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Malmö 2016-02-03

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 (M01) och ny transformatorstation Skallböle (SKBO) 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.
Statkraft är ägare till vattenkraftstationer i området och E.ON Elnät är med sin befintliga
40 kV-ledning som går norr om Stödesjön kopplad till Statkraft generatorskena i stationen
i Nederede. I det övergripande lagkravet om god kvalitet på överföringen av el ingår
leverenssäkerhet. E.ON Elnät behöver, för att förbättra leverenssäkerheten i området,
bygga en anläggning som kan tjäna som reservmatning, för det fall det blir elavbrott i
området. 40 kV-ledningen mellan Skallböle och Nederede avses alltså byggas för att
åstadkomma en nätförstärkning i området. Den planerade ledningen bör inte löpa parallellt
med den befintliga regionnätsledningen som går norr om Stödesjön eftersom syftet med
nätförstärkningen då inte uppnås.
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. Detta dokument utgör underlag för
samråd och i detta tidiga skede av projektet avser E.ON Elnät samråda om flera alternativa
ledningsstråk, dvs. bredare korridorer inom vilka en ledning kan komma att lokaliseras.
Området där kraftledningen ska lokaliseras är geografiskt beläget ca 15 km väster om
Sundsvall, kring Stödesjön, vilken är en del av Ljungan. Området har en komplex terräng
som innefattar lågt belägen mark med bebyggelse vid Stödesjöns strandkant som omges av
kuperad skogsbeklädd mark med inslag av berg i dagen, sjöar och odlad mark. Metoden för
framtagande av alternativa stråk har utgått ifrån landskapet som helhet, vilket inkluderar
såväl tekniska och geotekniska förutsättningar som avstånd till bostäder, landskapsbild,
natur- och kulturmiljö.
Alternativa stråk för både luftledning och kabel har undersökts inom ett utredningsområde
som sträcker sig både norr och söder om Stödesjön (se figur 1). Utredningsområdet har
avgränsats utifrån anslutningspunkterna, dvs stationerna i Nederede och Skallböle samt
rådande förutsättningar i landskapet. Norr om Stödesjön är utredningsområdet avgränsat så
att möjlighet ges att gå norr om Stöde och även norr om befintlig regionnätsledning
samtidigt som dalen vid Hulesjön undviks. Söder om Stödesjön har avgränsning skett så att
möjlighet ges att gå söder om Fanbyn samtidigt som områden längre söderut med höga
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naturvärden undviks. Analysen av utredningsområdet har mynnat ut i tre stråkalternativ för
luftledning och ett för kabel. I det följande presenteras områdets förutsättningar, metoden
för framtagande av alternativa ledningsstråk samt en beskrivning av stråken.

Figur 1. Orienteringskarta med utredningsområdet markerat
med rödstreckad linje.
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1.2

Lagstiftning

I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i
enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är
att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan
om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. 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.
För regionnätsledningar ansöker E.ON Elnät alltid om ledningsrätt, men i första skedet
tecknas markupplåtelseavtal i form av servitut i samråd med fastighetsägarna. Dessa avtal
ligger sedan till grund för ledningsrätten.

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 avser E.ON Elnät att redan från början samråda
brett och att samråda i två steg där samtliga instanser inkluderas i båda samrådsstegen.
Processen beskrivs nedan.
Inledningsvis sker samråd kring de i detta underlag presenterade alternativa stråken.
Samrådet sker genom annonsering i dagspress samt genom brevutskick till samtliga
fastighetsägare inom stråken samt till länsstyrelsen, kommunen, övriga myndigheter,
organisationer samt andra berörda.
Efter det inledande samrådet kring stråken bearbetas inkomna yttranden och sammanvägs
med hänsynstagande till natur- och kulturintressen, landskapets karaktärer och funktioner,
kommunala planer, framkomlighet i terrängen mm inom de olika stråken. E.ON Elnät
beslutar efter denna analys vilket stråk som blir aktuellt att arbeta vidare med. Inom detta
stråk tas ett eller flera förslag till sträckningar fram. I det andra steget sker samråd kring
föreslagna sträckning/sträckningar på samma sätt som beskrivs ovan.
Efter genomförda samråd fastställs en slutlig sträckning. En MKB tas fram som beskriver
kraftledningens påverkan på sin omgivning. 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 Lokalisering, omfattning och utformning
Förutsättningarna för lokaliseringen av kraftledningen ges av den befintliga
transformatorstationen Nederede och den planerade transformatorstationen Skallböle vid
Stödesjön. Sträckan är mellan 26-30 km lång, beroende på vilken lokalisering som
slutligen väljs. Kraftledningen kan komma att utföras antingen som luftledning eller som
kabel. Båda utförandena har studerats ur teknisk, miljömässig och ekonomisk synvinkel
och redovisas i detta samrådsunderlag.
2.1.1
Luftledning
Vid utförande som luftledning ska ledningen utformas som en regionnätsledning i enlighet
med svensk standard med enkelstolpskonstruktion och 45 kV driftspänning. 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
grundläggningsarbete och på vissa platser behövs även en markundersökning göras för att
säkerställa de geologiska 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.
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
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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.
2.1.2
Kabel
En 40 kV markkabel består av tre enfasledare där varje fas motsvarar faslinorna i en
luftledning. För att kabeln ska kunna grävas ner i marken är varje fasledare inbäddad i flera
lager isolerande material som förhindrar att ledarna kommer i direkt kontakt med jorden.
De vanligaste störningsorsakerna på kablar är yttre påverkan som till exempel avgrävning
eller körskador i samband med skogsbruk och fel på kabelskarvar eller kabelavslut. Över
en 40 kV kabel behövs en ca 4 meter bred permanent skogsgata som måste hållas fri från
vegetation. Detta för att underlätta åtkomsten vid underhåll och reparationer men även för
att förhindra att kabeln inte skadas av att grova rötter växer i kabelschaktet.

Figur 3. Illustration av arbetsområde vid kabelförläggning.

Förläggning av kabel sker genom att ett schakt grävs där kabeln placeras varefter schaktet
fylls igen och marken återställs. Ett arbetsområde om ca 15 meter krävs vid förläggning av
kabel, se figur 3. Detta arbetsområde röjs vid anläggandet från vegetation, men får sedan
växa igen, frånsett den permanenta trädfria gatan på 4 meter som nämns ovan. Kablarna
förläggs på ett djup av mellan 0,9-1,2 meter. Schaktets bredd blir ca 1 meter i botten med
ca 1,5 meters dagöppning med ett kabelförband med tre faser i triangelformation. Under
byggnation kommer det att förekomma transporter i och i anslutning till ledningsgatan.
För korsningen av Ljungan kommer alternativa korsningsmetoder att undersökas i det
fortsatta arbetet om förläggning med kabel blir aktuellt. Kabeln kan antingen korsa älven
genom så kallad styrd borrning eller genom förläggning på bottnen. Styrd borrning är en
schaktfri borrteknik som sker genom att borrhuvudet styrs från marken och har en
utformning som gör det möjligt att borra krokigt, t ex under vägar, järnvägar och
vattendrag. Metoden används ofta vid korsande av känsliga områden där man vill undvika
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påverkan på t ex värdefull natur eller vattendrag. Metoden klarar en ledningsdiameter upp
till 1200 mm och längder upp till 800 meter. Om det är möjligt att använda styrd borrning
eller inte avgörs av platsens geotekniska förutsättningar, metoden fungerar bäst om marken
är stenfri och lätt. Styrd borrning kräver stora etableringsytor vid förläggning av kabel på
grund av att maskinernas, de så kallade borriggarnas, storlek.
Om styrd borrning inte är möjligt att använda kan kabeln förläggas på botten av älven och
förankras med hjälp av tyngder som placeras med jämna avstånd på kabeln. Vid stenig och
bergig botten förläggs kabeln i rör. Vid strandkanten förläggs kabeln i schakt varefter
schaktet fylls igen och marken återställs. Vid förläggning på berghällar kan kabeln
förankras på en kabelstege eller i rör som förankras mot berget.
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3 Beskrivning av berörda intressen
Nedan beskrivs registrerade allmänna intressen i utredningsområdet. Dessa intressen har
beaktats och legat till grund för utarbetande av de alternativa stråk som presenteras under
avsnitt 4 Studerade alternativ.

3.1

Landskapet

Länsstyrelsen i Västernorrland har i en regional landskapsanalys från 2010 delat in länet i
landskapskaraktärer. Landskapskaraktärerna är baserade på naturgeografiska strukturer,
historisk och nutida användning samt landskapets rumsliga och visuella struktur.
Landskapskaraktärerna kan användas som underlag för att lokalisera, och bedöma
påverkan av, en kraftledning utifrån ett visuellt perspektiv samt ett
markanvändningsperspektiv. De landskapskaraktärer som förekommer inom
utredningsområdet är Älvdalslandskap, Mosaikartat odlingslandskap och Kuperat
skogslandskap, se figur 4.
Älvdalslandskapet i Ljungans dalgång karaktäriseras av den skålformade älvdalsprofilen
som rymmer jordbruksmark, infrastruktur och bebyggelse och som ramas in av omgivande
skogsklädda höjdryggar. Älven bildar ett avlångt landskapsrum och definierar den
huvudsakliga riktningen i landskapet som vägar, järnväg och bebyggelse följer. Siktlinjer
och utblickar i landskapet följer också älvens riktning.

Figur 4. Landskapskaraktärernas utbredning i södra delen av
Västernorrlands län med utredningsområdets ungefärliga gräns markerat i rött. Bild från
Regional landskapsanalys med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft –
Länsstyrelsen i Västernorrland 2010.
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Det mosaikartade odlingslandskapet karaktäriseras av omväxlande öppen odlingsmark,
sjöar och skogsklädda höjder. I denna landskapskaraktär finns ingen lika tydlig riktning
som i älvdalen eftersom topografin är mer varierad. Den mosaikartade markanvändningen
gör att både stora och små landskapsrum bildas.
Det kuperade skogslandskapet består av skogsområden belägna på den norrländska
bergkulleterrängen med inslag av småskaliga odlingsbygder. I denna landskapskaraktär
saknas ofta tydliga riktningar men höjder i topografin kan fungera som orienteringspunkter
och utsiktspunkter. Det kuperade skogslandskapet befinner sig delvis över den högsta
kustlinjen och den främsta markanvändningen är skogsbruk.

Figur 5, uppe. Älvdalslandskapet sett från Stödesjöns södra strand, foto Ramböll.
Figur 6, nere till vänster. Bebyggelse, vägar och kraftledningar följer älvdalens riktning vid
Ljungan., foto Ramböll.
Figur 7, nere till höger. Kuperat skogslandskap i utredningsområdet, foto Ramböll.
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3.1.1
Markanvändning och bebyggelse
I älvdalslandskapet närmast Ljungan och Stödesjön är den huvudsakliga
markanvändningen jordbruksmark som domineras av betesdrift, med inslag av bebyggelse,
infrastruktur och skogsmark. Längre från Ljungan och Stödesjön dominerar
skogsbruksmark med inslag av myrar. Ljungan är reglerad av ett antal dammar och el från
vattenkraft produceras i vattenkraftverk i området.
Bebyggelsen i området finns delvis samlad i orterna Stöde, Fanbyn och Nedansjö samt
längs Stödesjöns strand och i anslutande sidodalgångar. Enligt Sundsvalls kommuns
översiktsplan finns inom utredningsområdet utvecklingsområden för bostads- och
verksamhetsutveckling i Stöde och Nederede.
Samebyarna Jijnjevaerie, Raedtievaerie, Voernese och Joevnevaeries intresseområden för
rennäring överlappar utredningsområdet, se figur 8. Området runt Stödesjön används som
förvinterland, vinterland, vårvinterland och vårland vilket innebär att renarna vistas här i
perioden november-maj och fungerar som vinterbetesmark, förflyttningsområde med
rastbetesmarker samt kalvningsplats. Inga förflyttningsleder förekommer dock inom
utredningsområdet. Riksintresse för rennäring ligger även det utanför utredningsområdet.
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Figur 8. Rennäring.
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3.1.2
Geotekniska förutsättningar
Utredningsområdet domineras av moränmark i en kuperad terräng där berg i dagen är
vanligt förekommande samt att torvområden stundtals uppträder mellan bergknallarna.
Västra delen av utredningsområdet söder om Ljungan och Stödesjön utgörs av
lösmarksområde bestående av lera, silt och torv. Längs med Ljungans och bitvis
Stödesjöns strandkant utgörs jordarterna av lera, silt och finsand. Finsediment förekommer
även kring övriga vattendrag så som åar och bäckar. Inslag av postglacial sand och grus
finns inom området. Moränen inom området är av karaktären sandig och siltig. Markytan
är på sina håll både stor- och rikblockig och tidvis är jordtäcket tunt.

Figur 9. SGU:s jordartskarta. (blått=morän, rött=berg, gult=silt/lera, beige=torv,
orange=sand/grus, grönt=sand).

3.2

Kommunala planer

3.2.1
Översiktsplan
Sundsvalls kommuns översiktsplan antogs i maj 2014. Stödesjöns hela norra strand ingår i
översiktsplanen som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Detta
innebär att dispens från strandskydd kan prövas för sjönära bostadsbebyggelse norr om
Stödesjön.
LIS-området sammanfaller även med ett område med olika besöksmål som i
översiktsplanen pekas ut som utvecklingsstråk för turism, benämnt E14/Ljunganstråket.
Bland annat omnämns utsikterna från Huberget. Turismfrågorna omnämns också i
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Regional Landskapsanalys från Länsstyrelsen Västernorrland i vilken man förklarar hur
landsbygdens roll förändras från att vara främst ett produktionslandskap till att idag i stora
delar vara upplevelse- och fritidslandskap, med helt andra krav på landskapsbild. Det
västernorrländska landskapets främsta och turismkvaliteter beskrivs vara kulturmiljöer,
tystnad, vackra landskap och upplevd orördhet.
Ett av de områden som kommunens översiktsplan pekar ut som större vildmarksområde
söder om Stödesjön sträcker sig till viss del in i utredningsområdet. De större
vildmarksområdena beskrivs som relativt opåverkade av exploatering även om de bitvis
präglas av ett aktivt skogsbruk. Vidare säger översiktsplanen att ny infrastruktur som
exempelvis traﬁk och industrianläggningar så långt som möjligt ska undvikas i större
vildmarksområden och att ”master och andra höga byggnadsverk ska om möjligt
samlokaliseras med befintliga anläggningar”.
Vidare finns inom utredningsområdet mindre skogsbestånd som enligt översiktsplanen har
särskilda sociala värden. Ett av dessa är Klunsmyran som ligger i södra delen av Stöde.
Kring Borgberget i Nedansjö finns friluftsområde med elljusspår.
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Figur 10. Kommunala planer och kommunaltekniska funktioner.
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3.2.2
Vindkraftsplan
Tillhörande Sundsvalls översiktsplan finns en vindkraftsplan där olika typer av
utbyggnadsområden för vindkraft i kommunen pekas ut. Inom utredningsområdet finns
områden där vindkraft kan prövas. I vindkraftsplanen står det också att hänsyn ska tas till
natur, kultur och landskapsbild vid lokalisering av kringanläggningar till vindkraft, såsom
kraftledningar för nätanslutning.
Även i Regional Landskapsanalys från Länsstyrelsen Västernorrland, som har ett fokus på
vindkraftsutbyggnad, påpekas att nya kraftledningar bör placeras i landskap där det redan
finns vägar, kraftledningar och ledningsgator. Även avståndet från kraftledningar till
vindkraftverk, 100-200 meter beroende på verkets storlek, omnämns då detta krävs för
säker flygbesiktning av luftledningar.
3.2.3
Vattenskyddsområden, reningsverk och deponier
I utredningsområdet finns det en del kommunaltekniska funktioner. Både i Stöde och
Nedansjö finns reningsverk. I området finns även en del nedlagda deponier.
Fyra vattenskyddsområden för grundvatten finns inom utredningsområdet i anslutning till
Ljungan. Syftet med vattenskyddsområdena är att säkra tillgången på dricksvatten och
grundvattentäkterna ska skyddas mot föroreningar och verksamheter som kan medför a
negativ påverkan på grundvattnet. Transformatorstationen Skallböle (SKBO) ligger inom
vattenskyddsområdet Matfors och stationen Nederede (M01) ligger inom
vattenskyddsområdet Stöde Ede. Vattenskyddsområden Stöde-Nedansjö och Stöde
Baggenäset är belägna vid Ljungan söder om Nedansjö respektive Stöde.
3.2.1
Detaljplaner
Gällande detaljplaner finns inom utredningsområdet vid Stöde, Fanbyn, Nedansjö, Nyänget
och Matfors.
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Figur 11. Kommunala planer för vindkraft.
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3.3

Naturmiljö och vatten

Naturvärdena i området finns i anknytning till såväl älvdalslandskapet och det
mosaikartade landskapet som det omgivande kuperade skogslandskapet. I älvdalen finns
ekologiskt värdefulla områden i raviner, vid älvsstränderna och de brukade markerna. I
skogsområdena finns naturvärdena framförallt i äldre skogar med naturskogskaraktär och
på sydbranter. Ett antal registrerade skydds- och restriktionsområden kopplade till
naturmiljö finns i utredningsområdet och beskrivs nedan.
3.3.1
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom EU. I Sverige skyddas Natura 2000områden i 7 kap. miljöbalken och samtliga Natura 2000 områden har dessutom status som
riksintressen. Inom utredningsområdet finns Natura 2000-området Skjulsta strandäng som
är beläget strax söder om Stöde vid Ljungas delta i Stödesjön. Området är 2,2 ha och dess
främsta bevarandesyfte är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för arten ävjepilört.
Sötvattenstrandängen utgör också en viktig plats för häckande och rastande fåglar.
3.3.2
Riksintresse naturvård
Riksintressen för naturvården regleras i miljöbalkens tredje kapitel och utpekade områden
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Inom utredningsområdet
finns deltalandskapet vid Ljungas utflöde i Stödesjön som omfattas av riksintresse
naturvård, Skjulsta strandäng – Stödesjöns delta. Riksintressets värden består framförallt
av deltat samt de beteshävdade sötvattenstrandängarna och hagmarkerna som alla har höga
naturvärden.
3.3.3
Skogliga biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden skyddas enligt 7 kapitlet miljöbalken och Skogsstyrelsen ansvarar
för de biotopskyddsområden som finns i skogsmark. Några mindre områden med skogliga
biotopskydd finns inom utredningsområdet strax söder om Gimsjön, söder om Fanbyn.
3.3.4
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan markägare och Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen eller kommunen och syftet är att bevara områden med höga naturvärden.
Några mindre områden som omfattas av naturvårdsavtal finns i närheten av Matfors.
3.3.1
Naturvårdsobjekt
Naturvårdsobjekt är områden som av Länsstyrelsen eller kommunen angetts som värdefull
natur utan att de har ett formellt skydd (Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun,
Naturen, April 2014). Ett flertal naturvårdsobjekt finns inom utredningsområdet, till
exempel vid Stödesjön, Fanbyån och Hemgravsån. Naturvårdsobjekten är klassade från
klass 3 – högt naturvärde till klass 1 – högsta naturvärde. Områden från samtliga klasser
förekommer i utredningsområdet.
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Figur 12. Naturmiljövärden och vattenförekomster i området.
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3.3.2
Nyckelbiotoper och Naturvärdesobjekt
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden som har förutsättningar att
hysa hotade och rödlistade arter. Naturvärdesobjekt är områden som inte fyller kraven på
att vara nyckelbiotoper men kan ändå vara viktiga för den biologiska mångfalden.
Nyckelbiotoper förekommer på flera platser i skogsområdena både norr och söder om
Stödesjön. Ett flertal naturvärdesobjekt finns i skogsområdena runt Stödesjön.
3.3.3
Sumpskogar
Sumpskogar är ett samlingsnamn för all skogsklädd våtmark. Sumpskogar av olika typ
förekommer på ett flertal ställen i utredningsområdet.
3.3.4
Våtmarksinventeringen
Våtmarksinventeringen är en inventering av Sveriges våtmarker som genomförts av
länsstyrelserna under 25 år. I Västernorrlands län genomfördes inventeringen i slutet av
80- och början av 90-talet. Ett fåtal våtmarker av klass 3 och 4 finns i utredningsområdet.
3.3.5
Vattenförande geotoper och grundvattenförekomster
Inom utredningsområdet finns vattenförande geotoper och grundvattenförekomster, dessa
sammanfaller geografiskt och några sträcker sig längs Ljungan, både väster och öster om
Stödesjön och en i nord-sydlig riktning (Lillström-Nedansjöbodarna).

3.4

Kulturmiljö

Kulturmiljövärdena i utredningsområdet är framförallt kopplade till den långa
kontinuiteten av markanvändning och bosättningar i älvdalslandskapet och det
mosaikartade odlingslandskapet, samt industrihistoriska värden kopplade till älven som
kraftkälla och hanteringen av timmer. I det kuperade skogslandskapet är kulturvärdena
kopplade till bland annat fäboddrift och träindustrin.
3.4.1
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintressen för kulturmiljövården regleras i miljöbalkens tredje kapitel och utpekade
områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Riksintresse för
kulturmiljövård, Ljungans dalgång, finns runt Stödesjön och Ljungan. Riksintresset
innefattar älvdalen med dess långa kontinuitet av bosättningar, storslagna
jordbrukslandskap och betydelse som kommunikationsled samt transportled för timmer.
3.4.2
Fornlämningar
Ett flertal fornlämningar finns inom utredningsområdet. Fornlämningar skyddas av
kulturmiljölagen (1988:950) och får inte skadas.
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3.4.3
Kommunalt kulturmiljöprogram
Områden berörda av det kommunala kulturmiljöprogrammet förekommer runt Stödesjön
och Ljungan. Kulturmiljöprogrammet överlappar delvis riksintresse för kulturmiljövården
men har en något mindre utbredning och är indelat i ett antal delområden.
3.4.4
Bevarandeplan för odlingslandskapet
Ett antal områden som omfattas av bevarandeplan för odlingslandskapet finns i anslutning
till Ljungan. Områdena är särskilt värdefulla odlingslandskap med högra kultur- och
naturvärden som bildats bland annat genom en långvarig hävd.
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Figur 13. Karta över kulturmiljövärden i området.
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3.4.5
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs och betesmarksinventeringen är en inventering av kultur- och naturvärden i ängs- och
betesmarker. Inventeringen används för att kunna göra utvärderingar och uppföljningar av
miljöersättningar och andra åtgärder för natur- och kulturmiljö. Några mindre områden
som omfattas av ängs- och betesmarksinventeringen finns inom utredningsområdet i
närheten av Ljungan.

3.5

Friluftsliv

I utredningsområdet finns goda förutsättningar för fiske, jakt samt vandring längs olika
leder. Även möjligheter till ridning och skoteråkning finns. Flera skoterleder finns norr och
söder om Ljungan vid Stöde och Skallböle, samt vid Nedansjö. Nya skoterled planeras
löpa längs Ljungans norra strand från Nedansjö till Skallböle, samt söder om Ljungan vid
Skallböle. Längs Stödesjöns norra strand går Sankt Olofsleden, en pilgrimsled som löper
från Selånger till Trondheim. I närheten av Sankt Olofsleden, i skogen ca 1 km nordost om
Stöde ligger en friluftsstuga. Fiskevårdsområden finns till exempel i Ljungan och ett antal
sjöar inom utredningsområdet.
I översiktsplanen uttrycker man att älvdalarna med angränsande landskap är en tillgång i
planeringen och att man vill utveckla dem för friluftsliv. Att stora områden ger en
upplevelse av tystnad och vildmark vill man bevara. En av riktlinjerna för byggande i
dessa områden är att man planerar utifrån en hänsyn till natur, kultur och friluftsliv.
I dokumentet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun – Fritiden lyfter man fram
att älvdalarna och dess omgivande landskap fyller en viktig funktion som utflyktsmål i
kommunen och att de bjuder på imponerande vyer över landskapet. Att Ljungans dalgång
även utgör riksintresse för rörligt friluftsliv bör nämnas, riksintresset ligger dock utanför
utredningsområdet. I Nedansjö finns även tillgång till ett friluftsområde med elljusspår runt
Borgberget. I Stöde finns friluftsområdet Klunsmyran med bland annat elljusspår.

3.6

Infrastruktur

3.6.1
Väg och järnväg
Väg E14 mellan Sundsvall och Östersund som är den mest trafikerade vägen i området
löper på norra sidan av Stödesjön. Ett flertal allmänna och enskilda vägar finns också i
området. Vägarna är oftast kopplade till bebyggelse men även skogsvägar i kuperad
terräng förekommer. Söder om väg E14, vid Stödesjöns strandkant, löper den enkelspåriga
järnvägen mellan Sundsvall och Ånge.
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3.6.2
Vattenkraftverk, transformatorstationer och kraftledningar
Två vattenkraftverk finns i utredningsområdet, ett vid transformatorstationen Nederede och
ett ca 1,5 km väster om Skallböle. Förutom transformatorstationen Nederede finns
ytterligare fyra transformatorstationer i området i anslutning till Ljungan.
I anslutning till, och strax väster om, station S01 löper fyra stycken 220 kV
stamnätsledningar i nordsydlig riktning. Väster om station Nederede finns också en
stamnätsledning som korsar Ljungan i nordsydlig riktning. Stamnätsledningar i östvästlig
riktning förekommer också på både norra och södra sidan av Stödesjön. Söder om
Stödesjön i östvästlig riktning finns, förutom en stamnätsledning, också en av
Trafikverkets 130 kV ledningar. I detta ledningsstråk finns även en ledningsgata för en
raserad regionnätsledning, vilket skulle möjliggöra en parallellförläggning av den här
planerade kraftledningen, något som utvecklas vidare nedan under alternativa stråk.
Ett antal regionnätsledningar finns också i området, både söder och norr om Stödesjön.
Lokalnät finns i anslutning till samlad bebyggelse och allmänna vägar.

3.7

Hälsa och säkerhet

Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett
samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. De elektromagnetiska fälten uppkommer
vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el och påverkas av
fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna.
Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur.
Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det
inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för
magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns ej framtagna av svenska
myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av
fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996:
”Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”.
Myndigheterna rekommenderade gemensamt:
”Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad
som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och
byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att
exponeringen begränsas”.
I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i ansökningshandlingen kommer
magnetfältsberäkningar för den lokalisering och det utförande för kraftledningen som väljs
att redovisas tillsammans med en utförligare beskrivning av elektromagnetiska fält.
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4 Studerade alternativ
4.1

Metod för framtagande av stråk

Metoden för framtagande av stråk har utgjorts av en lokaliseringsutredning som utgår ifrån
landskapet som helhet vilket inkluderar såväl tekniska och geotekniska förutsättningar som
hänsyn till bebyggelse, visuell påverkan samt skydds- och restriktionsområden. Teknisk
byggbarhet och stråkens längd har vägts samman med befintliga intressen i landskapet för
att komma fram till stråkalternativen. Nedan listas de kriterier som påverkat framtagandet
av stråken.
Kriterier för lokalisering av stråk för luftledning:









Genhet. En kortare sträcka är att föredra då det ger mindre påverkan på omgivande
marker och har ekonomiska fördelar.
Rak sträcka. En rak sträcka har färre vinkelstolpar och bli därför billigare att
bygga och gör mindre åverkan i mark på grund av enklare stolpe och färre stag.
Undvika skydds- och restriktionsområden. Detta underlättar tillståndsprocessen
och minskar risken för påverkan på befintliga intressen och värden.
Ansluta till befintliga vägar. Närhet till befintliga vägar förenklar vid anläggning
och reparationer.
Undvika bostäder. Tillräckliga avstånd till bostäder hålls för att tillse att
magnetfälten inte blir för höga samt för att undvika onödigt stor visuell påverkan.
Undvika att kraftledning ligger i horisontlinjen eller högst i terrängen för att
minska påverkan på landskapsbilden.
Lämpliga geotekniska förutsättningar. Olämpliga grundläggningsområden
undviks om möjligt.
Följa befintlig infrastruktur. Parallellförläggning med befintliga kraftledningar
samlar infrastrukturen och ger minskat intrång i landskapet. Luftledningar måste i
normala fall placeras utanför vägområdet på befintliga vägar. Om vägar behöver
korsas vid en luftledningsdragning bör det göras vinkelrätt mot vägens
längdriktning. Nya, ej brottsäkrade, luftledningar bör placeras med ett avstånd på
minst en stolplängd från befintliga kraftledningar. Ett mindre avstånd kan
användas om ledningarna är brottsäkrade.

Kriterier för lokalisering av stråk för kabel:


Genhet. En kortare sträcka är att föredra då det ger mindre påverkan på omgivande
marker och har ekonomiska fördelar.
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4.2

Undvika skydds- och restriktionsområden. Detta underlättar tillståndsprocessen
och minskar risken för påverkan på befintliga intressen och värden.
Följa befintliga vägar. Detta ger en minskad kostnad vid anläggning och
förenklar reparationer samt ger minskat intrång i orörd mark. En kabels schaktkant
måste vara minst 2,5 m från vägbanekanten.
Undvika skogsmark. Schaktning i jordbruksmark är mer ekonomiskt lönsamt då
ingen skogsgata behöver röjas.
Lämpliga geotekniska förutsättningar. Kalt berg undviks för att underlätta
schaktning.

Alternativa stråk

De intresseområden som beskrivits under kapitel 3 har sammanvägts med tekniska
aspekter, avstånd till bostäder mm. vid framtagandet av alternativa stråk. Vägledande för
stråkens utarbetande har varit kriterierna under 4.1 ovan. Urvalet har utmynnat i fyra
möjliga stråk, tre luftledningsstråk och ett kabelstråk som E.ON Elnät valt att undersöka
vidare.
De tre alternativa stråk för luftledning och det kabelalternativ som tagits fram redovisas
nedan utifrån tidigare beskrivna berörda intressen. Stråken är från 400 m breda och uppåt,
och är som bredast vid transformatorstationerna eftersom terrängen här är komplicerad,
vilket kräver en flexibilitet i stråken för att i ett senare skede kunna inrymma en möjlig
sträckning för ledningen. Ett kabelalternativ norr om Stödesjön har undersökts under
processen men förkastats då det bedömts som olämpligt på grund av byggtekniska
svårigheter. För mer detaljerad beskrivning av registrerade natur- och kulturmiljöintressen
inom respektive stråk, se tabeller i bilaga 2.
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Figur 14. Orienteringskarta med utredningsområde och stråkalternativ inklusive det
förkastade kabelstråket. Se även bilaga 1 för större kartbild.
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4.2.1
Luftledningsstråk 1
Stråket är beläget söder om Stödesjön och söder om den befintliga ledningsgatan som
omfattas av luftledningsstråk 2. Stråket är relativt rakt och går huvudsakligen genom
skogsmark och undviker tätbebyggda områden förutom i anslutning till stationerna.
Eftersom stråket i huvudsak är placerat utanför älvdalslandskapet med dess natur- och
kulturvärden undviks ett flertal skydds- och restriktionsområden. Stråket blir dock längre
när dalgången undviks. Bebyggelse finns inom stråket vid Strömmen och Stormyran.
Längd
Landskapsbild
Markanvändning och
bebyggelse
Kommunala planer

Naturmiljö och vatten
Kulturmiljö
Friluftsliv

Infrastruktur

ca 30 km
Kuperat slutet skogslandskap samt älvdal med delvis öppen
jordbruksmark.
Huvudsakligen skogsbruk med inslag av jordbruksmark.
Bebyggelsen inom stråket finns framförallt vid stationerna i
början och slutet på stråket. Förvinter-, vinter-, och vårvinterland
för Jijnjevaerie sameby samt vinterland för Voernese sameby.
Utredningsområde för LIS och utvecklingsstråk för turism och
rekreation överlappar stråket i närheten av Ljungan och
Stödesjön. Vattenskyddsområdena Stöde Ede och Matfors finns
inom stråket.
Sumpskogar, Naturvårdsobjekt och Naturvärdesobjekt finns inom
stråket.
Riksintresse kulturmiljö, Bevarandeplan för odlingslandskapet
och ett fåtal fornlämningar finns inom stråket.
Friluftsliv kopplat till skogsområdena söder om Stödesjön
påverkas av stråket. 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
befintlig och planerad skoterled kring Skallböle.
Stråket korsar allmänna vägar. Stamnätsledningar korsas strax
väster om Skallböle.

4.2.2
Luftledningsstråk 2
Stråket är beläget söder om Stödesjön och följer till stora delar en befintlig ledningsgata.
Stråket är rakt och går i stort sett den närmsta vägen mellan stationerna.
Markanvändningen är huvudsakligen skogsmark men stråket korsar också jordbruksmark.
Bebyggelse finns inom stråket vid Strömmen, Tjärnberget/Slättån, Skiftesbäcken,
Kvarndammsbäcken och Rävelsbodsvallen. Stråkets placering närmare älvdalen gör att fler
kulturmiljövärden påverkas än i luftledningsstråk 1 och 3. Placeringen i en befintlig
ledningsgata gör dock att påverkan på skogen och landskapsbilden minskar.
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Längd

Ca 27 km

Landskapsbild

Älvdalslandskap med delvis öppen jordbruksmark samt kuperat
slutet skogslandskap.
Skogs- och jordbruk. Bebyggelse vid stationerna M01 och SKBO
samt längs Stödesjöns strand finns inom stråket. Förvinter-,
vinter-, och vårvinterland för Jijnjevaerie sameby samt vinterland
för Voernese sameby.
Utredningsområde för LIS och utvecklingsstråk för turism och
rekreation överlappar stråket i närheten av Ljungan och
Stödesjön. En nedlagd industritipp finns inom stråket.
Vattenskyddsområdena Stöde Ede, Matfors och Stöde-Nedansjö
finns inom stråket. Gällande detaljplaner (DP-87 och B7010) vid
Nedansjö finns inom stråket.
Sumpskogar, Nyckelbiotoper, Naturvårdsobjekt och
Naturvärdesobjekt finns inom stråket. Vattenförande geotoper
och grundvattenförekomster tangerar stråket.
Riksintresse kulturmiljö, Kulturmiljöprogram, Bevarandeplan för
odlingslandskapet och ett antal fornlämningar finns inom stråket.
Stråket korsar det kommunala utvecklingsstråket för turism och
rekreation. Korsar skoterleder strax utanför och söder om Stöde,
samt befintlig och planerad skoterled nära Skallböle.
Stråket är beläget i en befintlig ledningsgata där en
stamnätsledning och en av Trafikverkets 130 kV ledningar finns.
Stamnätsledningar korsas också strax väster om SKBO. Stråket
korsar allmänna vägar.

Markanvändning och
bebyggelse
Kommunala planer

Naturmiljö och vatten
Kulturmiljö
Friluftsliv
Infrastruktur

4.2.3
Luftledningsstråk 3
Stråket ligger norr om Stödesjön och går huvudsakligen igenom skogsmark. Stråket
undviker älvdalen till stora delar och är därför längre än stråk 2. Bebyggelse finns inom
stråket främst vid Nederede och Skallböle. Stråkets placering utanför älvdalslandskapet
med dess natur- och kulturvärden gör att påverkan på ett flertal skydds- och
restriktionsområden undviks.
Längd

Ca 28 km

Landskapsbild

Kuperat slutet skogslandskap samt en mindre del älvdal med
delvis öppen jordbruksmark. Vinterland för Voernese sameby
samt vår-, vinter-, och vårvinterland för Joevnevaerie sameby.
Huvudsakligen skogsbruk med inslag av jordbruksmark.
Bebyggelsen inom stråket finns framförallt vid stationerna i
början och slutet på stråket.
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 stråket i närheten av Ljungan och
Stödesjön. Vattenskyddsområdena Stöde Ede och Matfors finns
inom stråket. Gällande detaljplan (B6043) tangerar stråket vid
Nyänget.
Sumpskogar, Naturvårdsobjekt och Naturvärdesobjekt finns inom
stråket. Vattenförande geotoper och grundvattenförekomster
korsar stråket.
Riksintresse kulturmiljö, Kulturmiljöprogram, Bevarandeplan för
odlingslandskapet och ett antal fornlämningar finns inom stråket.
Friluftsliv kopplat till skogsområdena norr om Stödesjön
påverkas av stråket. 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.
Stråket korsar allmänna vägar samt väg E14 vid två tillfällen.
Stamnätsledningar korsas väster om SKBO och en
regionnätsledning tangeras.

4.2.4
Kabelstråk
Kabelstråket följer till stor del befintliga vägar och går i stort sett den närmsta vägen
mellan transformatorstationerna. Skogsmark undviks delvis men eftersom
jordbruksmarken är begränsad i området är det omöjligt att dra stråket endast genom öppen
mark. Eftersom stråket är beläget nära Stödesjön i älvdalen återfinns inom stråket ett antal
kulturmiljövärden. Bebyggelse vid Fanbyn, längs Stödesjöns strand och vid stationerna
ligger inom stråket.
Längd

Ca 26 km

Landskapsbild

Älvdalslandskap med växlande öppen jordbruksmark och
skogsområden
Jord- och skogsbruk. Bebyggelse vid stationerna, i Fanbyn och
längs Stödesjöns strand. Förvinter-, vinter-, och vårvinterland för
Jijnjevaerie sameby samt vinterland för Voernese sameby.
Utredningsområde för LIS och utvecklingsstråk för turism och
rekreation finns inom stråket i närheten av Ljungan och
Stödesjön. En nedlagd industritipp finns inom stråket.
Vattenskyddsområdena Stöde Ede, Matfors och Stöde-Nedansjö
finns inom stråket.
Nyckelbiotoper, Naturvårdsobjekt och Naturvärdesobjekt finns
inom stråket. Vattenförande geotoper och
grundvattenförekomster finns inom stråket.
Riksintresse kulturmiljö, Kulturmiljöprogram, Bevarandeplan för

Markanvändning och
bebyggelse
Kommunala planer

Naturmiljö och vatten
Kulturmiljö
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Friluftsliv
Annan infrastruktur

odlingslandskapet, Ängs- och betesmarksinventering och
fornlämningar finns inom stråket.
Stråket korsar det kommunala utvecklingsstråket för turism och
rekreation. Stråket korsat skoterleder i utkanten söder om Stöde
och vid Skallböle.
Stråket ligger i anslutning till vägen mellan Fanbyn och Matfors.
Vägen kan behöva korsas beroende på hur mycket tillgänglig
plats som finns bredvid vägen.
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Figur 15. Stråken i förhållande till kommunala planer och kommunaltekniska funktioner.
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Figur 16. Stråken i förhållande till kommunala planer för vindkraft.
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Figur 17. Stråken i förhållande till naturmiljövärden och vattenförekomster.
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Figur 18. Stråken i förhållande till kulturmiljövärden.
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5 Konsekvensbedömning
I det skede projektet nu befinner sig är det svårt att göra någon detaljerad
konsekvensbedömning eftersom varken utförande av ledningen eller dess sträckning är
bestämd. I den kommande MKB:n behandlas kraftledningens miljöpåverkan mer i detalj. I
det fortsatta arbetet med 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 och lämpligt utförande som möjligt för
ledningen. Först när detta är gjort kan också en konsekvensbedömning av valt alternativ
göras. I detta avsnitt görs en övergripande konsekvensbedömning av de fyra stråken och
påverkan från luftledning respektive kabel.

5.1

Landskap och markanvändning

Vid lokalisering i skogsmark är det oundvikligt att skog tas i anspråk för ledningen, både
under byggnation och under drift. För anläggning av kabel eller 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 och för en kabel
är motsvarande permanenta trädfria gata 4 meter bred. Dock krävs för en kabel 15 meters
arbetsområde som avverkas vid anläggning men som sedan får växa igen med undantag för
den permanenta trädfria gatan.
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 anläggande i åkermark utgör en kabel ingen större påverkan på markanvändning eller
landskapsbild under driftskedet. En luftledning i åkermark ger en lokal påverkan med
stolparnas fundament på markanvändningen men kan även ge en långväga påverkan på
landskapsbilden.
Rennäringen påverkas av röjda skogsgator framförallt i form av förändringar
betestillgången. Kalavverkning resulterar i förlust av trädlavar som är en viktig del av
renens vinterbete. Trädlavar förekommer mest i gammal skog varför avverkning av sådan
är mest negativ för rennäringen. Marklavar, som står för ca 40-70 % av renarnas
vinterbete, kan dock påverkas positivt av kalavverkning vilket ökar betestillgången
(Skogsstyrelsen 2008).

5.2 Bebyggelse, planer och infrastruktur
Bebyggelse förekommer inom samtliga alternativa stråk. Konsekvenser för
bostadsbebyggelse är framför allt visuell påverkan och det elektromagnetiska fält som
alstras kring kraftledningen. En kabel innebär ett mindre elektromagnetiskt fält på grund av
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kabelns uppbyggnad och att den är belägen under mark. Befintlig infrastruktur och
kommunala planer bedöms i detta skede vara förenliga med stråkalternativen.

5.3

Natur- och kulturmiljöer, friluftsliv

Samtliga luftledningsstråk berör natur- och kulturmiljövärden i någon form.
Luftledningsstråk 1 och 3 berör kulturmiljövärden i mindre utsträckning än
luftledningsstråk 2 och kabelstråket eftersom de är belägna längre från Ljungan där de
flesta kulturmiljövärdena finns. Luftledningsstråk 2 och kabelstråket överlappas till
exempel av områden som omfattas av bevarandeplan för odlingslandskapet vilket
resterande stråk inte gör. Stråken överlappar också större delar av riksintresse för
kulturmiljövård och det kommunala kulturmiljöprogrammet.
En kabel ger mindre påverkan på kulturmiljön generellt eftersom den inte ger någon visuell
påverkan. Konflikten med fornlämningar kan dock bli större eftersom kabeln grävs ner i
marken. Luftledningar och skogsgator kan påverka friluftslivet på platsen genom att skog
försvinner och att det tydliga ingreppet i skogsmarken minskar rekreationsvärdet.
Vad gäller naturvärden ger luftledningsstråk 2 en mindre påverkan på naturmiljön än
luftledningsstråk 1 och 3 eftersom det delvis är placerat i en befintlig skogsgata. I
luftledingsstråk 1 och 3 samt i kabelstråket måste en skogsgata röjas på vissa delar vilket
ger en större påverkan på naturmiljön. Riksintresse för naturvård eller Natura 2000 finns
inte inom något av stråken, medan naturvårdsobjekt och sumpskogar återfinns inom
samtliga stråk.
Påverkan på förekommande natur- och kulturvärden samt rekreationsvärden i området
kommer att beskrivas mer i detalj i kommande MKB när en sträckning är fastställd.

5.4

Hälsa och säkerhet

I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i ansökningshandlingen kommer
som tidigare nämnts magnetfältsberäkningar att redovisas samt en utförligare beskrivning
av elektromagnetiska fält att ges.
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten kommer
att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätt som upprättas med berörda
fastighetsägare. De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande
och/eller anordnande av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de
verksamheter som får/kan bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges i
markupplåtelseavtalen/ledningsrätten och finns reglerade i elektriska
starkströmsföreskrifter.
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6 Tidplan och fortsatt arbete
Efter genomförandet av samråd kring stråken kommer en utvärdering av stråken ske
varefter ett förslag till sträckning utarbetas inom valt stråk. Samråd kring denna föreslagna
sträckning sker sedan och en slutlig sträckning tas fram. För denna kommer nätkoncession
för linje att sökas, troligen under hösten 2016.
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