapet och
påverkar upplevelsen av det. Samtidigt är en 40 kV ledning med relativt låga stolpar inte så
dominerande som kraftledningar med högre spänning.

4.2 Bebyggelse, planer och infrastruktur
Bebyggelse förekommer invid samtliga alternativa sträckningar, och de flesta bostäderna
ligger utmed den befintliga ledningsgatan. Konsekvenser för bostadsbebyggelse är framför
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allt visuell påverkan och det elektromagnetiska fält som alstras kring kraftledningen, se
vidare avsnitt 4.4 nedan. Befintlig infrastruktur och kommunala planer bedöms vara
förenliga med sträckningsalternativen. Vid korsning av befintliga ledningar kan den nya
ledningens passage anpassas för att minimera påverkan. Allmänna vägar kommer att
korsas i samtliga alternativ och i sträckning 1 och 5 behöver även järnvägen korsas.

4.3

Natur- och kulturmiljöer, friluftsliv

Ljungans dalgång är en känslig miljö ur både natur- och kulturmiljöperspektiv, vilket gör
att alla alternativ berörs av natur- och kulturmiljövärden. Påverkan på förekommande
natur- och kulturvärden samt rekreationsvärden i området kommer att beskrivas mer i
detalj i kommande MKB när en sträckning är fastställd.
4.3.1
Naturmiljö
Enligt genomförd naturvärdesinventering saknar allra största delen av sträckningen
naturvärden och består av produktionsskog och befintlig ledningsgata. De naturvärden som
hittats återfinns till största delen utmed befintlig ledningsgata mellan Skallböle station och
Blymyrorna. Enligt genomförd inventering är sannolikt de arter som förekommer i området
även representerade i samma utsträckning i omgivningarna och är därmed inte direkt
känsliga för anläggande av en ny luftledning.
Öppna marker som betesmark, vattenmiljöer eller våtmarker bedöms inte påverkas medan
skogsmiljöer påverkas negativt i den mån träden måste fällas. I branta miljöer som
strandkanter eller raviner bör skötseln av ledningsgatan kunna anpassas så att åtminstone
delar av naturvärdet som beror av trädskiktet kan bibehållas. De naturvärden som berörs
utmed befintlig ledningsgata kommer inte att kunna undvikas helt, dock omfattar
inventerade naturvärden begränsade ytor vilka till större del kan undvikas genom
stolpplacering vid detaljprojektering. Fyra av de 12 observerade områden med naturvärden
består av skogsbestånd, löv- eller granskog, där träd kan komma att behövas fällas
eftersom de ligger i eller i anslutning till den befintliga ledningsgatan. Övriga observerade
naturvärden består av vattendrag, kärr/tjärn och betesmark, vilka inte bedöms påtagligt
påverkas av en ny luftledning.
Enligt genomförd fågelinventering noterades att de rödlistade arterna i stort sett är knutna
till mer eller mindre öppna miljöer. Eventuell påverkan på de observerade rödlistade
arterna bedöms sannolikt mycket liten.
4.3.1
Kulturmiljö
Till stora delar följer sträckningen befintlig ledningsgata som gör att det visuella intrycket
inom riksintresse för kulturmiljö inte behöver komma att påverkas. Riksintresset kan
främst komma att påverkas vid passagen av Ljungan då luftledningar vid öppna ytor ger en
visuell påverkan. En del av kärnvärdet i riksintresset är dock den vattenanknutna
industrialiseringen med kraftverk och ledningar och en ny ledning i samma miljö bedöms
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inte motverka riksintressets intentioner. Passagen av Ljungan är dessutom en förutsättning
för att nå stationen vid Nederede och kommer inte att kunna undvikas med luftledning
oavsett val av sträckning.
Endast enstaka kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska objekt finns i närheten av
föreslagna sträckningsalternativ. Risken att befintliga lämningar påverkas bedöms liten och
kan till stor del undvikas genom stolplacering vid detaljprojektering.
4.3.2
Friluftsliv
Luftledningar och skogsgator kan påverka friluftslivet på platsen genom att skog
försvinner och att det tydliga ingreppet i skogsmarken minskar rekreationsvärdet, men
eftersom sträckningen till största delen går i befintlig ledningsgata blir skillnaden mot
dagens situation inte påtaglig.

4.4

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring
kraftledningar uppkommer elektromagnetiska fält med den nominella frekvensen 50 Hz.
Magnetfältet från en kraftledning har en styrka som beror på hur mycket ström som
transporteras i ledningen, avståndet till ledningen samt faslinornas höjd och inbördes
placering. Magnetfältets styrka mäts och beräknas i enheten mikrotesla (µT) och styrkan
avtar snabbt med avståndet från ledningen.
I dagsläget har forskningen inte entydigt kunnat fastställa om det finns några negativa
hälsoeffekter av magnetfält från kraftledning. Därför har svenska myndigheter inte kunnat
fastställa några gränsvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Inte heller har
några skyddsavstånd avseende magnetfält tagits fram.
Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas rekommenderar ansvariga myndigheter i
Sverige att försiktighet tillämpas. E.ON Elnät beaktar den av Strålsäkerhetsmyndigheten
rekommenderade försiktighetsstrategin avseende barns exponering för lågfrekventa
magnetfält:
”Magnetfält som är kraftigt förhöjda bör reduceras i miljöer där barn vistas varaktigt om
det kan genomföras till rimliga kostnader och med försumbara konsekvenser. I vanlig
boendemiljö är magnetfältsnivåer över 2 μT i årsmedelvärde att betrakta som kraftigt
förhöjda.
För nya elektriska anläggningar bör man redan vid planeringen beakta teknikval och
placering för att sträva mot att barn inte exponeras för förhöjda magnetfältsnivåer om det
kan genomföras till låga kostnader och med försumbara konsekvenser. Detsamma gäller
vid utformning och uppförande av nya byggnader i närheten av befintliga elektriska
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anläggningar. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer upp till 0,2 μT i årsmedelvärde
att betrakta som normala.”
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten regleras i
de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättats med berörda fastighetsägare.
De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande
av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan
bedrivas i ledningarnas närhet anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns
reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter.

4.4.1
Magnetfältsberäkningar
Preliminära magnetfältsberäkningar indikerar att den nya planerade 40 kV-ledningen inte
medför ett ökat magnetfält vid närliggande fastigheter. Tvärtom medför ledningen att det
blir ett svagt minskat magnetfält på norra sidan om ledningsgatan, eftersom
strömriktningen på den planerade ledningen är motriktad mot befintliga ledningar vilket
medför att det totala magnetfältet från samtliga ledningar blir lägre. Söder om
ledningsgatan är magnetfältet oförändrat. För de sträckor där den nya planerade 40 kVledningen inte går parallellt med befintliga ledningar kommer ledningen dock att medföra
ett tillkommande magnetfält.
I miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram kommer detaljerade magnetfältsberäkningar
att redovisas för de befintliga och den planerade ledningen.

4.5

Markanvändning

Ledningen är till största delen av sträckan lokaliserad i och i anslutning till befintlig
ledningsgata vilket gör att påverkan på jord- och skogsbruk minimeras. Där ledningen
lokaliseras i obanad mark kommer en ca 30 m bred skogsgata att röjas där sträckningen går
i skogsmark. Där sträckningen lokaliseras i jordbruksmark sker påverkan enbart vid
stolpens placering samt eventuella stag.
I anslutning till den föreslagna sträckningen finns ett område med detaljplan. I denna finns
dock de befintliga ledningarna angivna, varför den planerade ledningen inte heller bedöms
strida mot gällande detaljplan.
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten kommer
att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätt som upprättas med berörda
fastighetsägare.

sid 30/32

5 Tidplan och fortsatt arbete
5.1

Tidplan

Efter genomförandet av samråd kring sträckning kommer en utvärdering ske varefter ett
huvudalternativ till sträckning fastställs och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Ansökan om nätkoncession för linje kommer att skickas in under år 2017.

5.2

Förslag till innehållsförteckning i kommande MKB

Enligt miljöbalken ska samrådet kring en verksamhet även behandla den kommande MKB:ns
innehåll. Nedan presenteras övergripande ett förslag till innehåll i kommande MKB:
1.

Sammanfattning

2.

Projektets bakgrund och syfte

3.

Utredda och avfärdade alternativ, inklusive nollalternativ

4.

Samrådsredogörelse

5.

Beskrivning av huvudalternativet - lokalisering, omfattning och utformning

6.

Områdesbeskrivning – identifierade intresseområden, planförhållanden etc.

7.

Konsekvensbedömning – allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet inklusive
elektriska och magnetiska fält

8.

Påverkan under byggtiden

9.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer

10.

Referenser
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