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1

Inledning

1.1

Bakgrund

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) har under 2016 och 2017 genomfört samråd
avseende en ny planerad 130 kV kraftledning mellan Storhöjden och Källsjön i Kramfors
och Sollefteå kommuner i Västernorrlands län. Ledningen syftar till att ansluta den
planerade vindkraftanläggningen Storhöjden till elnätet.
Ett kompletterande samråd avseende sträckning för den planerade ledningen genomförs nu
utifrån tidigare inkomna synpunkter, genomförda utredningar och inventeringar. Mer
information och underlag i ärendet finns i tidigare samrådshandlingar som finns att ta del
av på E.ON Elnäts hemsida, www.eon.se/regionnat. Det går även bra att kontakta angiven
kontaktperson för att få underlag hemskickat i pappersform (se kontaktuppgifter i slutet av
dokumentet).

1.2

Samråd

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. För att ge
möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet har E.ON Elnät redan från
början valt att samråda brett med samtliga instanser.
Samrådet för den planerade kraftledningen inleddes genom samrådsmöten med
Länsstyrelsen och berörda kommuner under november 2015. Skriftligt samråd med
berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare avseende föreslagna bredare
ledningsstråk genomfördes sedan under mars-april 2016. Allmänheten informerades om
projektet genom annonser i Tidningen Ångermanland, Kramforsbladet och Sollefteåbladet.
Den information och de synpunkter som framkom i stråksamrådet har tillsammans med
övrig tillgänglig information och resultat från genomförda utredningar och inventeringar
legat till grund för arbete med att ta fram ett förslag på sträckning för ledningen.
Samråd avseende föreslagen sträckning genomfördes under mars och april 2017 med
berörda parter. Möten i form av öppet hus genomfördes på två olika platser under början av
april 2017. Utifrån de synpunkter som framkom i sträckningssamrådet har E.ON Elnät
utfört ytterligare utredningar och inventeringar i syfte att utvärdera möjligheterna till
justeringar. Bland annat lyftes ett helt nytt förslag att sambygga ledningen med befintliga
ledningar söderut mot Bollsta bruk av ett antal markägare (i underlaget benämnt ”utredd
delsträcka 7”, se avsnitt 2.2.6 nedan). Ett justerat förslag på sträckning har tagits fram som
ett resultat av genomförda utredningar och utvärderingar och presenteras i detta underlag.
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E.ON Elnät vill med detta utskick på nytt informera och samråda med berörda parter om
den aktuella ledningen. Föreliggande information, tillsammans med tidigare
samrådshandlingar, är avsedda att utgöra underlag för samråd avseende ledningssträckning
för den planerade kraftledningen. Samrådet genomförs skriftligen med berörda parter. På
E.ON Elnäts hemsida (www.eon.se/regionnat) finns utöver tidigare samrådshandlingar
även en samrådsredogörelse från tidigare genomförda samråd, där en alternativjämförelse
av samtliga studerade stråkalternativ presenteras som bilaga, något som efterfrågats i
genomfört sträckningssamråd. I denna jämförelse har även ”utredd delsträcka 7” i detta
underlag inkluderats och benämnts som stråk 4.
Berörda parter ges härmed ytterligare ett tillfälle att inkomma med eventuella synpunkter
rörande projektet. Utfallet av detta kompletterande samråd kommer tillsammans med vad
som tidigare framkommit, att ligga till grund för den MKB som avses bifogas den
kommande ansökan om nätkoncession för linje.
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2

Alternativ

För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel.
E.ON Elnät har studerat alternativ med båda tekniska lösningarna men har tidigare avfärdat
ett utförande med markförlagd ledning, främst med avseende på driftsäkerhet,
anläggningsteknsika aspekter och kostnad. Markförlagda ledningar på denna
spänningsnivå på så lång sträcka är avsevärt dyrare än luftledning och bedöms inte vara
samhällsekonomiskt motiverat. På E.ON Elnäts projekthemsida finns en
alternativjämförelse där för- och nackdelar med olika studerade alternativ presenteras. Den
planerade ledningen föreslås i första hand att uppföras i enbenta stålstolpar med vertikalt
placerade faslinor.

2.1

Förordad sträckning

Den nu förordade sträckningen är ett justerat förslag av den sträckning som presenterades i
samråd under mars och april 2017 (se Figur 1 samt bilaga 1). Justeringar har främst gjorts
på sträckan väster om älven och öster om Källsjön. Vid passagen mellan Källsjön och
Tunsjön har två alternativ för sträckning tagits fram, dels det som presenterats i tidigare
samråd och dels ett alternativ som passerar över norra delen av Tunsjön. Båda dessa
alternativ är genomförbara och E.ON Elnät förordar i nuläget det nya alternativet som
korsar över sjön, se delsträcka 6 i Figur 2 samt beskrivning i 2.2.5 på sidan 9-10.

Figur 1. Förordat sträckningsförslag tillsammans med tidigare förordat sträckningsförslag.
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För att komma fram till den föreslagna sträckningen har ett antal utredningar genomförts
avseende delsträckor där information och synpunkter föranlett ytterligare studier. I avsnitt
2.2 nedan presenteras de sträckor där ytterligare utredningar genomförts tillsammans med
en sammafattning av varför alternativen valts alternativt valts bort.
På hela sträckan genom älvdalen, från norr om Arlom till Fanom, planeras ledningen att
sambyggas med befintlig 40 kV ledning för att det ska vara möjligt att komma fram. Det
innebär att befintliga ledningsstolpar raseras på denna sträcka och ersätts med enbenta
stålstolpar. Att ta ledningen ur drift innebär tekniska utmaningar och matningen till norra
sidan av älven måste tillfälligt lösas via lokalnätet. Denna lösning har bedömts som möjlig
för att bygga om denna delsträcka men att bygga om längre sträckor innebär oacceptabla
risker för driftsäkerheten. Sambyggnation innebär att intrånget i skogsmark motsvarar
nuvarande intrång. I jordbruksmark innebär det att intrånget minskar jämfört med idag då
antalet stolpar blir färre (enbenta stolstolpar ersätter tidigare portalstolpar).

2.2

Utredda förslag på justeringar

I detta avsnitt presenteras de delsträckor där ytterligare studier och utredningar genomförts
för att komma fram till den mest lämpliga sträckningen. I Figur 2 nedan visas de olika
delsträckorna med numrering från 1-7 i förhållande till nu föreslagen sträckning och
tidigare förordad sträckning.

Figur 2. Delsträckor där ytterligare studier och utredningar genomförts för att komma fram till mest lämpliga
sträckning.
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Delsträcka 3, 5 och 6 samt delar av delsträcka 4 överlappar med den förordade
sträckningen. De olika delsträckorna beskrivs separat under rubrikerna nedan.
2.2.1

Ändrad sträckning intill myr nära Storhöjden – 1

I samrådet framkom önskemål från markägare att uppföra ledningen på motsatt sida av ett
myrområde jämfört med föreslagen sträckning, sträcka 1 enligt Figur 3. E.ON Elnät har
utrett förslaget och genomfört en kompletterande naturvärdesinvetering för att utreda
sträckningens lämplighet. Genomförd inventering visar att föreslagen justering berör
områden med höga naturvärden varför E.ON Elnät valt att bibehålla tidigare föreslagen
sträckning. Det är tre olika områden med olika värden; en myr med hög naturlighet och
förekomst av rödlistade arter (klass 3), ett område med brandpräglad tallskog (klass 3)
samt ett område med fullskiktad skog med naturvårdsarter, död ved och hög representation
av gamla lövträd (klass 2).

Figur 3. Föreslagen justering vid myrområde i östra delen av ledningssträckningen, nära Storhöjden.

2.2.2

Sträcking förbi Arlom - 2

På sträckan förbi Arlom finns det bostadsbebyggelse som föranlett att E.ON Elnät studerat
två olika sträckningar, en som följer i befintlig ledningsgata (förordas) samt en som viker
av västerut från befintlig ledningsgata och rundar del av bebyggelsen. Båda dessa
presenterades i det sträckningssamråd som genomfördes i mars och april 2017.
Efter ytterligare utrdningar har E.ON Elnät konstaterat att det är möjligt att uppföra
ledningen i befintlig ledningsgata, genom sambyggnation med befintlig 40 kV ledning
samt markförläggning av lokalnätsledning. E.ON Elnät har därför valt att förorda detta
framför att uppföra ledningen i helt ny sträckning på denna delsträcka.
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Figur 4. Utredda sträckningsförslag vid bebyggelse vid Arlom.

2.2.3

Sträckning väster om Fanom - 3

Väster om Ångermanälven och söder om Fanom har det i samråd under mars och april
2017 framförts önskemål om justering av sträckningen till rågång mellan två fastigheter
vilket även medför att man inte behöver skära genom några skiften på fastigheter längst
västerut i Figur 5 nedan. Kompletterande naturvärdesinventering och teknisk förstudie för att
studera framkomligheten i området, som är starkt kuperat, har genomförts. Resultaten har
visat att det är möjligt att genomföra föreslagen sträckningsjustering och E.ON Elnät
förordar därför denna nya sträckning (rosa streck i Figur 5).

Figur 5. Justering av sträckning enligt synpunkter i samråd.

sid 8/13

2.2.4

Sträckning kring Barfjället och Lökomsvattnen – 4 och 5

Kring Barfjället och Lökomsvattnen är det svårframkomlig terräng. Både i stråksamrådet
samt i sträckningssamrådet under mars och april 2017 presenterades här ett större område
eftersom det inte var säkerställt att sträckningen var framkomlig rent tekniskt. I
sträckningssamrådet framkom ett förslag på sträckning enligt delsträcka 4 i Figur 6, där man
följer i rågången mellan fastigheter istället för att fragmentera skiften. På så sätt skulle
fragmentering av ett flertal fastigheter undvikas och skogsbruket skulle inte försvåras i lika
hög grad. En tekniskt förstudie genomfördes som visade att det inte är tekniskt möjligt att
följa i fastighetsgränsen norr om Lökomsberget pga terrängförhållandena. Istället togs
delsträcka 5 fram som ett förslag på justering och en kompletterande
naturvärdesinventering har genomförts för att studera detta alternativ. Ett alternativ med en
sträckning norr om Lökomsvattnet har även utretts men avförts, främst på grund av höga
naturvärden i detta område. Efter en sammanvägning av samtliga aspekter har en justering
i enlighet med delsträcka 4 kombinerat med delsträcka 5 gjorts. Detta medför fler
vinkelstolpar på ledningen men bedöms vara bättre då detta förslag följer fastighetsgränser
i högre utstäckning än tidigare.

Figur 6. Utredda sträckningsjusteringar kring Barfjället och Lökomsvattnen efter sypunkter i samråd.

2.2.5

Sträckning mellan Källsjön och Tunsjön - 6

I tidigare genomfört sträckningssamråd presenterades ett förslag på sträckning som
passerar över Tunsjöån (se Figur 7 nedan), där ledningen då skulle uppföras parallellt med
Trafikverkets ledning. I samrådet framkom önskemål från Tunsjö byalag, som berörs av
denna sträckning (deras fastighet med föreningslokal), att istället vika av söderut och korsa
Tunsjöns norra del. E.ON Elnät har efter möte med byalaget studerat deras förslag på
justering. Efter genomförd teknisk förstudie och kompletterande naturvärdesinventering
har det konstaterats att förslaget är genomförbart och E.ON Elnät har valt att i detta läge
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samråda kring båda sträckningarna för att inhämta information och sedan besluta vilket
som är mest lämpligt.

Figur 7. Utredd sträckningsjustering vid passage mellan Källsjön och Tunsjön. Kompletterande samråd sker för båda
sträckningarna.

2.2.6

Sträckning via Bollstabruk, sambyggnation med befintliga ledningar - 7

I samband med genomfört sträckningssamråd under mars och april 2017 framkom ett
förslag på sträckningsjustering enligt Figur 8 nedan. Förslaget framkom från ett antal
markägare som förespråkar sambyggnation med befintliga ledningar i syfte att minimera
markintrånget. Även berörda kommuner har lyft frågan och efterfrågat utredning av ett
alternativ med sambyggnation.
Sträckningen enligt delsträcka 7 följer i huvudsak E.ON Elnäts befintliga ledningar och
man föreslår att ledningarna skulle sambyggas i samma stolpar i så stor utsträckning som
möjligt. E.ON Elnät har studerat förslaget mer i detalj och det skulle innebära att ledningen
uppfördes i olika utformning på olika sträckor enligt nedan (se även delsträckorna
utmarkerade i Figur 8):
•

7A – Sambyggnation med E.ON Elnäts befintliga 40 kV ledning.

•

7B – Parallellgång med Trafikverkets befintliga 65 kV ledningar.

•

7C – Ledning i helt ny sträckning då parallellgång/sambyggnation inte är möjligt på
grund av närhet till bebyggelse vid Ed/Svedje.

•

7D – Parallellgång med Trafikverkets befintliga ledning.

•

7E – Sambyggnation med E.ON Elnäts befintliga 130 kV ledning hela vägen till
stationen vid Källsjön.
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Figur 8. Utredd sträckning för sambyggnation med befintlga ledningar som lyfts i genomfört sträckningssamråd.

Det föreslagna alternativet innebär att man minimerar markintrånget i tidigare orörd
skogsmark och att man instället i högre grad kan nyttja befintliga ledningsgator. Dock går
det inte att sambygga hela vägen utan parallellgång krävs längs med Trafikverkets ledning.
På en delsträcka bedöms inte heller detta vara möjligt på grund av näraliggande bebyggelse
utan ledningen måste på denna del gå i nysträckning (vid Ed/Svedje).
Alternativet är betydligt längre än den förordade sträckningen (totalt ca 48 km jämfört med
förordad sträckning på ca 37 km) vilket gör att kostnaden sammantaget ökar. Dessutom
innebär förslaget att man behöver ta befintliga ledningar ur drift under lång tid vilket
försvårar och fördyrar byggnationen. Att ta befintliga ledningar ur drift på långa
delsträckor är tekniskt problematiskt då matningen av el tillfälligt måste lösas på annat sätt.
Att bygga om kortare delsträckor går att lösa då av brottstiden blir begränsad men då det är
fråga om längre sträckor leder det till oacceptabla risker för driftsäkerheten. Förslaget
innebär också kostnader för rasering av befintliga ledningar innan ny ledning kan uppföras.
Den ökade tidsåtgången innebär också ökade kostnader. Den längre sträckningen innebär
också ökade förluster i nätet vilket i förlängningen också innebär att alternativet är dyrare.
Enligt en översiktlig kalkyl skulle en ledning enligt det föreslagna alternativet med
sambyggnation kosta ca 3,5 Mkr/km (2,8 Mkr/km på första delsträckan ut från
Storhöjden), exklusive ökade kostnader för långa avbrottstider och förluster i nätet. Det
förordade alternativet bedöms kosta ca 2,8 Mkr/km (3,5 Mkr/km på delsträckan med
sambyggnation genom älvdalen). Totalt blir det kostnader på ca 160 Mkr för föreslagen
justering med sambyggnation (kostnader för längre byggtid ej inkluderat) respektive ca
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100 Mkr för förordat alternativ i ny sträckning. E.ON Elnät har efter bedömning av ovan
angiven information bedömt att en justering enligt delsträcka 7 inte är tekniskt lämplig och
samhällsekonomiskt motiverad. I det här fallet bedöms en sträckning som inte följer
befintlig infrastruktur sammantaget vara en bättre lösning.
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3

Information och synpunkter

E.ON Elnät vill genom detta kompletterande samråd inhämta ytterligare information och
synpunkter inför slutgiltigt val av sträckning inför ansökan om tillstånd för den planerade
ledningen.
En karta med förslag på ledningssträckning bifogas detta brev. Ytterligare underlag för
projektet finns tillgängligt på E.ON Elnäts hemsida, www.eon.se/regionnat. Det går även
bra att få underlaget hemskickat i pappersform genom att kontakta nedanstående
kontaktperson.
Ni är välkomna att inkomma med eventuella synpunkter på projektet senast den 16
oktober 2017. Svara via e-post: hanna.markstrom@sweco.se eller genom att skicka brev
till:
SWECO Energuide AB
Att. Hanna Markström
Box 34044
100 26 Stockholm
E.ON Elnät Sverige AB,

Hanna Markström, Sweco Energuide AB,
enligt uppdrag
Bilagor
Bilaga 1 – Karta med förordad ledningssträckning
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