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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör bilaga till E.ON Energidistribution AB:s
(E.ON:s) ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för en planerad ny 130 kV
kraftledning mellan planerade transformatorstationer vid Storhöjden och Källsjön.
Ledningen syftar till att ansluta den planerade vindkraftparken vid Storhöjden till elnätet.
Ledningen är en del i ett större projekt kopplat till vindkraftsetableringar i Sollefteå och
Kramfors kommuner. Vid Källsjön planeras en transformatorstation för sammankoppling
från olika planerade vindkraftparker i området. Från Källsjön planeras en ledning som
ansluter till Nässe, en station som kommer att vara belägen intill befintlig stamnätsstation
Hjälta.
Samråd
Samråd för den planerade ledningen har genomförts i flera steg under 2016 och 2017. Ett
inledande samråd avseende alternativa stråk genomfördes skriftligen med berörda parter
under mars och april 2016. Efter avslutat samråd genomfördes en utvärdering av inkomna
synpunkter samt kompletterande utredningar utifrån tillgänglig information. Ett
sträckningsförslag togs fram och naturvärdesinventering utfördes för detta alternativ. Efter
justeringar av sträckningen genomfördes samråd avseende sträckning under mars och april
2017. Samrådet genomfördes genom skriftliga utskick till berörda parter samt genom
samrådsmöten i form av öppet hus. I samband med båda dessa samråd genomfördes
annonsering i lokala tidningar.
Utifrån sträckningssamrådet utfördes ytterligare utredningar och inventeringar för att
studera framkomna förslag på justering av sträckningen. Ett kompletterande samråd
avseende sträckning för den planerade ledningen genomfördes därför under september och
oktober 2017. Mindre justeringar har utretts och gjorts utifrån samrådet, varefter den
slutgiltiga sträckningen fastställts.
Studerade tekniska alternativ
E.ON har studerat alternativa tekniska utföranden för den planerade ledningen. Markkabel
har valts bort, främst med avseende på den höga kostnad det innebär jämfört med
luftledning, men även kopplat till driftsäkerheten. Den kostnad som markförläggning
innebär samt den sämre driftsäkerhet som det medför bedöms inte som rimlig i förhållande
till de fördelar man uppnår.
För luftledning har två stolptyper studerats, enbenta stålrörsstolpar och portalstolpar. I det
aktuella fallet har E.ON konstaterat att man på sträckan över Ångermanälven samt den
omgivande älvdalen, från norr om Arlom till söder om Fanom, behöver sambygga
ledningen med befintlig 40 kV ledning i enbenta stålstolpar för att det ska finnas utrymme
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för ledningen. På resterande del av sträckan kommer ledningen huvudsakligen att byggas i
träportalstolpar, bortsett från enstaka stolpplaceringar eller kortare delsträckor där denna
typ av stolpar inte är lämplig pga. svår terräng och liknande. På dessa platser kommer det
således att bli aktuellt med stålstolpar. Träportalstolpar är något lägre men kräver en några
meter bredare omgivande skogsgata jämfört med enbenta stålstolpar. Enbenta stålstolpar är
något högre än portalstolpar, särskilt vid sambyggnation av två ledningar i samma stolpar.
De kan också medföra ett mer industriellt intryck i det omgivande landskapet.
Stålstolparna minimerar dock markintrånget. Vad gäller påverkan på fåglar finns det en
vanligt förekommande uppfattning om att portalstolpar med horisontellt placerade faslinor
är bättre än stålstolpar med vertikala faslinor med avseende på kollisionsrisken.
Forskningsläget är dock oklart.
Studerade lokaliseringsalternativ
E.ON har studerat alternativa lokaliseringar (stråk och sträckningar) för den planerade
ledningen. I ett inledande skede studerades ett antal alternativa stråk, med tre alternativa
platser för korsning av Ångermanälven, ett alternativ där det idag finns ledningar som
korsar älven samt två alternativ med helt nya korsningspunkter.
Efter grundlig utvärdering av stråksamrådet och tillgänglig information togs ett förslag på
sträckning fram. Utifrån ytterligare information och förslag som framkommit i samrådet
studerades och utreddes förslag på justeringar på olika delsträckor. Anpassningar har gjorts
utifrån genomförda naturvärdesinventeringar. Samtliga studerade alternativ har utvärderats
och framgår av alternativjämförelse i bilaga 4 samt i avsnitt 4.6.
Sammantaget har den förordade sträckningen bedömts som mest lämplig vid en
sammanvägning av samtliga aspekter. Genom de justeringar som har gjorts för att undvika
påverkan på naturvärden, genom att sambygga med befintlig ledning genom älvdalgången
och nyttja befintlig älvkorsning samt genom att anpassa sträckningen utifrån tekniska
aspekter för att komma fram i svårframkomlig terräng bedöms ledningens sträckning
medföra minsta möjliga miljöpåverkan. Anpassningar har även gjorts för att minska
påverkan för fastighetsägares möjlighet till rationellt brukande och hänsyn till
fastighetsgränser.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Kabeko Kraft AB (nedan Kabeko) planerar att uppföra fyra nya vindkraftparker i området
runt Ångermanälven i Kramfors och Sollefteå kommuner i Västernorrlands län, genom
dotterbolagen Ådalen Vindkraft, Kabeko etapp 2 AB (tidigare Knäsjöberget Vindkraft),
Vitberget Vindkraft och Sörlidberget Vindkraft. Tre av parkerna kommer att ligga ca 20
km söder om Sollefteå runt Knäsjöberget, Sörlidberget, och Vitberget. En park kommer att
ligga vid Storhöjden ca 40 km öster om Sollefteå.
E.ON Energidistribution AB (nedan E.ON), som har områdeskoncession för elnät i
området vilket innebär anslutningsplikt för ny elproduktion, har fått förfrågan om att
ansluta den planerade vindkraften till överliggande nät. De anslutande ledningarna kommer
att ha en nominell spänning på 130 kV (konstruktionsspänningen är 145 kV) och man
planerar att ansluta dem till en ny transformatorstation, Nässe, varifrån den producerade
energin från vindkraften kan överföras till stamnätet genom den befintliga stamnätstationen
Hjälta, sydost om Långsele.
Den ledning som är föremål för föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och
ansökan planeras från vindkraftpark Storhöjden till planerad transformatorstation vid
Källsjön, för vidare distribution till Nässe. Ledningen planeras att uppföras som luftledning
på en ca 38 km lång sträcka från Storhöjden på östra sidan om Ångermanälven, till
Källsjön beläget väster om Ångermanälven, knappt 10 km söder om Sollefteå tätort. I
Figur 1 nedan framgår föreslagen sträckning för ledningen översiktligt. En översiktskarta
finns även i bilaga 1.

Figur 1. Översikt förordad ledningssträckning för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön.
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En ny dubbel 130 kV ledning planeras mellan Källsjön och Nässe, en ledning som erhållit
koncession under början av 2018. Detsamma gäller för planerade anslutningsledningar för
anslutning av vindkraftparkerna Knäsjöberget, Sörlidberget och Vitberget. Dessa ledningar
ansluter till planerad transformatorstation vid Källsjön för vidare överföring till Nässe.
Samtliga planerade ledningar och vindkraftparker framgår av Figur 2 i avsnitt 4.3.
För tillfället har Kabeko tillstånd att uppföra 36 vindkraftverk för parken vid Storhöjden, i
dagsläget planeras dock bara för 27. Vindkraftverken förväntas ha en installerad effekt på
4–5 MW per verk. Ärendet är överklagat och ligger hos miljööverdomstolen för prövning.
Planering pågår nu för ytterligare en etapp där samråd genomfördes under hösten 2017 och
en tillståndsansökan skickades in den 5 mars 2018.

1.2

E.ON Energidistribution AB

E.ON Energidistribution AB är dotterbolag till E.ON i Norden och är en av Sveriges
största elnätsägare. Cirka en miljon människor får trygg och säker elförsörjning via E.ON:s
elnät som är drygt 130 000 km långt – vilket motsvarar nästan tre varv runt jorden. E.ON
Energidistribution AB ansvarar för planering, byggnation och drift av både region- och
lokalnät.
E.ON Energidistribution AB utvecklar och anpassar elnätet för förändringarna på
energimarknaden genom nya, fler och mindre produktionsanslutningar, vilket kräver både
ny teknik och nya affärsmodeller. Siktet är redan nu inställt på framtidens eldistribution.

2

Tillstånd och tillåtlighet

2.1

Nätkoncession för linje

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i
6 kap. Miljöbalken (1998:808, MB).
2.1.1
Samråd
Av ellagen följer att 6 kap. MB gäller bland annat med avseende på samrådsförfarandet
enligt miljöbalken. Därav gäller att samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Ifall verksamheten kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska dessutom samråd hållas med de övriga
statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli
berörda. Då E.ON redan tidigt i processen vill involvera alla som kan komma att beröras
har samråd redan initialt skett med samtliga parter.

sid 8/85

Samråd avseende stråk inleddes i november 2015 genom ett informationsmöte med
Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt Sollefteå och Kramfors kommuner. På mötet
redogjordes för bakgrunden till den planerade ledningen, framtagna stråk, tekniskt
utförande samt E.ON:s planer inför fortsatt samråd.
Ett skriftligt stråksamråd genomfördes i början av mars 2016 genom direktutskick till
berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare den 4 mars 2016. Samrådet
kungjordes genom annons den 15 mars i Tidningen Ångermanland samt den 22 mars i
tidningarna Kramforsbladet och Sollefteåbladet. Svarstiden för samrådet sattes till den 15
april 2016. Det kompletta samrådsunderlaget har funnits tillgängligt via E.ON:s hemsida
och det har varit möjligt att beställas per post från angivna kontaktpersoner.
Samråd avseende det förslag på sträckning som tagits fram utifrån stråksamrådet
genomfördes under mars och april 2017. Information skickades ut till berörda parter den 14
mars. Två samrådsmöten i form av öppet hus genomfördes, ett på Folkets Hus i Sunnersta
och ett på Hotell Hallstaberget i Sollefteå under april 2017. Återigen har samrådet
kungjorts genom annons i Tidningen Ångermanland den 18 mars och i Sollefteåbladet och
Kramforsbladet den 22 mars 2017. Svarstiden för samrådet sattes till den 21 april 2017.
Även under sträckningssamrådet har det kompletta samrådsunderlaget funnits tillgängligt
via E.ON:s hemsida och det har varit möjligt att beställas per post från angivna
kontaktpersoner.
Utifrån sträckningssamrådet har ytterligare utredningar och inventeringar genomförts för
att studera framkomna förslag på justering av sträckningen. Ett kompletterande samråd
avseende sträckning för den planerade ledningen genomfördes därför under september och
oktober 2017 för att kunna inhämta ytterligare synpunkter och för att slutligen kunna
fastställa den mest lämpliga sträckningen. Skriftlig information till berörda parter
skickades ut den 18 september 2017, återigen med hänvisning till att ytterligare material
funnits på E.ON:s hemsida och att det varit möjligt att beställa underlaget i pappersform.
Ytterligare diskussioner avseende mindre sträckningsjusteringar har förts med berörda
markägare på några delsträckor och möjligheten till anpassning har undersökts. I den mån
det varit möjligt, med hänsyn till tekniska aspekter och andra intressen, har E.ON justerat
sträckningen.
Under samråden har det varit möjligt att lämna synpunkter via telefon1, brev och e-post. En
mer utförlig beskrivning av samrådet finns att ta del av i samrådsredogörelsen i bilaga 2.
Där sammanfattas även inkomna yttranden och E.ON:s bemötanden till dessa.
1

I det kompletterande samrådet i september och oktober 2017 hade telefonnummer till ansvarig konsult fallit bort.
Numret har dock funnits med i samtliga övriga handlingar och varit tillgängligt på E.ON:s hemsida. I utskicket fanns
hänvisning till e-post, postadress, hemsida samt till telefon centralt hos E.ON. E.ON har gjort bedömningen att
kontaktinformationen i detta skede har varit tillräcklig.
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2.1.2
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen i Västernorrland har den 5 februari 2018 beslutat att den planerade
kraftledningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se bilaga 3.

2.2

Rättigheter och övriga tillstånd

2.2.1
Rättigheter för att nyttja annans fastighet
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. E.ON vill i
första hand få den rätten genom att skriva ett frivilligt avtal med fastighetsägaren, ett
servitutsavtal. Avtalen brukar sedan ligga till grund för en ansökan om ledningsrätt till
Lantmäteriet. Målet med alla regionnätsledningar är att dessa ska vara säkrade genom
ledningsrätt. Ansökan om sådan kan skickas in parallellt med avtalstecknande med
markägare. Oavsett om marktillträdet säkras genom servitutsavtal eller ledningsrätt så
utgår engångsersättning till fastighetsägaren för den skada och värdeminskning som
förorsakas fastigheten.
För att kunna värdera och detaljprojektera ledningen efter erhållen koncession tecknas s.k.
förundersökningsmedgivanden med fastighetsägarna. Dessa ger ingen rätt att bygga
ledningen utan enbart rätt att beträda marken, utföra markundersökning, viss avverkning
etc.
2.2.2
Övriga tillstånd, dispenser och anmälningar
Vid byggnation av en ledning är det vanligt att det även blir aktuellt att ansöka om andra
typer av tillstånd, exempelvis dispens från strandskydd, anmälan om vattenverksamhet
eller tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
För aktuell ledning bedöms det i nuläget vara nödvändigt att söka strandskyddsdispens för
ledningens passager över vattendrag. 12:6 samråd med Länsstyrelsen bedöms vara troligt
för vissa stolpplatser och eventuellt för tillfälliga åtkomstvägar till stolpplatser. Det är
E.ON:s uppfattning att det har varit uppenbart i samråden att skogsgatan kommer att
kalavverkas och Länsstyrelsen har därmed haft möjlighet att ge synpunkter och krav på
hänsynsåtgärder. Med anledning av det bedömer E.ON att avverkningen av skogsgatan inte
föranleder krav på separat 12:6-samråd. För stationslägena Källsjön och Storhöjden har
separata 12:6-samråd skickats in.
Vid inventerat naturvärdesobjekt NVI 2:1 (se avsnitt 6.4) finns en rödlistad och fridlyst art
som är med i artskyddsförordningen och som kan komma att påverkas. I detta område
kommer det att bli aktuellt med en artskyddsutredning i samband med detaljprojektering av
ledningen. Om det inte går att undvika påverkan på arten kommer en artskyddsdispens att
krävas. Arten är tämligen vanlig i denna del av Sverige och om påverkan inte kan undvikas
föreslås att plantor grävs upp och flyttas till någon närliggande nyckelbiotop. Kontakt har
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upprättats med länsstyrelsen som vid beskrivning av situationen inte bedömt att detta ska
vara ett hinder för ledningens genomförande.
Vid detaljprojektering klarläggs om någon åkerholme eller annan biotop påverkas vilket
skulle föranleda krav på biotopskyddsdispens. Någon påverkan på vattenområden kan i
nuläget inte förutses och inget behov av anmälan om vattenverksamhet föreligger.
En arkeologisk frivillig undersökning längs ledningssträckan kommer att utföras i enlighet
med vad Länsstyrelsen framfört i samråden. När denna är klar bedöms om det finns risk att
forn- eller övrig kulturhistorisk lämning kan komma att påverkas och samråd med
Länsstyrelsen sker kring detta.

2.3

Tillåtlighet

MB:s andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all verksamhet som kan tänkas
ha en icke försumbar påverkan på människor och miljö. Det har formulerats ett antal
principer som grundas på de allmänna hänsynsreglerna. Nedan redovisas hur E.ON
uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i det aktuella projektet.
2.3.1

De allmänna hänsynsreglerna

Kunskapskravet (2 kap. 2§ miljöbalken)
E.ON har gedigen kompetens och lång erfarenhet inom projektering, byggnation och drift
av högspänningsledningar. Bolaget eftersträvar en konstant hög kunskapsnivå inom hela
sin organisation och för respektive projekt. E.ON anser därför att bolaget har den kunskap
som behövs för att bedriva den aktuella verksamheten och vidta de åtgärder som projektet
omfattar och kräver, allt för att i rimligaste mån skydda människors hälsa samt miljön mot
skada eller olägenhet.
Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3§
miljöbalken)
Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik beaktas genomgående i alla
projektets faser; - inom planering och projektering, genomförande och i driftskedet.
Utförda utredningar och studier samt föreslagna åtaganden om skyddsåtgärder och
försiktighetsmått är sammantaget ett resultat av tillämpningen av försiktighetsprincipen
och principen om bästa möjliga teknik.
Produktvalsprincipen (2 kap. 4§ miljöbalken)
E.ON är certifierat enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet innebär bl.a. en kontroll och
riskbedömning av produkter och material som hanteras i verksamheten samt anger hur
produktval ska göras. E.ON ställer även krav på sina underleverantörer och entreprenörer
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för att säkerställa att de arbetar i enlighet med bolagets riktlinjer, vilket således görs även i
det aktuella projektet.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5§ miljöbalken)
Vid eventuella framtida reparationer av luftledningen och dess tillbehör, såsom stolpar och
stag, kommer de uttjänta eller trasiga delarna att tas upp för skrotning och
materialåtervinning, vilket är i linje med kretsloppsprincipen.
Val av plats (2 kap. 6§ miljöbalken)
Med bakgrund i genomförd alternativutredning anser E.ON att den föreslagna
lokaliseringen och utformningen är den bästa med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Utredningar
och avvägningar avseende olika alternativ har varit en stor del i samråds- och MKBprocessen då förslag på nya och modifierade sträckningar och tekniska utföranden
framkommit under processen gång.
Rimlighetsavvägning (2 kap. 7§ miljöbalken)
Föreskrivna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minska påverkan på människors
hälsa och miljön får inte vara orimliga att uppfylla. I en rimlighetsavvägning ska hänsyn
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört kostnaden respektive
nyttan för åtgärden.
E.ON anser att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för projektet är rimliga
med hänsyn till såväl miljöskyddet som till kostnaden och nyttan för åtgärderna.
2.3.2
Miljökvalitetsnormer (5 kap miljöbalken)
När det gäller miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten baseras åtgärdsprogrammen dels på
icke-försämrings-principen, att den status som en vattenförekomst klassats till inte får
försämras, och dels på att jobba mot målsättningen i miljökvalitetsnormen.
Statusklassningen har två delar: ekologisk status och kemisk status. Planerad ledning
passerar fem vattenförekomster med beslutade MKN (se Tabell 1).
Tabell 1. Tabell med vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer (MKN).

Vattenförekomst

Ekologisk status

Kemisk status

MKN

Beslutat år att uppnå
MKN

Bruksån

Måttlig

Uppnår ej god

2021

Ångermanälven

Måttlig

Uppnår ej god

Lillån

God

Uppnår ej god

Högforsån

Måttlig

Uppnår ej god

Leån

Måttlig

Uppnår ej god

God kemisk och
ekologisk status
God kemisk och
ekologisk status
God kemisk och
ekologisk status
God kemisk och
ekologisk status
God kemisk och
ekologisk status
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2027
2021 (uppnå kemisk,
bibehålla ekologisk)
2027
2021

För att påverka en vattenförekomst så pass mycket att dess status sjunker krävs relativt
omfattande och oftast långvarig påverkan på vattenförekomsten i sin helhet. Det är mycket
sällan som en kraftledning medför sådan typ av påverkan. Den påverkan som kan uppstå
av en kraftledning är lokal och tillfällig, begränsad till den specifika plats där ledningen
korsar vattenförekomsten samt till anläggningsskedet och eventuella underhållsåtgärder.
Därmed fångas sällan en kraftlednings påverkan på vattenförekomster upp av
lagstiftningen om miljökvalitetsnormer, de omfattas istället av de allmänna
hänsynsregelrena i miljöbalkens 2 kap.
Den aktuella ledningen korsar redovisade vattenförekomster och viss avverkning kommer
att ske intill vattendragen. Inga stolpar eller åtgärder som medför omfattande påverkan på
vattenförekomsterna kommer att utföras och planerad ledning bedöms således inte påverka
möjligheterna att uppnå MKN.
Ledningen passerar även över Prästholmen, en ö/holme i Ångermanälven, som utgör en
grundvattenförekomst (sand- och grusförekomst som utgör grundvattenmagasin) med god
kemisk grundvattenstatus och kvantitativ status. Ledningen kommer att passera över
Prästholmen och åtgärder kommer att vidtas inom området. De stolpar som uppförs på
Prästholmen kommer att utgöras av stålstolpar och någon risk för förorening från
impregnerade trästolpar föreligger således inte. Grävarbeten på Prästholmen kommer att
utföras med särskild försiktighet för att undvika påverkan på grundvattenmagasinet (se
konsekvensbedömning under markanvändning). Den planerade ledningen bedöms inte
medföra att MKN för grundvattenförekomsten inte kan uppfyllas.
Eventuella MKN för luft och buller kommer inte att påverkas av den planerade ledningen.

3

Fysisk planering

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ange sina intentioner för mark- och
vattenanvändning inom kommunen i en kommuntäckande översiktsplan. Gällande
översiktsplan för Kramfors kommun är från 2013. Gällande översiktsplan för Sollefteå
kommun beslutades hösten 2017.
Kramfors kommun har antagit ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan avseende
vindkraft. Den planerade ledningen berör inga områden med detaljplaner,
områdesbestämmelser eller fördjupade översiktsplaner och bedöms vara förenlig med
gällande översiktsplan.
Sollefteå kommun hade till tidigare översiktsplan en fördjupad översiktsplan för vindkraft.
I den nya översiktsplanen finns nya ställningstaganden avseende vindkraft och
förnyelsebar energi. I planen pekas arbetet med ny plan för förnybar energi ut som ett
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prioriterat område under 2017, inget färdigt material finns dock att ta del av. Arbetet ska
enligt planen synkroniseras med den nationella energiförsörjningsplanen. Den planerade
ledningen berör inga detaljplaner, områdesbestämmelser eller fördjupade översiktsplaner
och bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan.

4

Alternativutredning

En MKB ska enligt miljöbalken innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana
är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med en motivering om varför ett
visst alternativ valts samt en beskrivning av konsekvenserna i det fall verksamheten inte
kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ.

4.1

Metod

E.ON har utvecklat en utredningsmetodik som man tillämpar för alla större
kraftledningsprojekt. Inledningsvis avgränsas ett utredningsområde. Utredningsområdet
ska vara stort nog att rymma flera möjliga lokaliseringar av ledningen.
Inom utredningsområdet definieras därefter flera tänkbara stråk, inom vilka man senare
kommer att ta fram ledningssträckningar. Stråken definieras utifrån de intressen som finns
i området, landskapets geografi och topografi, samt möjligheten att följa befintlig
infrastruktur. Inom varje stråk kan det finnas flera möjligheter till alternativa sträckningar.
När lämpliga stråk har identifierats hålls samråd med berörda parter. I det aktuella fallet
genomfördes detta stråksamråd skriftligen genom annonsering i tidningar och utskick av
information till berörda parter.
Efter genomfört stråksamråd gjordes en genomgång av allmänna intressen, som
exempelvis natur- och kulturmiljö inom stråken, samt av den information och de
synpunkter som framkommit i samrådet. Tillsammans med tekniska och ekonomiska
aspekter gjordes en utvärdering för att besluta om vilket stråk som bedömdes som mest
lämpligt att utreda vidare och fastställa en sträckning inom. Ett förslag på sträckning
arbetades fram och ett sträckningssamråd genomfördes, genom skriftliga utskick,
annonsering och samrådsmöten. Efter inhämtande av information och synpunkter gjordes
ytterligare utredningar och studier föranlett av förslag på nya och justerade sträckningar
samt alternativa tekniska lösningar. En omfattande alternativjämförelse togs fram för att
tydliggöra vilka avvägningar som legat till grund för val av alternativ (se bilaga 4).
Utifrån nya förslag på sträckningar har utredningar samt kompletterande inventeringar och
samråd genomförts för att slutligen kunna fastställa förordad sträckning. Kompletterande
samråd har genomförts för att samråda kring justerade förslag på sträckningar samt
informera om vad som framkommit i processen och varför alternativ har valts och valts
bort.
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Efter att kompletterande samråd och utredningar genomförts har föreliggande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Utöver den alternativjämförelse som tagits
fram under samrådsprocessen, där andra utredda lokaliseringar avfärdas (bilaga 4),
redovisas studerade alternativa sträckningar till nu förordad sträckning på ett antal
delsträckor i avsnitt 4.6.1. MKB:n utgör en del av ansökan om nätkoncession för linje som
prövas av Energimarknadsinspektionen.

4.2

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att den planerade ledningen mellan Storhöjden och Källsjön inte
kommer till stånd. Detta skulle medföra att den planerade vindkraftproduktionen inte kan
anslutas till stamnätet. Samhället går då miste om förnyelsebar energi, motsvarande upp till
200 MW installerad effekt. Ur ett socialt och lokalekonomiskt perspektiv innebär
nollalternativet att de arbetstillfällen som skapas under anläggnings- och driftskedet för
ledningarna och vindkraftanläggningarna inte blir av.
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som ledningen, och i
förlängningen även vindkraftanläggningen vid Storhöjden, skulle medföra uteblir. Det
medför exempelvis att landskapsbilden inte påverkas och att ingen förändring av natureller kulturmiljö sker.

4.3

Studerat utredningsområde

Den planerade ledningen mellan Storhöjden och Källsjön ska uppföras i ett område där
ytterligare vindkraftsetableringar och anslutningsledningar planeras. Planering för samtliga
anslutningsledningar inleddes gemensamt under slutet av 2015. Ett större utredningsområde omfattande vindkraftparkerna och alla de fyra ledningarna definierades enligt
Figur 2 nedan och förslag på stråk inom området togs fram inför samråd i början av 2016.
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Figur 2. Utredningsområde för planerad ledning Storhöjden-Källsjön samt för ytterligare tre planerade
anslutningsledningar för vindkraft i aktuellt område.

Storleken på planerade vindkraftparker samt status för pågående tillståndsärenden framgår
nedan. Vindkraftverken förväntas ha en installerad effekt på 4–5 MW per verk.
•

Storhöjden – tillstånd för 36 verk, i dagsläget planeras 27 verk att uppföras.
Ärendet är överklagat och ligger hos mark- och miljööverdomstolen för prövning.
Vid Storhöjden planeras även för en etapp 2, samråd genomfördes under hösten
2017 och ansökan lämnades in 5 mars 2018. Etapp 2 omfattar 23 verk.

•

Knäsjöberget – tillstånd för 22 verk, i dagsläget planeras 14 verk att uppföras.

•

Sörlidberget – ansökan prövas av länsstyrelsen. Ansökan omfattade 28 verk men
det har reviderats till 22 verk. I dagsläget planeras 18 verk att uppföras.

•

Vitberget - tillstånd för 35 verk, i dagsläget planeras 30 verk att uppföras. Ärendet
är överklagat och ligger hos mark- och miljööverdomstolen för prövning.
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4.4 Tekniskt utförande
För kraftledningar inom regionnätet finns de tekniska konstruktionerna trädsäker
luftledning samt markförlagd kabel. Dessa båda tekniska utföranden har olika för- och
nackdelar. För att ge en mer omfattande bild av de avvägningar som gjorts, beskrivs nedan
kortfattat de för- och nackdelar som de båda tekniska utförandena har.
Markförlagd kabel innebär både för- och nackdelar sett ur ett miljöperspektiv. Den kanske
tydligaste fördelen med markkabel är att den öppna ledningsgata som krävs kring både
markförlagda kablar och luftledningar är avsevärt smalare kring kablarna. Det innebär
fördelar avseende landskapsbildspåverkan, både genom den smalare ledningsgatan och
genom att anläggningen är dold i marken. Dessutom blir den bestående påverkan på bl.a.
skoglig naturmiljö, skogsbruk och fåglar normalt mindre för markkablar. I det aktuella
fallet kan luftledningsalternativet på några delsträckor till viss del utnyttja befintlig
ledningsgata vilket innebär att markintrånget minskas.
Kabelförläggning medför generellt mer omfattande markskador jämfört med luftledning då
markarbeten erfordras på hela sträckan. För en luftledning blir det endast aktuellt med
schaktarbeten, samt i enstaka fall sprängning, vid stolpplaceringar. Ur kulturmiljösynpunkt
kan markkabel således vara problematiskt eftersom markpåverkan blir mer omfattande. För
en luftledning kan stolpplaceringarna i hög grad anpassas för att undvika ingrepp i fornoch kulturlämningar. Vid sträckor med ytligt liggande berg innebär sprängning för
kabelschaktet irreversibla markingrepp.
Vid schaktarbeten i blöta marker, som är särskilt känsliga för ingrepp, kan påverkan till
följd av en markkabel bli allvarlig genom att de hydrologiska förhållandena riskerar att
förändras. Eftersom det studerade kabelstråket huvudsakligen följer befintliga vägar
bedöms det dock som ett mindre problem. Vid passage av vattendrag kan markförläggning
påverka naturmiljön vid schaktarbeten medan luftledningens stolpplaceringar kan anpassas
för att undvika närhet till vattendrag. Genom utförande med schaktfri metod som borrning
kan påverkan undvikas även för markkablar, dock innebär det stora merkostnader. Passage
av Ångermanälven med markkabel kräver borrning på en lång sträcka vilket är tekniskt
problematiskt och kostsamt.
Vad gäller närboende är det generellt mer fördelaktigt med markkabel, främst för att
ledningen inte synliggörs för boende. Även utbredningen av magnetfält är generellt mindre
för markförlagd kabel. Under byggskedet ger både kabel- och luftledning upphov till
störningar för närboende, dels i form av buller och avgaser från arbetsmaskiner och dels i
form av trafikstörningar. Störningarna kan bli något mer omfattande för markkabel
eftersom markarbeten erfordras på hela sträckan. Den aktuella ledningen planeras att
uppföras i glesbygd där antalet närboende är få. Stråket för markkabel följer i stor
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utsträckning intill befintliga vägar, där förekomsten av bebyggelse är något större och mer
koncentrerad jämför med stråken för luftledning.
Driftsäkerheten är ett tungt vägande motiv till varför markförlagda kablar normalt undviks
i regionnätet. Det är svårt och tidskrävande att lokalisera och avhjälpa fel på markkablar.
Det kan ta flera veckor att åtgärda felen och det kan bli aktuellt att byta ut långa
kabelsträckor. En luftledning är betydligt enklare att komma åt för inspektion, felsökning
och reparation, vilket minskar avbrottstiden vid eventuella fel. I det aktuella fallet innebär
avbrott på ledningen en förlust av den förnyelsebara energi som hade kunnat produceras
under avbrottstiden. Vidare innebär avbrott ett inkomstbortfall för ägaren av
vindkraftsparkerna.
Att använda kabel i regionnätet är ett avsevärt dyrare alternativ jämfört med luftledning.
En kostnadsjämförelse mellan förordat alternativ och studerat kabelalternativ, visar att
ledningen skulle bli ca 240 miljoner kronor dyrare i ett utförande med markkabel jämfört
med ett luftledningsalternativ med stålstolpar (omkring tre gånger så dyrt). Stålstolpar
utgör ”worst case” för luftledning då dessa är ett dyrare alternativ jämfört med trästolpar.
Vid byggnation med träportalstolpar, som kommer att användas där det är möjligt på
huvuddelen av sträckan, blir skillnaden ännu större jämfört med markkabel (stålstolpar
med en ledning minst 2,7 mkr/km och träportal ca 2,5 mkr/km). De fördelar som en
markförlagd kabel skulle innebära bedöms inte motivera den sämre driftsäkerhet, påverkan
på kulturlämningar och högre byggkostnad som det skulle innebära.
4.4.1

Avfärdad utformning

Markförlagd kabel
Ett utförande med markförlagd kabel skulle för den aktuella ledningen innebära ett
utförande med två kabelförband om vardera tre enledarkablar med diameter 1000 mm2.
Schaktbredden skulle bli ca 1,4 meter i botten och ca 2,5 m i dagöppningen. Schaktdjupet
skulle bli 1,2 m och kabelförbandet skulle hamna på 0,9 m djup (se Figur 3 nedan). Vid
förläggning i åkermark skulle ledningen placeras något djupare för att undvika att
inskränka möjligheterna att bedriva jordbruk. Bredden på erforderligt arbetsområde skulle
bli ca 15–20 m. Den permanenta ledningsgatans bredd i skogsmark skulle bli ca 8 m.
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Figur 3. Principskiss kabelschakt för en 130 kV ledning med aktuell överföringskapacitet.

4.4.2
Förordad utformning/Teknisk beskrivning
Den planerade ledningen föreslås uppföras som trädsäker luftledning i antingen enbenta
stålstolpar enligt någon av de vänstra skisserna i Figur 4 nedan, alternativt i portalstolpar
av trä eller stål enligt den högra skissen. Konstruktionsspänningen för ledningen kommer
att vara 145 kV men ledningen kommer att drivas med 130 kV (nominell spänning).
Faslinorna kommer att utgöras av 3 st med en dimension på 593 mm3 Al59. Beskrivning av
trädsäker luftledning framgår av avsnitt 5.2.

Figur 4. Skisser över aktuella stolptyper för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön. Till vänster två enbenta
stålstolpar, till höger en konstruktion med portalstolpe (ej skalenlig). Höjd för enbenta stålstolpar ca 20–45 m, höjd
träportalstolpar ca 15–20 m. Avståndet mellan faslinorna på enbenta stålstolpar är minst 4 m, på portalstolpar minst
4,5 m.
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I Figur 5 nedan framgår skisser för olika typer av vinkelstolpar som kommer att vara
aktuella vid vinkelpunkter.

Figur 5. Skisser med exempel på vinkelstolpar för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön. Till vänster
två enbent stålstolpe, i mitten trebent träportalstolpe och till höger en konstruktion med stålportalstolpe (ej
skalenliga). Höjd för enbent stålstolpe ca 30–45 m, höjd trebenta vinkelstolpar ca 20–35 m. Avståndet mellan
faslinorna på enbenta stålstolpar är minst 4 m, på portalstolpar minst 4,5 m.

På sträckan från strax norr om Arlom, genom älvdalgången och förbi Fanom kommer
ledningen att sambyggas med befintlig 40 kV ledning för att det ska finnas utrymme för
ledningen, se Figur 6 nedan.

Figur 6. Skisser över aktuella stålstolpar vid sambyggnation av planerad ledning samt befintlig 40 kV ledning
genom älvdalgången och över älven (ej skalenlig). Höjd för enbent stålstolpe med dubbla ledningar ca 30–45 m.
Avståndet mellan faslinorna på enbenta stålstolpar är minst 4,5 m.
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För samtliga utföranden enligt skisser ovan kommer avståndet mellan faslinorna att vara
minst 4 m (4 m på enbenta stålstolpar, 4,5 m på enbenta stolstolpar med dubbla ledningar
och 4,5 m på portalstolpar). Träportalstolparna kommer i normalfallet att vara mellan 15–
20 m höga och de enbenta stålstolparna kommer i normalfallet att bli 20–45 m höga. De
enbenta stålstolparna där den nya ledningen sambyggs med befintlig 40 kV ledning
kommer att bli ca 35–45 m höga. En förprojektering för stora delar av sträckan har
genomförts och utifrån rådande förhållanden bedöms det i dagsläget inte finnas behov av
att uppföra ståltorn någonstans. Då en förprojektering inte är att likställa med en
detaljprojektering kan det inte helt uteslutas att det skulle kunna bli aktuellt på någon plats
längs med sträckningen. Ståltorn innebär normalt utförande med fackverksstolpe och höjd
på ca 35–45 m. I Figur 7 nedan framgår olika typer av fackverksstolar som skulle kunna bli
aktuella. Användningen av dessa krävs vid mycket stora ledningsspann där höga krafter
uppstår.

Figur 7. Skiss med olika typer av fackverksstolar. I dagsläget bedöms denna typ av stolpar inte krävas på någon plats
längs med planerad ledning men då detaljprojektering inte utförts kan denna typ av stolpe bli aktuell på enstaka platser.

Som huvudalternativ gäller att så långt som möjligt uppföra ledningen med portalstolpar.
På vissa sträckor och platser kommer enbenta stålstolpar att krävas på grund av terrängen
och/eller vid skarpa vinklar. Då det inte är fastställt vilket typ av stolpar som kommer att
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bli aktuellt, bortsett från delsträckan genom älvdalen där ledningen sambyggs med
befintlig 40 kV ledning, har E.ON i konsekvensbedömningen valt att göra bedömningen
utifrån ett ”worst case scenario”. Det kan likställas vid en ansökan om tillstånd för
vindkraft enligt en boxmodell där slutgiltig utformning inom parken inte är fastställd. I
konsekvensbedömningen i avsnitt 6 har E.ON utgått från bredd på ledningsgatan enligt
portalstolpar, ca 40 m bred i obruten terräng (några ytterligare meter jämfört med enbenta
stolpar), samt höjden på stålstolparna, ca 20–30 m (jämfört med ca 20–25 m för
portalstolpar). Där ledningen följer befintlig ledning kan delar av skogsgatan samnyttjas
och markintrånget blir smalare. Koncessionsansökan gäller alltså för båda konstruktionerna
portalstolpe eller stålrörstolpe. Spannen mellan stolparna kommer normalt att vara ca 150–
200 m vid uppförande i träportalstolpar och ca 200 m vid uppförande i stålstolpar.
Stålrörsstolparna har normalt fyra stagförankringar medan träportalstolpar normalt inte
behöver stagas.
Ledningen kommer att vara direktjordad och beräknad jordslutningsström (max bidrag från
respektive ledningsände) kommer att vara 14,5 kA från Källsjön och 4,5 kA från
Storhöjden. Frånkopplingstiden kommer att vara mindre än 0,1 sekund.
E.ON Energidistribution AB:s användning av träimpregnering
Ledningen föreslås i den utsträckning det är möjligt uppföras i träportalstolpar
impregnerade med annan impregnering än kreosot.
E.ON har under 2017 beslutat att fasa ut användandet av kreosotimpregnerade
kraftledningsstolpar. Utfasningen innebär i praktiken att inga nya ledningar kommer att
etableras på kreosotimpregnerade stolpar. I dialog med stolptillverkare har alternativa
impregneringsmetoder analyserats och utvärderats. Utifrån detta har E.ON valt att för
regionnätet fortsättningsvis fokusera på stolpar av trä med impregnering med koppar som
aktivt ämne som alternativ till kreosotimpregnering. Liknande ställningstagande har även
gjorts av våra branschkollegor. Impregneringen görs med samma godkända aktiva ämne
(koppar) som det tryckimpregnerade virke som saluförs i den allmänna bygghandeln i
Sverige. För att minimera urlakning av koppar och därmed även öka stolpens livslängd
kommer impregnering även att ske med en olja som ger träet bättre vattenavvisande
egenskaper, jämfört med dagens kopparimpregnerade stolpar, där vatten används som
bärare av det aktiva impregneringsämnet. Impregneringen kommer att utföras med en
förnybar- och/eller mineralolja godkänd för behandling av trä. För närvarande pågår
fördjupad analys och utvärdering av impregneringsmetoden för att säkerställa att denna
optimeras för det aktuella användningsområdet. E.ON bedömer att stolpar med
impregnering av koppar och olja kommer att bli tillgänglig för användning inom en snar
framtid. Användningen förutsätter att den valda impregneringen uppfyller såväl E.ON
prestandakrav som gällande lagstiftning och myndigheters krav och direktiv. Till dess
kommer företrädelsevis stolpar av alternativa material än trä, såsom stål eller komposit att
användas.
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4.5

Studerade stråkalternativ

Initialt studerades ett antal olika stråk, huvudsakligen två stråk för luftledning med lite
olika alternativ på vissa delsträckor samt ett stråk för markförlagd kabel, enligt Figur 8
nedan.

Figur 8. Ursprungliga stråk som studerats för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön.

I samband med genomfört samråd framkom från markägare ytterligare ett förslag på
alternativ för luftledning sydväst om Ångermanälven, som alternativ till stråk 2D och 2E.
Detta stråk följer huvudsakligen längs med befintliga ledningar och förslaget som
framkommit har varit att sambygga den nya ledningen med redan existerande ledningar.
Stråket benämns som stråk 4 och framgår av Figur 9 nedan. I samrådet har det även
framkommit förslag på sträckningar inom ett utökat område för stråk 2D. Även detta
område har lagts till då sträckningsutredningar inom området har genomförts, se Figur 9
nedan. En alternativjämförelse av samtliga stråk framgår av bilaga 4.
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Figur 9. Samtliga stråk som studerats för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön, även områden där förslag
framkommit i genomförda samråd.

4.5.1
Förordat stråk
Stråken har utvärderats mot varandra utifrån berörda intressen samt utifrån tekniska och
ekonomiska intressen. En jämförelse av samtliga stråkalternativ framgår av bilaga 4. Där
framgår varför förordat alternativ valts och varför övriga stråk valts bort. Sammantaget
bedöms valt stråk som mest lämpligt då sträckningen öster om älven delvis kan samordnas
med befintlig ledningsgata, korsning med älven sker i redan befintlig ledningsgata och
minimerar påverkan på landskapsbilden, sträckningen väster om älven utgör ledning i ny
terräng men ledningslängden minimeras och de tekniska och ekonomiska aspekterna väger
över för det valda stråket (se Figur 10 nedan).
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Figur 10. Valt stråkalternativ för den planerade ledningen.

4.6

Studerade sträckningsalternativ

Efter val av mest lämpligt stråk, baserat på den alternativjämförelse som framgår av bilaga
4 har en sträckning inom förordat stråk tagits fram. Den slutgiltiga sträckningen är sedan
ett resultat av justeringar som gjorts utifrån genomförda samråd och utredningar/studier av
framkomlighet, utifrån tekniska och miljömässiga perspektiv.
Någon helt skild sträckning har inte studerats i detalj eftersom det redan på stråknivå
kunnat konstateras att en sträckning med älvkorsning på annan plats, enligt stråk 1 (1a och
1b) är mindre lämplig (se bilaga 4). Förordad sträckning följer genom älvdalen en befintlig
ledningsgata, där ledningen föreslås sambyggas med en befintlig ledning. På nordöstra
sidan av älven har alternativa sträckningar därför endast studerats på några kortare
delsträckor. På sydvästra sidan av älven har alternativa sträckningar studerats, dels mindre
sträckningsjusteringar kopplat till förordat alternativ men även en sträckning som lyfts
fram i samrådet och som följer befintliga ledningar mot Nyland och Bollstabruk för att
sedan vika av norrut mot Källsjön.
4.6.1
Avfärdade sträckningar
Avfärdade alternativ på stråknivå framgår av bilaga 4 och har bedömts som tillräcklig för
att uppfylla kravet på alternativa lokaliseringar av ledningen. Alternativa sträckningar har
studerats på vissa delsträckor och beskrivs nedan, tillsammans med avvägningar och
motiveringar till varför dessa alternativ valts bort (se översikt i Figur 11 nedan).
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Figur 11. Översikt över delsträckor där alternativa sträckningar har justerats.

Delsträcka 1
I samrådet framkom önskemål från markägare om att uppföra ledningen på motsatt sida av
ett myrområde jämfört med föreslagen sträckning (ursprunglig föreslagen sträckning i blått
mellan den andra blåa och röda sträckningen i Figur 12
nedan och nytt förslag från markägare i blått längst söderut). E.ON utredde förslaget och
genomförde en kompletterande naturvärdesinventering för att utreda sträckningens
lämplighet. Genomförd inventering visar att justering söderut berör områden med höga och
påtagliga naturvärden (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)). Efter
ytterligare synpunkter från markägare studerades en sträckning norr om ursprungligt
förslag och kompletterande utredning, inventering och samråd genomfördes. Nu förordat
förslag är i större utsträckning anpassat till fastighetsgränser och markägares önskemål,
samtidigt som naturvärden huvudsakligen undviks.
Vid kompletterande inventering under sensommar/höst 2017 noterades att ett tidigare
inventerat naturvärde med höga naturvärden avverkats och området hyser därför inte
längre några naturvärden.
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Figur 12. Utredda sträckningar norr om Stor-Vargberget väster om Storhöjden.

Delsträcka 2
På sträckan förbi Arlom finns det bostadsbebyggelse som föranlett att E.ON 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 (se Figur 13 nedan).
Båda dessa presenterades i det sträckningssamråd som genomfördes i mars och april 2017.

Figur 13. Utredda sträckningsalternativ vid bebyggelse i Arlom, norr om Ångermanälven.
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Efter ytterligare utredningar har E.ON konstaterat att det är möjligt att uppföra ledningen i
befintlig ledningsgata, genom sambyggnation med befintlig 40 kV ledning samt
markförläggning av lokalnätsledning. E.ON har därför valt att förorda detta framför att
uppföra ledningen i helt ny sträckning på denna delsträcka. Den alternativa sträckningen
skulle inneburit ett större visuellt intrång för den omgivande bebyggelsen jämfört med valt
alternativ.
Delsträcka 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 fastigheter vilket
även medför att man inte behöver skära genom skiften i samma utsträckning som tidigare
förslag. Den östra delen av sträckningen på delsträcka 3 har flyttats ca 400 m söderut,
jämfört med ursprungligt förslag och är något mer fördelaktigt med avseende på
terrängförhållanden.
Där förordad sträckning viker av åt nordväst fortsatte det ursprungliga sträckningsförslaget
något söderut för att sedan vika av västerut norr om Barfjället och Enhalla. Denna
sträckning skär genom många mindre skogsskiften och i sträckningssamrådet under mars
och april 2017 framkom önskemål från ett antal markägare att studera ett alternativ i
rågång, enligt nu förordat alternativ men där sträckningen fortsatte att följa rågången i östvästlig riktning enligt den rosa sträckningen över Lökomsberget. En teknisk förstudie för
denna justering utfördes och då det inte är tekniskt möjligt att följa rågången togs ett nytt
alternativ fram som rundar norr om Lökomsberget, i enlighet med nu förordad sträckning.
Söder om Lökomsvattnen föreslogs då en sträckning närmare den mittersta delen av
Lökomsvattnen. Kompletterande naturvärdesinventering och samråd genomfördes på nytt
för denna del av sträckningen. Då det söder om sjön finns en stuga vid stranden har
sträckningen justerats ytterligare för att undvika närhet till stugan samt för att hamna så
nära rågången söderut som det är möjligt. Sträckningen berör några påtagliga naturvärden
men bedöms ändå vara lämplig med avseende på påverkan på naturmiljön. Utredda
sträckningar på delsträcka 3 framgår av Figur 14 nedan.
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Figur 14. Utredda och avfärdade sträckningsalternativ för delsträcka 3.

Delsträcka 4
I genomfört sträckningssamråd under mars och april 2017 presenterades ett förslag på
sträckning som passerar över Tunsjöån, där ledningen föreslås följa parallellt med
Trafikverkets ledning på sträckan. Vid samrådet framkom ett förslag på justering av
sträckningen söderut, över norra delen av Tunsjön för att undvika närhet till föreningshus
som nyttjas av Tunsjö byalag. Ett nytt förslag på sträckning togs fram och presenterades i
det kompletterande samrådet som genomfördes under hösten 2017. Fastighetsägare i
anslutning till befintliga ledningar har ställt sig negativa till detta nya förslag då det inte
samlokaliseras med någon annan ledning i området utan skapar ytterligare fragmentering
och ramar in området och de hus som finns i anslutning till befintliga ledningar. E.ON har
efter en sammanvägning och utvärdering av alternativen valt att förorda det ursprungliga
förslaget då det trots att byalagets fastighet berörs är möjligt att hålla ett avstånd till
föreningshuset (mer än 60 m) som klarar magnetfältsnivåer såväl som det möjliggör en
skogsridå mellan huset och ledningen. Båda sträckningsförslagen på delsträckan framgår
av Figur 15 nedan.
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Figur 15. Utredda sträckningar för planerad ledning vid passage mellan Källsjön och Tunsjön.

Delsträcka 5
I genomfört sträckningssamråd lyftes ett nytt förslag på sträckning fram, som
huvudsakligen innebär sambyggnation med befintliga ledningar. Sträckningen fortsätter
söderut från Fanom, mot Nyland och Bollstabruk, istället för att vika av västerut enligt
förordat förslag. Vid Ed viker sträckningen av västerut mot Angsta, där den sedan
fortsätter i nordvästlig riktning till anslutningspunkten vid Källsjön. E.ON har studerat
alternativet för att utreda lämpligheten. Förslaget innebär att ledningen i så stor
utsträckning som möjligt sambyggs i gemensamma stolpar med befintliga ledningar. Det
skulle innebära lite olika utformning på olika delsträckor enligt nedan (se även
delsträckorna markerade i Figur 16).
• 5A – Sambyggnation med E.ON:s befintliga 40 kV ledning.
•

5B – Parallellgång med Trafikverkets befintliga 65 kV ledningar.

•

5C – Ledning i helt ny sträckning då parallellgång/sambyggnation inte är möjligt på
grund av närhet till bebyggelse vid Ed/Svedje.

•

5D – Parallellgång med Trafikverkets befintliga ledning.

•

5E – Sambyggnation med E.ON:s befintliga 130 kV ledning hela vägen till
stationen vid Källsjön.

Det föreslagna alternativet innebär att man minimerar markintrånget i tidigare orörd
skogsmark och att man istället 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).

sid 30/85

Figur 16. Alternativ sträckning för delsträcka 5 som studerats utifrån förslag som framkommit i samrådet.

Alternativet innebär mer komplicerade tekniska lösningar jämfört med förordad sträckning
då man skulle sambygga med befintliga ledningar i betydligt större omfattning. Det
innebär att man måste ta ledningar ur drift och att arbeten måste ske succesivt på kortare
delsträckor i taget vilket ökar byggtiden avsevärt och således även kostnaderna. Befintlig
40 kV ledning som passerar över älven är enda matningen norr om älven. Att sambygga på
del av sträckan har bedömts som möjligt genom reservmatning via lokalnätet, att
sambygga på ytterligare del av sträckan innebär ytterligare komplicerande faktorer och är
förenat med stora risker ur driftsäkerhetsperspektiv. Sambyggnation med befintlig 130 kV
ledning mot Källsjön innebär stora risker då 130 kV matning till Kramfors, Bollstaområdet
och Härnösand då enbart kan ske från ett håll, radiell matning, med den kvarvarande
ledningen från Hjälta under tiden ny ledning byggs. Alternativet är dessutom betydligt
längre än förordat alternativ och blir därmed även dyrare.
4.6.2
Förordad sträckning
Den förordade sträckningen har arbetats fram utifrån information om det aktuella området,
tekniska och miljömässiga faktorer samt utifrån information som har framkommit i
genomförda samråd. Sträckningen har utformats för att utgöra en så kort sträcka som
möjligt, samtidigt som anpassningar till berörda intressen och förutsättningarna på platsen
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har gjorts. Korsning med Ångermanälven är en kritisk passage och den förordade
sträckningen innebär att ledningen sambyggs med en befintlig ledning genom
älvdalgången och vid passage av älven, vilket gör att en helt ny passage av älven undviks.
Sträckningen utgår i öster från planerad vindkraftpark vid Storhöjden. Sträckningen utgår i
nordvästlig riktning, viker av söderut genom älvdalen norr Boteå. Sträckningen passerar
genom älvdalen och över älven i befintlig ledningsgata, där ledningen sambyggs med den
40 kV ledning som finns på platsen idag. Söder om Fanom viker sträckningen av västerut
mot Barfjället, viker av norrut norr om Ållstabodarna, rundar Lökomsberget och går söder
om Lökomsvattnen. Sträckningen viker av åt sydväst mot Källsjön, där ledningen föreslås
passera mellan Källsjön och Tunsjön för att fortsätta parallellt med befintlig ledningsgata
till planerad transformatorstation vid Källsjön. Sträckningen är totalt ca 38 km lång. En
översikt över sträckningen framgår av Figur 17 nedan samt av bilaga 1.

Figur 17. Översikt över förordad sträckning för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön.

5

Utförande drift och underhåll

5.1

Anläggande och försiktighetsåtgärder

Innan byggnationen av en ny kraftledning påbörjas genomförs en fältprojektering där
ledningssträckningen stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. Arbetet sker till
fots och/eller med hjälp av lättare terränggående fordon. Normalt görs även en värdering
av den skog som behöver avverkas för den nya kraftledningsgatan och träd aktuella för
avverkning stämplas. När fältarbetena och detaljprojektering av ledningen är klara samt
rättigheter för att få utnyttja marken har inhämtats kan avverkning och byggnation
påbörjas. Uttransport av material kommer i första hand att ske på befintliga vägar i
området samt i den nya ledningsgatan. Om nya tillfartsvägar till stolpplatserna erfordras
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kommer samråd att ske med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om det innebär
risk för väsentlig påverkan på naturmiljön.
Byggnation av den nya ledningen börjar med att material (stolpar, reglar, stag,
krossmaterial och i förekommande fall fundament) transporteras in till kraftledningsgatan
och körs ut till varje stolpplats. Ett vanligt fordon är skotare som används i
skogsbrukssammanhang (Figur 18).

Figur 18. Fordon av typ skotare som används vid transporter av material.

Byggnationsarbeten inom blöta markområden kommer i den mån det är möjligt att ske när
marken är tjälad. Risken för stora skador i känsliga våtmarksområden minskas därmed. Det
är dock sannolikt inte möjligt i alla sanka markavsnitt på grund av lång byggnationstid och
kort tid innan vindkraftverken ska driftsättas. Det är också beroende av hur vintern blir när
arbetena ska utföras. Tjälen kan komma vid olika tidpunkter och gå olika djupt. Mycket
snö kan medföra att marken inte blir tjälad. Särskilda skyddsåtgärder kommer i sådana fall
att vidtas för att minimera djupa markskador, se avsnitt 6.3. Placeringen av materialupplag
och uppställningsplatser för maskiner optimeras för att minimera transportsträckan mellan
upplag och stolpplatser samtligt som värdefull natur- och kulturmiljö undviks.
Träportalstolpar anläggs genom att stolpbenen grävs ner i gropar i marken. I vissa fall
kan det bli aktuellt att förstärka stolpen med stag som monteras på en betongslipers
som grävs ner under marken. Om stolpen anläggs på berg eller där jordmånen är tunn
förankras den i en stolpsko som skruvas fast i berget.
Stolpresning för stålstolpar sker genom att en grävmaskin med en specialskopa gräver ett
hål vari stolpfundamentet placeras (se Figur 19). Efter resnings av stolparna skruvas de på
plats i fundamentet och säkras genom stagning. Resning sker med en skotare med kran.
Mindre gropar behöver grävas för var och en av de, i normalfallet, fyra stagförankringarna.
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Där markerna är blöta placeras stolparna i första hand inom de lokalt torraste områdena.
Går det inte att hitta fast mark utnyttjas i sällsynta fall särskild våtmarksfundamentering
med pålat fundament för grundläggning av stolpen.

Figur 19. Typfordon som kommer att användas för grävarbeten vid planerade stolpplatser.

Stålrörstolpen är alltid stagad. Stolpen monteras på en stolpfot/fundament under mark
som består av 10 st betongslipers (se Figur 20). Stolpfotens ytmått är ca 2,5 x 2,5 m.
Fundamentet grävs ned på ett djup av ca 2 m. Schaktgropens ytmått blir ca 4,5 x 4,5 m.
Stag monteras på en betongslipers som grävs ner under marken. När stolp- och
stagfundamentet är på plats fylls groparna igen med schaktmassorna. Eventuella
överskottsmassor sprids runt stolpplatsen och marken jämnas till. Utseendet på
fundamentet och gropens storlek kan variera beroende på markförhållandena.
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Figur 20. Exempel på stolpfundament i jord.

De överskottsmassor som uppkommer i samband med grundläggning av stolpar är relativt
små och kräver inget specifikt omhändertagande. Vid stolpresning i sank torvmark är
schaktningen mer omfattande. Detsamma gäller för grundläggning av eventuella
fackverksstolpar. Huvuddelen av schaktmassorna används dock för återfyllnad av schaktet
när stolpen har rests. Eventuella överskottsmassor fördelas ut i terrängen kring stolpen. När
stolpen är på plats monteras reglar och övrig utrustning. När samtliga stolpar är färdiga
dras faslinorna ut med bandvagn och spolverk placerade i ledningens ändar. Särskilda
drag- och bromsplatser kan upprättas längs ledningen och även platser där linorna skarvas.
Detta moment sker släpfritt varvid varken linor eller mark skadas.
I samtliga moment kommer transport av personal att ske via befintliga tillfartsvägar samt i
kraftledningsgatan, med lättare terränggående fordon inklusive bandvagn.

5.2

Rasering av befintlig 40 kV ledning

På sträckan från strax norr om Arlom, genom älvdalgången och förbi Fanom planeras den
nya 130 kV ledningen sambyggas med en befintlig 40 kV ledning, se karta i Figur 21. På
denna sträcka kommer den befintliga 40 kV ledningen alltså att raseras.
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Figur 21. Delsträcka genom älvdalen, från norr om Arlom och söder om Fanom, där befintlig 40 kV ledning raseras och
sambyggs med den nya planerade ledningen.

Befintlig ledning består huvudsakligen av enbenta trästolpar som är kreosotimpregnerade. I
normalfallet är dessa byggda utan fundament eller stag. Kreosotimpregnerade
träportalstolpar förekommer i vinklar och i särskilt långa spann. På enstaka platser kan det
finnas fundament eller stagförankringar som troligen består av kreosotimpregnerade
träslipers. Vartefter den nya ledningen byggs så raseras den gamla, linor flyttas över till
nya stolpar för att användas vid utdragning av ny ledare, stolpar grävs upp och tillbehör tas
tillvara för att källsorteras vid upplag och vidaretransport till destruktion i enlighet med
gällande lagstiftning, uppspolad lina och annan armatur av metall går till metallskrot,
stolpar kommer att förbrännas vid godkänd anläggning. Kreosotimpregnerade fundament
grävs normalt upp. I vissa lägen kan dock miljöpåverkan bli större av grävning än
miljönyttan med borttagandet av fundament. Det kan gälla känsliga våtmarker, områden
med sällsynta och skyddsvärda växtarter och områden med kulturmiljölämningar. I sådana
lägen bedöms det vara miljömässigt bättre motiverat att lämna kvar fundamenten.
Rasering av befintlig ledning innebär små risker för spridning till vatten och känsliga
miljöer. Detta eftersom befintliga stolpar är väl upptorkade och ämnet bundet i träet. I
marken kan kreosotrester återfinnas mycket lokalt vid stolpen, ca 20–50 cm från stolpen.
Jordmassor som schaktats upp vid stolpplatser och stagfundament kan antingen återföras i
schaktgroparna eller forslas bort för omhändertagande. Synligt förorenad jord ner till ca 2
meters djup grävs normalt bort. I likhet med fundament bedöms det dock i vissa fall
innebära större miljöpåverkan att schakta ur och transportera bort massor och återfylla med
nya massor än att lämna kvar dem.
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Liksom vid byggnation kan rasering av befintlig ledning medföra störningar för rennäring i
området, även om rasering främst sker inom bebyggt område intill älvdalen där mänsklig
aktivitet redan förekommer i stor utsträckning. För att minimera påverkan kommer ändå
kontakt att tas med berörda samebyar även inför raseringsarbeten för att inhämta
information om vilka renbetesgrupper som uppehåller sig i området under den tid då
arbeten planeras, i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 6.3. Påverkan på rennäringen
till följd av erforderlig rasering bedöms bli obetydlig.
De skyddsåtgärder avseende kulturmiljö som beskrivs för byggnation och
ledningsunderhåll i avsnitt 6.5 kommer att tillämpas även för arbeten med rasering av
befintlig ledning. E.ON bedömer påverkan på kulturmiljö som obetydlig med föreslagna
skyddsåtgärder.

5.3

Drift och underhåll

Att en luftledning är trädsäker innebär att det inte finns några träd som vid storm eller
oväder riskerar att falla på och skada ledningen. Detta tillgodoses dels genom en
kalavverkad skogsgata och dels genom avverkning eller toppning av enskilda farliga träd i
skogsgatans sidoområden, se principskisser i Figur 22 och Figur 23. För att bibehålla en
ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas vilket sker var 8:e till 10:e år.
Med skogligt underhåll menas att den hävdade skogsgatan röjs helt och hållet från högre
vegetation. Röjningsarbete görs normalt manuellt med röjsåg. I vissa fall kan mindre
fordon med röjningsaggregat användas. Röjningspersonalen förflyttar sig själva och
utrustningen i ledningsgatan med hjälp av lätt terränggående fordon som fyrhjuling eller
snöskoter. Utöver röjningen av ledningsgatan måste normalt även kantträd avverkas, så
kallade ”farliga träd”. Farliga träd står utanför den röjda skogsgatan och har vuxit sig så
höga att de vid exempelvis storm kan falla på ledningen eller på stolpar och stag. Dessa
träd mäts in och stämplas innan avverkning. Det är idag vanligt att dessa kantträd toppas
med helikopter istället för att avverkas från marken. Vid avverkning av kantträd kan
skördare användas eller så sker det manuellt. Det avverkade virket lämnas i många fall
kvar beroende på markägarens önskemål. Vid större mängder, vilket sällan blir fallet, körs
virket ut med skotare som fraktar det till närmaste väg.
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Figur 22. Principskiss över ledningsgata; skogsgata med omgivande sidoområden, portalstolpe i ny skogsgata.

Figur 23. Principskiss över ledningsgata; skogsgata med omgivande sidoområden vid dubbel ledning i enbenta
stålstolpar (stolptyp på sträckan från norr om Arlom till söder om Fanom) parallellt med befintlig 10 kV ledning.
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Tekniskt underhåll på ledningen utförs vid behov. Det kan handla om att byta ut gamla
eller skadade ledningsdelar samt felsöka och genomföra reparationer vid eventuella
felavbrott.
Inför planerade underhållsåtgärder samråder E.ON med länsstyrelsen avseende åtgärderna i
enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken om åtgärderna bedöms som att de kan komma att
väsentligt skada naturmiljön. Som regel anmäls alltid underhållsröjning och
avverkning/toppning av kantträd på en hel ledningssträcka.
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6

Beskrivning av berörda intressen samt
konsekvensbedömning

I detta avsnitt beskrivs de identifierade intressen som finns längs med förordad sträckning
och som kan komma att beröras av planerad byggnation. Vidare görs
konsekvensbedömningar av påverkan på berörda intressen och där det anses lämpligt
beskrivs skadeförebyggande åtgärder.
Genomgång av berörda intressen längs ledningen har gjorts via bl.a.
Riksantikvarieämbetets Fornsök, Skogsdataportalen och Länsstyrelsens digitala
kartmaterial. En fågel- och naturvärdesinventering har genomförts för hela sträckan, med
kompletterande inventeringar på vissa delsträckor där justeringar har gjorts.
Konsekvensbedömningarna är gjorda utifrån en fyrgradig skala där 1 motsvarar obetydlig
påverkan, 2 motsvarar liten negativ påverkan, 3 måttlig negativ påverkan och 4 motsvarar
stor negativ påverkan.
Obetydlig påverkan (1)

Liten påverkan (2)

Måttlig påverkan (3)

Stor påverkan (4)

Stor påverkan uppstår när projektet förstör områdets karaktär eller värdekärnor eller
omöjliggör pågående verksamhet. Måttlig påverkan uppstår när projektet innebär att
områdets karaktär eller värdekärnor störs i sådan grad att dess värden delvis minskar, eller
att pågående verksamhet försvåras till så stor del inom vissa områden att del av
verksamheten måste flyttas/avbrytas. Liten påverkan innebär att enstaka värdefulla
områden störs i endast liten utsträckning och att områdenas samlade värden huvudsakligen
kvarstår, eller att pågående verksamhet till viss del störs men att verksamheten i stort sätt
kan pågå som tidigare. Obetydlig påverkan innebär att områdets karaktär och värden
förblir opåverkade eller endast obetydligt påverkade, eller att pågående verksamhet kan
fortgå som tidigare.

6.1

Landskapsbild

Områdena öster och väster om älvdalen utgörs huvudsakligen av barrskog, med varierande
grad av bebyggelse och odlingslandskap närmast älven. Skogen, som i allmänhet är starkt
påverkad av modernt skogsbruk, domineras av tall och gran med varierande inslag av
lövträd, i första hand björk, asp och al. Skogsområdet är mycket glest bebyggt. Området är
starkt kuperat med framträdande brantformer av typ flyggberg. Det är stora skillnader
mellan höjder och dalar. De högsta topparna ligger över 300 m ö h, medan
kulturlandskapet runt Boteå ligger på 10–30 m ö h. Landskapet genom storskogen är till
sin karaktär storskaligt, även om den kuperade terrängen skapar variation, liksom sjöarna,
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vattendragen och myrarna. I Figur 24 nedan visas hälltallmark på sydvästra sidan om
Ångermanälven, med Boteå i horisonten på andra sidan älven.

Figur 24. Hälltallmark på höjden sydväst om älvdalen men Boteå på andra sidan älven.

I älvdalen kring Boteå finns odlingsbygd med mycket gamla anor. Landskapet är öppet,
med hävdade åkermarker, åkerholmar och gårdar. Området omfattas av bevarandeplan för
odlingslandskapet (BO 1). Norr om Boteå passerar sträckningen också genom
odlingslandskapet kring Arlom, även detta en odlingsbygd med gamla anor. På västra sidan
av älven passerar sträckningen enstaka bebyggelse i odlingslandskapet vid Fanom (BO 2).
På sträckan genom odlingslandskapet finns idag en 40 kV ledning (och en 10 kV ledning)
som passerar genom bebyggelsen och över älven (se Figur 25 nedan). Den nya ledningen
föreslås här sambyggas med den befintliga ledningen för att det ska vara möjligt att få plats
med båda ledningarna. Även en järnväg med kontaktledning tillsammans med vägnätet är
befintlig infrastruktur som påverkar landskapet.
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Figur 25. Landskapet kring älvdalen, sett från Fanom mot Boteå på andra sidan älven. I bilden syns befintliga 10 kV, 40
kV och järnvägens kontaktledningsstolpe.

Ledning kommer att passera söder om Lökomsvattnen samt mellan Källsjön och Tunsjön.
6.1.1
Skadeförebyggande åtgärder
Genom odlingslandskapet intill älven samt vid korsning över älven föreslås ledningen
byggas ihop med en befintlig 40 kV ledning (till vänster i Figur 25 ovan). På så vis skapas
inget helt nytt intrång i landskapet även om stolparna kommer att bli högre än de som står
där idag. Utbredningen av ledningsgatan minimeras därmed. På övriga sträckor kommer
ledningen att byggas med portalstolpar där det är möjligt. Portalstolparna är lägre och
därmed något mindre synliga på långt håll, medan stålrörsstolpar som är högre och mer
industriella kräver en något mindre omgivande skogsgata.
6.1.2
Konsekvensbedömning
Påverkan på landskapsbilden i skogsmark, som är den dominerande typen av mark längs
med sträckningen, bedöms bli begränsad. Stolparna kan komma att bli synliga på vissa
platser i landskapet där stolparna hamnar på höjder, huvudsakligen döljs de dock av den
omgivande skogen. Ledningen kommer i skogsmark att i den mån det är möjligt byggas i
portalstolpar som är något lägre och mindre synliga på håll jämfört med stålrörsstolpar.
Portalstolpar kräver dock en något bredare omgivande skogsgata. Sammantaget bedöms
påverkan inom skogsmark huvudsakligen bli lokal och omfatta de områden som finns i
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nära anslutning till ledningen, påverkan bedöms således bli liten inom skogsmark, oavsett
val av stolptyp.
I det öppna odlingslandskapet kring Ångermanälven, huvudsakligen öster om älven vid
Arlom och Boteå, kommer ledningen att bli synlig och påverka landskapsbilden.
Ledningen kommer också att bli synlig vid korsning av älven och övriga vattendrag samt
vid korsning med vägar och järnvägen. Ledningen med stålrörstolpar kontrasterar mot det
odlingslandskapet med lång historisk kontinuitet. Sammantaget bedöms påverkan på
landskapsbilden inom odlingslandskapet och älvdalen bli liten till måttlig.
Söder om Lökomsvattnen kommer ledningen att synliggöras i närområdet och kan komma
att upplevas som ett främmande inslag i den omgivande naturmiljön. Mellan Tunsjön och
Källsjön kommer ledningen att följa befintliga ledningar, dessutom med omgivande skog
vilket gör att intrycket från närliggande platser minimeras. Vid passagen av Tunsjöån
passeras en bygdegård. Ledningen följer här befintliga ledningar och det är möjligt med en
skogsridå mellan bygdegården och ledningen vilket minskar upplevelsen av ledningen.

6.2

Markanvändning, bebyggelse och boendemiljö

Skogsbruk är den areella näring som dominerar markanvändningen i området. Privat
skogsbruk såväl som mer storskaligt skogsbruk bedrivet av skogsbolag förekommer.
Ledningslängden i skogsmark för förordat alternativ uppskattas till knappt 35 km (varav 2
km sambyggnation i befintlig ledningsgata, 3 km parallellt med befintliga ledningar och ca
30 km i tidigare obruten terräng).
Föreslagen sträckning passerar genom odlingsmark vid Arlom och Boteå i
Ångermanälvens dalgång, men andelen odlingsmark som berörs är relativt liten.
Ledningslängden i odlingsmark för förordat alternativ uppskattas till ca 3 km.
Ett område utpekat som grundvattenförande geotop (Prästholmen) samt ett område med
måttlig grundvattentillgång (nära Storhöjden) berörs av den förordade sträckningen, se
Figur 26.
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Figur 26. Utpekad grundvattenförande geotop och grundvattentillgång som berörs av planerad ledning mellan
Storhöjden och Källsjön.

Spridd bebyggelse finns i stort sett överallt kring älvdalen och förordad sträckning passerar
bebyggelse vid Arlom och Boteå öster om älven samt vid Fanom väster om älven. Spridd
bebyggelse förekommer även vid näset mellan Källsjön och Tunsjön. I övrigt passerar
sträckningen två byggnader söder om Lökomsvattnen, ett registrerat som bostadshus och
ett som är registrerat som ”övrig byggnad”. I skogsmark är bebyggelsen annars högst
begränsad.
Samtliga byggnader som klassas som hus enligt Lantmäteriets fastighetskarta finns
redovisade på kartan i bilaga 2, om det inte vid fältbesök konstaterats att byggnaden inte
längre finns kvar. Även hus som vid fältbesök konstaterats vara förfallna eller stå
obebodda redovisas.
Även rennäring bedrivs i området, detta beskriv och bedöms i avsnitt 6.3 och 6.9.1.2.
6.2.1
Skadeförebyggande åtgärder
Där ledningen byggs i brant och svårframkomlig terräng är det redan idag svårt att bedriva
effektivt skogsbruk och i dessa områden blir påverkan minimal. Anpassningar av sträckan
har gjorts för att så långt som möjligt undvika att små skogsskiften blir orimligt belastade
och så långt möjligt följa fastighetsgränser.
På den sträcka där ledningen passerar genom odlingslandskap föreslås ledningen
sambyggas med den 40 kV ledning som finns på platsen idag. Den nya ledningen kommer
att medföra nya intrång där stolpplaceringar blir aktuellt, dock försvinner de befintliga
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stolparna för 40 kV ledningen. Då spannlängden troligen kan ökas resulterar det i färre
stolpintrång, anpassningar är också möjligt att genomföras för att minimera påverkan för
berörda markägare. En avvägning måste göras mellan odlingsintresset och de värden för
natur- och kulturmiljö som kan finnas vid de åkerholmar eller områden mellan
odlingsmarkerna där stolpar kan placeras.
Där ledningen passerar grundvattenförande geotop och utpekad grundvattentillgång
kommer särskild försiktighet att vidtas vid kommande arbeten. Val av stolptyp, främst
materialet, anpassas för att undvika eventuell påverkan på grundvatten. Körning undviks
eller anpassas genom att använda lämpliga fordon för att inte påverka marken och därmed
riskera att påverka grundvattnet. Upplag av material och maskiner/fordon undviks inom
och i anslutning till områdena. Ingen hantering av drivmedel eller kemikalier utförs i eller i
anslutning till områdena.
Ledningssträckningen har anpassats för att i enlighet med försiktighetsprincipen undvika
risk för negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet vad gäller elektromagnetiska
fält. Vid Arlom ligger det hus nära den befintliga ledningen och här krävs att den planerade
ledningen sambyggs med befintlig 40 kV ledning för att båda ledningarna ska få plats och
samtidigt hålla erforderliga av stånd till omgivande bebyggelse (se även avsnitt 6.8 nedan
avseende magnetfält). På den sträcka där ledningen passerar majoriteten av närliggande
bebyggelse och boendemiljöer föreslås ledningen byggas inom befintlig ledningsgata,
sambyggt med befintlig ledning, vilket gör att förändringen avseende visuell påverkan
jämfört med idag minimeras.
6.2.2
Konsekvensbedömning
Den planerade ledningen kommer att kräva en ca 40 m bred skogsgata kring ledningen där
den går i tidigare obruten terräng (ca 30 km), en 20 m bred gata där den går parallellt med
befintliga ledningar (ca 3 km) och ingen ytterligare gata där ledningen sambyggs med 40
kV ledning i befintlig ledningsgata (ca 2 km). Grovt räknat innebär att ca 130 ha
skogsmark behöver tas i anspråk. Sammantaget bedöms påverkan på skogsbruket i området
bli liten.
Ledningen kommer att medföra ett visst intrång i åkermark där stolpplaceringar blir
aktuellt. Påverkan på jordbruksmark bedöms sammantaget bli liten givet de
skadeförebyggande åtgärderna och förutsättningarna enligt ovan.
Sammantaget bedöms påverkan på grundvattenförande geotop och utpekad
grundvattentillgång bli obetydlig om skadeförebyggande åtgärder vidtas.
Ledningens visuella påverkan medför en viss påverkan för boendemiljön då ledningen
kommer att vara synlig från närliggande bostadsbebyggelse, som främst är belägen kring
älvdalen. Den tillkommande påverkan jämfört med idag bedöms dock bli liten givet
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förutsättningarna och de skadeförebyggande åtgärder som beskrivs i föregående stycke.
Söder om Lökomsvattnen medför ledningen en visuell påverkan i ett område som i övrigt
utgörs av relativt orörd naturmark. Sammantaget bedöms påverkan på boendemiljön bli
liten, lokalt kan den bli måttlig vid passage söder om hus vid Lökomsvattnen.

6.3

Rennäring

På den östra och norra sidan av Ångermanälven, utanför odlingsmarken runt Boteå och i
älvdalen, berörs ett kärnområde av riksintresse för rennäringen (RIRen 1) av den planerade
ledningen. Området tillhör Voernese sameby och utgör vinterbete samt
uppsamlingsområde för renarna. Det innebär att området är av särskild vikt i samband med
uppsamling av renarna. Sträckningen berör den södra delen av området som sträcker sig
över ca 9 mil, öster om Ångermanälven. I den rennäringsanalys (Hifab, 2013-03-13, se
bilaga 8) som gjordes i samband med upprättande av ansökningar för planerade
vindkraftparker i området konstaterades att området kring Storhöjden inte nyttjades vid
tillfället för utredningen men samebyn rör sig österut med en takt på 2–3 mil/år. Ingen
information har framförts i genomförda samråd för ledningen där det framgår att området
används i nuläget. I samband med samråd för utökning av vindkraftparken vid Storhöjden
(etapp 2) under hösten 2017 har det framkommit uppgifter om att ett antal renar har
uppehållit sig i området öster om Ångermanälven. Storhöjden har i analysen uppgetts ha en
god beteskvalitet.
Området öster om Ångermanälven ingår även i samebyn Vilhelmina Södras område, som
vinterbetesområde. Även Vilhemina Södra uppgav i samband med att rennäringsanalysen
genomfördes 2012–2013 att de inte nyttjade området kring Storhöjden men att de rör sig
österut med en takt på 2–3 mil/år och att de inom en femårsperiod därför skulle kunna
tankas nyttja området. Även Vilhelmina Södra har lämnat uppgifter om att området har god
lavtillväxt och att det därför är en värdefull tillgång på kort och lång sikt. Ingen
information om att området nyttjas för tillfället har framkommit i genomförda samråd. I
samband med samråd för utökning av vindkraftparken vid Storhöjden (etapp 2) under
hösten 2017 har det framkommit uppgifter om att ett antal renar har uppehållit sig i
området öster om Ångermanälven.
Väster om Ångermanälven berörs Voernese samebys område och här har både Voernese
och Ohredahke utpekat vinterbete. Väster om Källsjön och Tunsjön finns även information
om att Ohredahke använder området för en av sina vintergrupper (Vgr 1). Någon
ytterligare information och beskrivning av hur området väster om älven används har inte
framkommit i genomförda samråd.
Utpekade områden av intresse för rennäringen framgår av Figur 27 nedan.
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Figur 27. Utpekade rennäringsintressen i anslutning till planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön.

6.3.1
Skadeförebyggande åtgärder
Ledningen har i största möjliga mån anpassats till annan infrastruktur öster om älven för att
undvika påverkan på berört riksintresse. Ledningen passerar genom ett område som redan
idag korsas av järnväg och väg 335.
Under byggnation av ledningen kan moment som trafik, avverkning och grävarbeten
medföra störningar för rennäring i området. För att minimera denna påverkan kommer
kontakt att tas med berörda samebyar inför byggnation för att inhämta information om
vilka renbetesgrupper som uppehåller sig i området under den tid då byggnation planeras.
Inom utpekat riksintresseområde kommer arbeten om möjligt att anpassas så att de inte
utförs under tid då uppsamling av renar pågår.
6.3.2
Konsekvensbedömning
En kraftlednings påverkan på rennäring består främst i den påverkan som uppstår i
samband med byggnation av ledningen då störande moment som trafik, avverkning,
plogade byggvägar och grävarbeten förekommer. Denna typ av mänsklig aktivitet kan
medföra undvikande beteende, förändrade rörelsemönster och således bortfall av
betesområden (Strand et al. 2017). Påverkan under byggskedet bedöms bli obetydlig eller
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liten om renar inte vistas i området under aktuell tid och måttlig om det inte skulle gå att
helt undvika att byggnation pågår under tid då renar kan förekomma i området.
När ledningen är i drift medför den ett nytt element i den omgivande skogsmarken och kan
upplevas som ett hinder eller en störning för renskötseln. Det finns observationer och
studier som visar på att undvikande beteenden hos renarna kan förekomma men det finns
inga entydiga resultat. Det finns även studier av vindkraftens påverkan på renar som pekar
på att det är i byggskedet som störning kan uppstå medan renar anpassar sig snabbt till
ledningar i drift (Strand et al. 2017). Möjligheten att bedriva renskötsel hindras inte av
ledningen. Där ledningen föreslås passera genom område av riksintresse för rennäringen
korsar ledningen både järnväg och väg 335 vilket gör att man ledningen inte bryter helt ny
terräng i tidigare obruten skogsmark utan intrången samlas. De områden som berörs av
ledningen kommer i stort vara kvar oförändrade och när ledningen är i drift bedöms
påverkan på rennäringen bli liten.
Den planerade ledningen bidrar tillsammans med planerade vindkraftsanläggningar och
övriga ledningar som planeras i området till att kumulativa effekter på rennäringen uppstår.
Beskrivning och konsekvensbedömning av detta framgår av avsnitt 6.9.1.2.

6.4

Natur- och vattenmiljö

I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas främst natur- och vattenmiljöer som
bedöms ha särskilt höga naturvärden och som är av betydelse för den biologiska
mångfalden, tex för naturvårdsarter. Dessa områden utgörs ofta av livsmiljöer som har
goda förutsättningar för att hysa hotade och skyddsvärda arter. Både skyddade områden
och områden utan skyddsstatus idag, som identifierades vid Swecos
naturvärdesinventeringar, ingår i konsekvensbeskrivningen. De berörda områdenas
naturvärde påverkar bedömningen av konsekvenserna.
Kartor över förordat alternativ och naturmiljöintressen i utredningsområdet presenteras i
bilaga 5. Underlagsmaterialet är hämtat från länsstyrelsen (riksintressen, naturreservat,
våtmarksinventeringen m.fl.), Skogsstyrelsen (nyckelbiotoper, biotopskydd, sumpskog
m.fl.), samt naturvärdesinventering genomförd av Sweco under 2016 (samt
kompletteringar till denna under 2016 och 2017). Naturvärdesinventering har genomförts
för den förordade sträckningen samt för vissa utredda delsträckor där
sträckningsjusteringar har studerats.
Naturvärdesinventeringsrapporten (samt rapport från kompletterande
naturvärdesinventeringar) redovisas i bilaga 6 och 7. Som underlag för avgränsning av
objekt inför naturvärdesinventeringen i fält har information från länsstyrelsen,
Artdatabanken, Skogsstyrelsen, skogsbolagens frivilliga avsättningar, jordbruksverket och
ortofoton använts.
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Naturvärdesinventeringen (och kompletterande inventeringar) har utförts på fältnivå enligt
SIS standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014). Samtliga våtmarker har
undersökts, oavsett storlek. Dessutom undersöktes samtliga skogsområden som kunde
misstänkas hysa höga skogliga naturvärden samt biotoper som kunde misstänkas hysa
skyddsvärda fågelarter.
Statusklassningar, med tillhörande data, över vattendrag är hämtade från länsstyrelsens
webbportal (VISS, VattenInformationsSystem Sverige).
Uppgifter om fåglar längs ledningssträckningen har hämtats från naturvärdesinventeringen
(och kompletterande inventeringar), Artportalen, samt muntligen från Ångermanlands
Ornitologiska förening och Kungsörnsgruppen i Västernorrland. Rödlistade fåglar samt
andra arter som ingår i Artskyddsförordningen och tidigare registrerats i Artportalen, samt
identifierats vid Swecos naturvärdesinventering, redovisas i tabell 3 (fåglar) och tabell 4
(övriga arter). Fågelinventeringen av området utfördes 20 maj-15 juni 2016 för ursprunglig
inventering och under samma tidsperiod för kompletterande inventering under 2017.
Vid beskrivning av naturmiljön och skyddsåtgärder bör nämnas att föreslagen
ledningssträckning redan i planeringsstadiet anpassats till att så långt det är möjligt
undvika skogar med dokumenterat höga naturvärden, tex nyckelbiotoper. Efter
naturvärdesinventeringen har ytterligare anpassningar gjorts, för att undvika att
fragmentera värdefulla naturmiljöer. Tre olika fältbesök under juni 2016-sept 2017 har
gjorts av biologer för att säkerställa att ledningen är placerad på ett sätt som fungerar både
tekniskt och ger minst påverkan på naturmiljön.
6.4.1
Beskrivning
Landskapet mellan Källsjön och Storhöjden är starkt kuperat och de högsta topparna
Enhalla och Barfjället ligger över 300 m ö h, medan kulturlandskapet runt Boteå ligger på
10–30 m ö h. De stora höjdskillnaderna sätter sin prägel på landskapet. Odlingsbygden
nära älven är öppen, med hävdade åkermarker, åkerholmar och små tjärnar. Förordat
sträckningsalternativ berör bevarandeplanen för odlingslandskapet vid Boteå i anslutning
till Ångermanälven.
Ett antal sjöar och tjärnar finns inom området, däribland Källsjön och Tunsjön. Sjöarna och
tjärnarna är sammanlänkade genom bäckar och åar. Ångermanälvens älvfåra, som passeras
av förordat ledningsalternativ, utgör riksintresse för naturvård.
Markerna längs ledningssträckningen domineras av morän och berg. Berggrunden består
till övervägande del av sura och näringsfattiga bergarter, tex granit, så förutsättningar för
en rikare flora saknas.
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Tidigare kända och utpekade naturvärden inom 100 från förordad sträckning presenteras i
Tabell 2 nedan. Identifierade naturvärden från genomförd inventering listas i Tabell 3
nedan. Samtliga kända naturmiljöintressen i anslutning till förordad sträckning redovisas
på karta i bilaga 5.
Tabell 2. Identifierade naturmiljöintressen inom 100 m från föreslagen ledningssträckning. Objekten redovisas från öster
till väster dvs det område som är närmast Storhöjden är objekt SS 1.
KartID
Objekttyp
ID/Namn
Beskrivning
Påverkan
Konsekvenser
efter
skyddsåtgärder
SS 1
Sumpskog
125824/
Övrig fuktskog,
Fragmenteras eftersom
Måttliga
Fäbodmyran
blandskog av löv förordad
konsekvenser
och barr. Mosaik ledningsdragning går
med inslag av
genom objektet.
främst öppen
våtmark
SS 2
Sumpskog
125823/
Myrskog,
Yttersta norra kanten
Små konsekvenser
S Fäbodmyran
blandskog av löv måste förmodligen
och barr
avverkas.
SS 3
Sumpskog
125829/
Strandskog vid
En gata måste tas upp
Små konsekvenser
Leån
vattendrag,
vid passage av
blandskog av löv vattendraget
och barr
SS 4
Sumpskog
125828/
Myrskog,
Kommer att kunna
Obetydliga
NO Plankråsberget
barrskog,
undvikas
konsekvenser
blandskog
SS 5
Sumpskog
125955/
Myrskog,
Yttersta södra kanten
Små konsekvenser
Fäbodmyranblandad barrskog behöver troligen
Grössjömyran
avverkas
SS 6
Sumpskog
125956/
Övrig fuktskog,
Kommer att kunna
Obetydliga
Fäbodmyranblandskog av löv undvikas
konsekvenser
Grössjömyran
och barr
SS 7
Sumpskog
125951/
Övrig fuktskog,
Kommer att kunna
Obetydliga
Fäbodmyranblandskog av löv undvikas
konsekvenser
Grössjömyran
och barr
SS 8
Sumpskog
124140/
Myrskog,
Fragmenteras eftersom
Måttliga
Fäbodbäcken
blandad barrskog förordad
konsekvenser
ledningsdragning går
genom objektet.
SS 9
Sumpskog
124142/
Myrskog,
Yttersta södra kanten
Små konsekvenser
NV Mörttjärnen
blandad barrskog behöver troligen
avverkas
SS 10
Sumpskog
124136/
Övrig fuktskog,
Yttersta östra kanten
Små konsekvenser
N. Mosjön
blandskog av löv behöver troligen
och barr
avverkas
SS 11
Sumpskog
122194/
Övrig fuktskog,
Yttersta östra utlöparen
Små konsekvenser
600m V om
blandskog av löv kommer att
Lillstugutjärnen
och barr
fragmenteras
SS 12
Sumpskog
122183/
Kärrskog,
Kommer att kunna
Obetydliga
Gammfäbodmyran
blandskog av löv undvikas
konsekvenser
och barr
SS 13
Sumpskog
122184/
Myrskog,
Ledningen planeras
Små konsekvenser
Gammfäbodmyran
blandskog av löv bredvid befintlig
och barr
ledning. Sumpskogen är
redan fragmenterad men
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SS 14

Sumpskog

122182/
Gammfäbodmyran

Kärrskog,
blandskog av löv
och barr

NV 1

Naturskog

NVO 1

Vattendrag

79461/
NO Råtallberget
Leån

NVO 2

Strandäng

83591/
Prästholmen

RINat1

Vattendrag

Ångermanälven

Talldominerad
skog
Fint naturligt
vattendrag som
är ömsom
forsande och
lugnt. Tidigare
förekomst av
utter.
Klassat som
mycket högt
naturvärde. Bl.a
förekomst av
ävjepilört.
Riksintresse
naturvård

kommer att minska
något i kanten.
Ledningen planeras
bredvid befintlig
ledning. Sumpskogen är
redan fragmenterad men
kommer att minska
något i kanten.
Kommer att kunna
undvikas
Korsas

Små konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser
Obetydliga
konsekvenser

Kommer att kunna
undvikas

Obetydliga
konsekvenser

Korsas i befintlig
ledningsgata

Obetydliga
konsekvenser

Tabell 3. Identifierade naturmiljöobjekt vid genomförd naturvärdesinventering. Objekten redovisas från öster till väster
dvs det område som är närmast Storhöjden är objekt NVI 1:1.
KartID Naturvärdesklass
Beskrivning
Påverkan
Konsekvenser efter
skyddsåtgärder
NVI 1:1 3
Flerskiktad
Kommer att kunna
Obetydliga konsekvenser
grannaturskog med äldre
undvikas
björk. Förekomst av
rödlistade arter såsom
ullticka och
gammelgranskål.
NVI 1:2 3
Mindre grannaturskog
Objektet kommer troligen Stora konsekvenser
med sparsamt med lågor.
att behöva avverkas
Förekomst av rödlistade
arter såsom rosenticka.
NVI 1:3 3
Fuktig lågarik
Kommer att kunna
Obetydliga konsekvenser
grannaturskog.
undvikas
NVI 1:4 2
Avverkat vid återbesök.
Hygget korsas
Obetydliga konsekvenser
Inga kvarstående
naturvärden.
NVI 1:5 3
Granskog med skogsbäck Kommer att kunna
Obetydliga konsekvenser
och inslag av asp och
undvikas
sälg.
NVI 1:6 2
Hällmarktallskog med
Kommer att kunna
Obetydliga konsekvenser
gamla tallar, brandljud
undvikas
och en del liggande lågor
med rödlistade arter.
VFT
Värdefullt träd
Fin stående
Behövs troligen inte tas
Obetydliga konsekvenser
3:1
skorsstensstubbe av tall,
ned, borde märkas upp
ca 60 cm
med snitslar och sparas.
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NVI 3:1

3

VFT
3:2

Värdefullt träd

NVI 1:8

3

NVI
2:10
NVI 2:9

3

NVI 2:8

3

Skogstjärn med
intilliggande sumpskog.

VFT
1:1
NVI 2:7

Värdefullt träd

NVI 2:6

3

NVI 2:5

3

NVI
1:18
VFT
2:1
NVI
1:20
NVI 2:1

3

Trädformig rönn, ca 25
cm i diameter
Hällmarktallskog med
fina lågor och rödlistade
arter.
Hällmarktallskog med
stående och liggande död
ved och rödlistade arter.
Hällmarktallskog med
brandstubbar, fina lågor
och rödlistade arter.
Grannaturskog med stort
inslag av grov asp.
Grov gammal tall på
hygge
Hällmarktallskog med
lågor och rödlistade arter.
Grannaturskog med död
ved och rödlistade arter,
samt intilliggande
sumpskog.

3

3

Värdefullt träd
3
3

Äldre tallskog i torr
västsluttning. Lågor och
rödlistade arter.
Gammal tall ca 350 år.
Övriga området med låga
naturvärden.
Grannaturskog med
förekomst av rödlistade
arter.
Hällmarktallskog med
rödlistade arter.
Hällmarktallskog med
rödlistade arter.

Kan behöva avverkas en
mindre remsa i östra
kanten
Kommer troligen att
kunna undvikas. Borde
märkas upp med snitslar
och sparas.
Kan behöva avverkas en
mindre remsa i norra
kanten
Kommer att fragmenteras

Små konsekvenser

Kan behöva avverkas en
mindre remsa i södra
kanten
Kan behöva avverkas en
mindre remsa i norra
kanten
Kommer troligen att
behöva avverkas
En liten del av norra
kanten kommer att
behöva avverkas
Kommer att kunna
undvikas

Små konsekvenser

Kommer att kunna
undvikas

Obetydliga konsekvenser

Kommer att kunna
undvikas
Kommer att kunna
undvikas
Kommer att kunna
undvikas
Kommer att fragmenteras

Obetydliga konsekvenser

Obetydliga konsekvenser.

Små konsekvenser

Måttliga konsekvenser

Små konsekvenser

Stora konsekvenser
Små konsekvenser

Obetydliga konsekvenser

Obetydliga konsekvenser
Obetydliga konsekvenser
Stora konsekvenser

Skogliga naturvärden
Föreslagen ledningssträckning har, som tidigare nämnts, i planeringsstadiet anpassats till
att så långt det är möjligt undvika skogar med dokumenterat höga naturvärden, tex
nyckelbiotoper. Inga skogsområden som är frivilligt avsatta inom ramen för bolagens FSCcertifiering berörs av föreslagen ledningssträckning. Dessa skogsområden besöktes och
bedömdes vid naturvärdesinventeringen, varefter anpassning av ledningsdragning skett.
Skogslandskapet i trakten är hårt brukat och består till största delen av hyggesmark,
ungskogar, gallrade eller plockhuggna skogar. Naturskogar med höga naturvärden finns
dock i omgivande skogslandskap, särskilt kan nämnas området norr om Fålasjö (östra
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delen av sträckningen) där ett flertal skogsbestånd med höga naturvärden avgränsades vid
denna inventering. Området runt Barfjället och Enhalla hyser också större andel
naturskogar än övriga delar av landskapet och ett flertal naturvärdesobjekt avgränsades i
detta område.
Områdena öster och väster om älvdalen utgörs av barrskog med inslag av mindre
våtmarker och sjöar. Skogen domineras av tall och gran med varierande inslag av lövträd, i
första hand björk, asp och al. I jordbrukslandskapet är andelen lövträd högre. På bergens
topplatåer finns ett flertal hällmarkstallskogar, som ofta har höga naturvärden eftersom de
lämnats vid tidigare skogsbruksåtgärder. I blötare partier på bergen finns också en del
grannaturskog och kombinationen hög luftfuktighet, tillsammans med förekomst av död
ved och gamla träd, gör sådana miljöer viktiga för en rad rödlistade arter. I sluttningarna
till bergen växer mer högrest och grov granskog samt ofta asp. I området nära Storhöjden,
öster om Ångermanälven, fanns en hel del spår av gamla bränder i form av lövbrännor,
brända tallstubbar och i vissa fall brandljud på äldre tallar. Det är de kvarstående resterna
av den stora Fålasjöbranden som härjade i området brandsommaren 1888. Bränd
kvarstående död ved är ett viktigt substrat för en del sällsynta arter, så sådana miljöer har
ett särskilt högt naturvärde, vilket har tagits med i naturvärdesbedömningen av dessa
objekt.
I mer produktiva delar av området, som tex bäckmiljöer, är produktionen av död ved god
och det finns ofta en lång lågakontinuitet, vilket gör att många hotade vedsvampar, mossor
och lavar är knutna till sådana miljöer.
Inga nyckelbiotoper berörs direkt av förordad ledningssträckning, men två nyckelbiotoper
tangeras i området mellan Källsjön och väg 90. Inom 100 m från förordat
ledningsalternativ finns ett sedan tidigare utpekat naturvärde (NV 1), som består av en
äldre tallskog med rödlistade arter. Inom 100 m från förordad ledningsdragning så
identifierades också 2 objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha högt
naturvärde (NV-klass 2). Numera är ett av dessa objekt avverkat och saknar naturvärden.
Det andra består av en hällmarktallskog som kommer att kunna undvikas vid
detaljprojekteringen. Ytterligare 14 objekt som ligger inom 100 m från föreslagen
ledningssträckning bedömdes ha påtagligt naturvärde (NV-klass 3). Av dessa är 7 objekt
naturgranskogar med tämligen allmän förekomst av död ved och 7 är hällmarkstallskogar
med gamla tallar och sparsamt inslag av död ved.
Inom 100 m från förordad ledningssträckning finns också en del sumpskogar som
undersöktes och bedömdes vid naturvärdesinventeringen. Sumpskog 1–14 redovisas i
tabell 1, men har vid naturvärdesbedömningen endast bedömts hysa triviala till vissa
naturvärden (NV-klass 4). I övrigt berörs inga kända områden med utpekade eller
lagskyddade naturvärden såsom Natura 2000-områden och naturreservat.
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Vattenmiljö
Området ligger i Ångermanälvens avrinningsområde. Ångermanälven är utpekat som
riksintresse för naturvård och vissa biflöden i det omgivande landskapet berörs också av
skyddet. Nedan beskrivna vattendrag är alla beskrivna i VISS (Vatteninformationssystem i
Sverige) och passeras av inventerat sträckningsalternativ. De beskrivs från öster, dvs det
vattendrag som är närmast Storhöjden är Leån.
Leån (EU_CD: SE700699-160705)
Denna del av ån har en längd av 9,3 km med en karakteristisk bredd av runt 4–8 m. VISS
indikerar en måttlig ekologisk status med kvalitetskrav på god ekologisk status till 2021.
Fiskbeståndet utgörs av typiska arter för regionen med abborre, gädda, lake, mört,
bäcknejonöga, stensimpa och öring, dock rapporteras i SERS (2016) även en förekomst av
ål i systemet.
Ångermanälven (EU_CD: SE700749-159177)
Ångermanälven har en VISS-klassning som måttlig ekologisk status med krav på god
ekologisk status till 2027. Rådande klassificering orsakas bl.a. av vattenregleringar i
uppströmsliggande kraftverk. Fiskfaunan är den typiska för större norrlandsälvar med en
relativt rik förekomst av vandrande fiskar som t.ex. lax, havsöring, sik och flodnejonöga,
samt förekomst av flodpärlmussla. Älven är känd för dess nipor, som gynnar exempelvis
backsvala. Den djupt nerskurna älven ger ett ställvis varmt och fuktigt lokalklimat, vilket
gynnar arter som kräver sådana biotoper.
Högforsån (EU_CD: SE700694-159940)
Denna delsträcka som har en längd av 1,9 km är klassad till dålig ekologisk status med ett
kvalitetskrav på god ekologisk status till 2021. Åsträckan som här är runt 5–10 m bred är
påverkad av 6 olika fysiska förändringar och vattenkraft. VIX-klassningen anger god till
måttlig status med förekomst av lake, mört, stensimpa och öring.
Lillån (EU_CD: SE700904-159725)
Den del av vattendraget som korsas har en längd av 7,9 km klassad som god ekologisk
status. Inga data på fiskbeståndet har hittats.
Bruksån (EU_CD: SE699798-158058)
Den berörda sträckan av ån rinner mellan sjöarna Tunsjön och Källsjön med en längd av
0,6 km och en typisk bredd av 10 m. Sträckan är påverkad av flödesreglering av ett
vattenkraftverk och totalt återfinns fyra kraftverk i ån. Den ekologiska statusen är klassad
till dålig med ett kvalitetskrav på god ekologisk status till 2021. Från ån rapporteras elritsa,
gädda, harr, lake, stensimpa och öring. VIX-klassen uppgår till god ekologisk status.
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Våtmarker
Samtliga våtmarker har naturvärdesbedömts vid inventeringen. Längs förordad sträckning
är andelen våtmarker låg. Våtmarkerna som korsas, eller ligger i närheten av
sträckningsförslaget, är uteslutande tämligen små och av fattig typ vars bottenskikt
domineras av rostvitmossa, praktvitmossa, björnvitmossa, sotvitmossa och myrbjörnmossa.
Markskiktet domineras av triviala växter såsom tuvull, tuvsäv, trådstarr, flaskstarr och
taggstarr. På tuvor och på torrare partier dominerar ris, som till exempel dvärgbjörk, ljung,
odon, kråkbär och blåbär. Dessutom så noterades inga våtmarker med revirhävdande
våtmarksfåglar. Våtmarkerna är i allmänhet också påverkade av både dikning och vägar.
Sammantaget bedöms våtmarkerna längs förordad sträckning endast hysa vissa
naturvärden (klass 4).
Fåglar
Vid inventeringen besöktes alla våtmarker, tjärnar, jordbruksmark och äldre skogar inom
inventeringsområdet. Sammantaget ger inventeringsresultatet, kombinerat med tidigare
rapporter, en god bild av områdets fågelliv.
I Tabell 4 nedan redovisas samtliga fåglar som noterades under fågelinventeringen och
som ingår i Fågeldirektivet eller är rödlistade. Även fåglar som rapporterats till
Artdatabanken sedan tidigare, och som ingår i Fågeldirektivet eller är rödlistade, ingår i
tabellen nedan.
Inventeringen av de små myrområden som finns nära förordad sträckning visade ingen
förekomst av våtmarksfåglar, t. ex vadarfåglar. Skogslandskapet är hårt präglat av
skogsbruk och har mestadels ett trivialt fågelliv. De mer fågelrika områdena som bör lyftas
fram är jordbrukslandskapet vid Arlom-Solberg samt vid Boteå och Fanom. Eftersom
själva älven och intilliggande åkermark är en känd rastplats för stora mängder gäss, svanar
och tranor bedöms älvpassagen, och närliggande åkermark med tjärnarna Offertjärn och
Törstatjärn, vara ett känsligt fågelområde.
I östra delarna av inventeringsområdet, speciellt norr om Fålasjö noterades flera tjädrar.
Annars är Barfjället och Enhalla det område som bedöms som lämpligt för tjädrar.
Hällmarkerna med tallskog skulle kunna hysa en tjäderspelplats så därför eftersöktes
tecken på detta under inventeringen. Spillning av tjäder noterades på ett ställe samt en
ensam tjäderhanne. Inga större mängder spillning noterades eller andra tecken på
tjäderspelplatser, så troligen finns ingen spelplats nära förordat ledningsalternativ. Av
övriga skogshöns så noterades enstaka orrar och järpar, men ingen av dessa arter bedöms
ha starka stammar längs förordad sträckning.
Av rovfåglar så noterades häckning av ormvråk på två ställen nära den planerade
ledningen, men inga andra häckningar av rovfåglar.
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Tabell 4. Rödlistade fåglar och fåglar som ingår i Fågeldirektivet och som noterats längs med förordad
ledningssträckning. Uttag av arter har gjorts inom 3 km från förordad sträckning. NT= rödlistad som nära hotad, VU=
rödlistad som sårbar, FD=ingår i Fågeldirektivet.
Art
Klassificering
Lokal
Förekomst
Sädgås*
NT
Arlom-Fanom
Fåtaligt rastande på våren
Vaktel*
NT
Arlom-Fanom
Tillfällig
Storspov
NT
Arlom-Fanom
Trolig häckfågel
Stare
VU
Arlom-Fanom
Trolig häckfågel
Gulsparv
VU
Arlom-Fanom
Trolig häckfågel
Sånglärka
NT
Arlom-Fanom
Trolig häckfågel
Pilgrimsfalk*
NT
Arlom-Fanom
Tillfälligt födosökande runt
jordbruksmarken
Spillkråka
NT
Skogsmark längs sträckningen
Trolig häckfågel
Bivråk*
NT
Skogsmark i omgivningarna
Trolig häckfågel
Sångsvan
FD
Arlom-Fanom
Rastande vår och höst, ibland
flockar på några 100 ex.
Trana*
FD
Arlom-Fanom
Rastande främst under våren. Inga
större flockar noterade.
Kungsfågel
VU
Skogsmark längs sträckningen
Trolig häckfågel
Tjäder
FD
Mest frekvent runt Barfjället
Trolig häckfågel
samt i östra delarna av området,
i skogsmark N Fålasjö
Fiskgjuse
FD
Skogsmark i omgivningarna
Födosökande i sjöar och tjärnar
Stenfalk
FD
Boteå
Tillfälligt födosökande under vår
och höst
Rosenfink
VU
Arlom-Fanom
Trolig häckfågel
Buskskvätta
NT
Arlom-Fanom
Trolig häckfågel
Fisktärna
FD
Ångermanälven
Förbiflygande
Tornseglare
VU
Arlom-Fanom
Trolig häckfågel
Järpe
FD
Skogsmark längs sträckningen
Trolig häckfågel
Orre
FD
Skogsmark längs sträckningen
Trolig häckfågel
Brun kärrhök*
FD
Tillfälligt vid Offertjärn och
Tillfälligt
Törstatjärn
Jorduggla*
FD
Födosökande på jordbruksmark
Tillfälligt
främst under våren
Sparvuggla*
FD
Skogsmark längs sträckningen
Trolig häckfågel
Pärluggla*
FD
Skogsmark längs sträckningen
Trolig häckfågel
* Rapporterad till Artdatabanken sedan tidigare.

Övriga arter upptagna i Artskyddsförordningen
Områdets berggrund och jordarter gör att förutsättningar för en rikare flora saknas längs
med sträckningen. Därav noterades få fridlysta orkidéer vid naturvärdesinventeringen. På
några ställen i området noterades fläcknycklar och inom ett naturvärdesobjekt som
kommer att beröras av ledningen återfanns knärot. Båda dessa arter är dock förhållandevis
vanliga arter i denna del av landet.
Av däggdjur noterades spår av björn (nära NVI 2:8) och utter har noterats i Leån (NVO 1)
men andra däggdjur, såsom t.ex. lodjur, finns säkert i skogsmark i området. Samtliga
övriga arter framgår av Tabell 5 nedan.
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Tabell 5. Övriga arter som är upptagna i Artskyddsförordningen och som noterats inom 100 m längs med förordad
ledningssträckning. NT= rödlistad som nära hotad.
Art
Klassificering
Lokal
Förekomst
Fläcknycklar
Fridlyst
Hamptjärn, V Hämra
Enstaka, knuten till
våtmarker och sumpskogar
Björn
Fridlyst, NT
Hamptjärn, V Hämra
Enstaka
Utter
Fridlyst, NT
Leån
Enstaka observationer
Knärot
Fridlyst, NT
NV 1
Sparsam främst i
naturgranskogar

Noterbara arter som inte ingår i Artskyddsförordningen
Under naturvärdesinventeringen noterades en stor mängd rödlistade arter knutna till främst
död ved i skogsmark med påtagliga till höga naturvärden. Främst är det arter knutna till
äldre grannaturskogar (tex rosenticka och ullticka) eller hällmarktallskog (tex vaddporing
och dvärgbägarlav). Endast spridda fynd av rödlistade arter har gjorts utanför de
avgränsade naturvärdesobjekten. Dessa fynd gjordes på kvarstående stubbar och enstaka
gamla lågor i miljöer med i övrigt låga eller vissa naturvärden. Gamla stubbar och liggande
lågor kommer alltså att sparas i ledningsgatan om detta är möjligt vid anläggningsskedet
(se under skyddsåtgärder).
Nära Arlom har tidigare noterats arterna blå taggsvamp (NT) och orange taggsvamp (NT).
Dessa arter finns ibland längs stigar i ledningsgator, så en ny ledningsgata kan vara positiv
för dessa arter.
Träimpregnering med koppar
IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i en rapport från 20002 angående spridning och
exponeringsrisk att spridning av koppar, Cu, till delar utgjort ett stadsproblem. Som
exempel nämns förorenat sediment och grundvatten i Stockholm. Stora spridningskällor
för Cu räknas upp, bl.a. korrosion, avloppsvatten, industriella källor och spridning av slam
från reningsverk. Särskilt nämns fordons bromsbelägg och vattenledningsrör av koppar
som betydande källor för spridning av Cu. Vad gäller spridning till mark står på s 20: ”Till
mark sprids Cu även från träimpregnering (mycket lokalt), stallgödsel och handelsgödsel”.
Vad gäller ämnets giftighet i mark och vatten så redogörs i rapporten förvisso att Cu kan ha
toxisk effekt i höga halter för vissa bakterier, mikroorganismer och akvatiska växter.
Biotillgängligheten beror till stor del på i vilken omgivning Cu uppträder. Cu2+
omfördelas under loppet av millisekunder till organiska komplex och binds till marken.
En SLU-rapport från 19953 redogör för föroreningar från telefonstolpar och konstaterar att
spridningen av koppar är mycket begränsad i marken. Den helt övervägande delen 75–90%
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återfinns i samtliga jordtyper på ett område 0–20 cm avstånd från stolpen. Det konstateras
att risken för ett växtupptag som leder till skadliga metallhalter i livsmedel och djurfoder är
försumbar på grund av den lilla markyta som berörs. Troligen tillförs inte heller
grundvattnet några större metallkvantiteter.
I Naturvårdsverkets publikation om metallers mobilitet i mark4 framgår förvisso att Cu kan
vara toxiskt i höga halter men också att det är ett naturligt förekommande näringsämne för
växter och djur som är vanligt förekommande i vår vardag och används i
dricksvattenledningar och mycket annat. I mycket höga halter kan det vara toxiskt. Ämnet
binder starkt till organiska material och transport sker som lösta humuskomplex. Ämnet är
inte cancerogent.
Enligt Naturvårdsverkets hemsida framgår att koppar är en livsnödvändig metall som i
höga halter kan vara skadligt för vattenlevande organismer. Riskerna är generellt störst i
mjuka-, närings- och humusfattiga vatten, samt i vatten med lågt pH-värde. I jämförelse
med andra metaller och tungmetaller lyfts inte koppar fram som ett problemämne.
Kopparsaltimpregnering är mycket vanligt förekommande i samhället i olika typer av
tryckimpregnerat trävirke. Användning av sådan impregnering av stolpar har länge funnits,
t ex i Finland. E.ON:s bedömning är att spridningsrisk och därmed förenad miljörisk är
liten i och med användandet av sådan impregnering.
6.4.2
Skadeförebyggande åtgärder
Redan i planeringsskedet utformades utredningsstråken och senare förordat
sträckningsförslag för att undvika att passera värdefulla myrområden och skogar med
naturvärden. Detta gjordes för att medföra så liten inverkan på naturmiljön och fågellivet
som möjligt. Efter genomfört stråksamråd har en naturvärdesinventering och
fågelinventering utförts för förordad sträckning varefter sträckningen justerats ytterligare,
för att minimera påverkan på värdefull naturmiljö. Efter den initiala
naturvärdesinventeringen har två kompletterande naturvärdesinventeringar utförts, för att
utreda möjligheterna att justera ledningssträckningen men samtidigt undvika påverkan på
naturmiljön. Det är dock svårt att helt undvika att passera skogar med påtagliga till höga
värden i ett så omfattande projekt.
Under byggnation av ledningen kommer transporter och körning med maskiner
huvudsakligen att ske på befintliga vägar samt i ledningsgatan. Om lämpliga vägar saknas
kan komplettering med nya tillfälliga tillfarts- och arbetsvägar behöva göras. Om detta
innebär att naturmiljön väsentligt ändras kommer en anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken
att lämnas in till tillsynsmyndigheten. Inför framtida planerade
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röjnings/avverkningsåtgärder eller större ombyggnationer genomförs alltid samråd med
länsstyrelsen i syfte att säkerställa att erforderliga skyddsåtgärder vidtas.
Körning i utpekade känsliga blöta objekt utförs så långt som möjligt under tid på året då
marken är frusen eller torr och har god bärighet. Måste ändå tillträde till objekten ske under
blöt period minimeras skador genom att körväg begränsas till en viss sträckning, att
markförstärkning utförs genom risbädd, stockmattor, geotextil och kross eller liknande
åtgärder. Tillfällig förstärkning borttages efter byggnation. Bredbandade maskiner med
lågt marktryck kan också användas. Vid avverkning i bäckmiljöer så kommer en
skyddszon med lågväxande vegetation att sparas vid bäckarna, vilket begränsar
solinstrålning. I skogslandskapet förekommer dock inte lågväxande träd och buskar i större
utsträckning. Gällande elsäkerhetsföreskrifter vad gäller risk för uppväxande vegetation på
faslinor kan heller inte äventyras.
Generellt vid avverkning under anläggningsskedet så kommer befintlig liggande död ved,
s.k. lågor, att lämnas. Grövre liggande död ved > ca 30 cm i diameter flyttas i och i
närheten av områden med höga naturvärden, om möjligt med tanke på nedbrytningsstadiet,
från den avverkade skogsgatan till intilliggande kantzonen för att skydda skugg- och
fuktighetsgynnade arter som växer på grov död ved. Stående död ved, s.k. torrakor, lämnas
i kantzonen såvida de inte utgör en risk för ledningen. Bedöms de som riskträd, görs
högstubbar och de avverkade torrakorna lämnas på plats om markägaren godkänner detta.
Högstubbar lämnas alltid i kantzonen i enlighet med skogsvårdslagen, 5 m3/ha. I
anläggningsskedet styrs lämnande av högstubbar av elsäkerhet och avstånd till faslinor.
Lämnade av högstubbar utöver skogsvårdslagens krav förutsätter markägarens
medgivande. I anläggningsskedet eftersträvas att i samverkan med markägaren lämna
högstubbar i större utsträckning i närheten av eller i kanten av föreslagna hänsynsobjekt
med höga naturvärden kopplade till död ved.
I samband med underhåll kan det eventuellt bli aktuellt med helikoptertoppning av farliga
kantträd, istället för avverkning, efter markägarens godkännande.
Vid passage av Ångermanälven kommer fågelvarnare monteras på ledningen för att
minimera risken för kollision med faslinorna. Detta gäller också passagen av
jordbruksmarken mellan Arlom och Fanom, eftersom fågelutredningen visat att detta är ett
område där ökad risk för kollisioner finns. I fågelutredningen för projektet
rekommenderades även uppsättande av fågelavvisare i passagen av de högt belägna
hällmarkerna på Barfjället/Enhalla. I det skedet av projektet planerades ledningen passera
över dessa hällmarker. Sedermera har planerad ledningssträckning justerats och dessa högt
belägna områden undviks nu vilket är en förbättring med avseende på påverkan på fåglar.
Därav är de föreslagna hänsynsåtgärderna över Barfjället/Enhalla inte aktuella,
sträckningsjusteringen i sig utgör en mer betydande skadeförebyggande åtgärd.
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I samband med detaljprojektering av ledningen kommer en översyn göras avseende
eventuell påverkan på generella biotopskydd. Om det visar sig att påverkan kan komma att
uppstå kommer ansökan om dispens att sökas hos länsstyrelsen. För närvarande kan inte
förutses att biotopskyddsdispens krävs.
Träimpregnering med koppar
E.ON använder i alla hänseenden inte impregnerade trästolpar, där de riskerar att komma i
direkt kontakt med ytvatten, på avstånd mindre än 5 meter från vattendrag, ytvatten,
våtmarker och brunnar. Istället används då stolpar i alternativa material (utan
impregneringsämnen).
E.ON vill understryka att användandet av kopparsaltimpregnering förutsätter att det finns
en sådan produkt på marknaden som uppfyller såväl E.ON prestandakrav som krav från
berörda myndigheter. Detta inkluderar att den valda produkten har blivit godkänd för
användning för det aktuella användningsområdet. Detta bör i sig betraktas som en
skyddsåtgärd för att säkerställa att påverkan på människans hälsa och miljö, inklusive
vattenmiljön, blir acceptabel.
Om det i framtiden råder sådana omständigheter att en planerad underhållsåtgärd på
ledningen, t.ex. ett byte av stolpar, kan antas komma att medföra att naturmiljön
väsentligen kan komma att ändras, kommer åtgärden föregås av samråd med länsstyrelsen i
enlighet med 12 kap. 6§ miljöbalken. Ett sådant samråd innefattar rimligen vilka specifika
skyddsåtgärder som behöver genomföras i det enskilda fallet. Vid framtida utbyte av
kopparsaltimpregnerade stolpar omhändertas de raserade stolparna som förs till godkänd
energiåtervinnings- eller förbränningsanläggning.
6.4.3
Konsekvensbedömning
De effekter och konsekvenser som verksamheten medför har baserats på verksamhetens
påverkan under byggtiden genom avverkning, grävning i samband med stolpuppsättning,
terrängkörning och bullrande verksamhet. Under drift påverkas naturmiljön av
underhållsåtgärder såsom röjning, avverkning av farliga kantträd och terrängkörning.
Ledningsstolparna och ledningen kan också påverka som ett nytt element i landskapet.
Ledningen kommer att utformas med portalstolpar så långt det är tekniskt möjligt. I
området över älvdalgången och över jordbrukslandskapet söder om Arlom kommer dock
enbenta rörstolpar att användas. Anledningen är att det är ont om utrymme på grund av
bebyggelse och det finns därför inte plats att uppföra en portalstolpsledning parallellt med
de ledningar som finns på platsen idag. Genom att sambygga den nya ledningen med
befintlig 40 kV ledning på denna sträcka kan man nyttja befintlig ledningsgata och inget
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nytt markintrång krävs. Denna konstruktion innebär faslinor i tre nivåer vilket kan medföra
en större risk för fågelkollisioner. Hur stor denna risk är, är dock oklart.
Det bör dock nämnas att ledningsgator även är miljöer som ger ett positivt bidrag till
biologisk mångfald. Särskilt fjärilar trivs i ledningsgator eftersom de hålls öppna, ofta är
örtrika och att de på många ställen är skyddade från vind. De fungerar därmed som
spridningskorridorer för dessa arter men även för bin och humlor. På en del håll finns även
ängsmarker med örter som pollinatörer nyttjar.
Det finns även vissa konkurrenssvaga växter, t.ex. låsbräkenarter, som man ibland kan hitta
i ledningsgator där marken är mager och torr. Vid Arlom, ca 200 m O om befintlig
ledningsgata har noterats sanddraba (starkt hotad, EN) vilket är en mycket konkurrenssvag
växt som skulle kunna sprida sig in i ledningsgatan.
Det finns även fåglar som bedöms kunna gynnas av ledningsgator tex buskskvätta och
törnskata, vilket är fåglar som vill ha öppna marker med spridda buskar. I detta specifika
projekt finns också en befintlig ledningsgata genom jordbruksmarken mellan Arlom och
Fanom. Den bedöms vara positiv för vissa arter, tex sånglärka och gulsparv, eftersom den
ger möjlighet till häckplats och födosöksområde. Övriga delar av jordbruksmarken slåttras
tidigt varje år, vilket gör att de fågelbon som finns på åkermark förstörs.
Det är viktigt att belysa även dessa positiva effekter av en ledningsgata, även om den
påverkan som diskuteras nedan främst belyser negativa effekter på skogsmiljöer.
Bedömning av planerad anläggnings konsekvenser för naturmiljö och fågelliv har gjorts
utifrån följande bedömningsgrunder:
Tabell 6. Bedömningsgrunder för konsekvenser för naturmiljön.
Naturmiljö: Stora konsekvenser uppstår när värdekärnan i områden med dokumenterat
Stora
högt naturvärde förstörs eller försvinner. Planerad anläggning leder till fragmentering
konsekvenser
av naturmiljön som starkt påverkar organismers rörelsemönster och möjlighet till
spridning.
Fågelliv: Stora konsekvenser uppstår när, för fåglarna, särskilt betydelsefulla områden
förstörs eller på annat sätt förlorar sin funktion. Stora konsekvenser uppstår också när
hotade eller starkt skyddade arters bevarandestatus påverkas negativt .

Måttliga
konsekvenser

Naturmiljö: Måttliga konsekvenser uppstår när delar av områden med högt eller
påtagligt naturvärde eller områden som hyser sårbara/hotade arter, förstörs eller på
annat sätt påverkas negativt. Planerad anläggning leder inte till fragmentering av
naturmiljön med stark påverkan på organismers rörelsemönster och möjlighet till
spridning.
Fågelliv: Måttliga konsekvenser uppstår när ledningar uppförs i ett område som har ett
visst värde för fåglar, eller när ledningen bedöms ha en utformning som kan ge ökad
risk för kollision eller strömgenomgång. Det bedöms vara låg risk att ledningen
påverkar någon arts bevarandestatus på lokal eller regional nivå.
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Obetydliga
eller små
konsekvenser

Naturmiljö: Små konsekvenser uppstår när planerad anläggning huvudsakligen
påverkar naturområden utan höga eller påtagliga naturvärden, eller när påverkan på
ekosystem eller biologisk mångfald är obetydlig. Planerad anläggning leder inte till
någon fragmentering av naturmiljön som medför stark påverkan på organismers
rörelsemönster och möjlighet till spridning.
Fågelliv: Små konsekvenser bedöms uppstå om ledningen till största delen uppförs
bredvid annan ledning eller väg, eller om den dras i ett starkt påverkat skogslandskap.
Ledningen bedöms inte påverka någon arts bevarandestatus på regional eller lokal
nivå och den bedöms ge låg risk för eldöd och kollision.

Skogliga naturvärden
Avverkning av skog för att ge plats för ledningen medför att livsbetingelserna för flora och
fauna förändras lokalt. Vissa arter som kräver mörka och fuktiga miljöer kommer att
missgynnas nära ledningsgatan eller försvinna i anläggningsskedet. Ljuskrävande och
hävdgynnade arter kommer att ha möjlighet att etablera sig i kraftledningsgatan eller i
kantzonen till denna. De skogar som berörs är huvudsakligen produktionsskogar av
varierande ålder, vars naturvärden i allmänhet är begränsade.
Objekt NVI 1:2 består av en ca 120-årig grandominerad skog som är något mindre
påverkad än omgivande skog. Det finns sparsamt med lågor och stående döda träd. På en
av lågorna noterades rosenticka (NT), vilket tyder på lågakontinuitet i området. För att
skydda rödlistade arter i objektet kommer dessa lågor att läggas i kanten på ledningsgatan.
Objekt NVI 1:2 (liten grannaturskog) kommer att beröras genom att större delen av
objektet kommer att behöva avverkas. Konsekvenserna för detta objekt bedöms därför som
stora, vare sig portalstolpe (bredare ledningsgata) eller enbent rörstolpe (smalare
ledningsgata) används.
Objekt NVI 2:1 består av en grannaturskog samt ett intilliggande kärr med sumpskog.
Eftersom objektet inte har gått att undvika vid planering av sträckning så kommer en ny
ledningsgata att behöva tas upp genom objektet. Detta innebär att större delen av objektet
försvinner och konsekvenserna bedöms därför som stora. De rödlistade arter som finns i
objektet är främst knutna till död ved i grannaturskog t.ex. ullticka och rosenticka, som
fanns på flera lågor. Även knärot (fridlyst) finns i objektet, så en artskyddsutredning
kommer att krävas för denna art i samband med detaljprojektering av ledningen. Om det
inte går att undvika påverkan kommer en dispens att sökas hos länsstyrelsen som vid
förhandskontakt i ärendet inte sett att denna förekomst ska leda till att ledningen bedöms
som olämplig. Det är även möjligt att flytta berörda individer av arten från platsen till
intilliggande skuggig biotop vilket föreslås om påverkan inte kan undvikas.
Objekt 2:10 kommer också att fragmenteras, men konsekvenserna bedöms som måttliga
eftersom denna hällmarkstallskogs ekologiska funktion inte bedöms vara lika känslig som
fuktiga miljöer, av att en ny ledningsgata tas upp. Naturvärdet är till stor del knutet till de
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rödlistade arter som finns på död tallved och de kommer att finnas kvar eftersom den döda
veden läggs i kanten på ledningsgatan.
För objekt 2:7, 2:8, 2:9, 1:8 och 3:1 bedöms en mindre remsa i kanten behöva avverkas.
Med planerade skyddsåtgärder så bedöms dessa områdens ekologiska funktion finnas kvar
även efter denna avverkning, så konsekvenserna för objekten bedöms bli små. Vid
eventuellt användande av enbenta rörstolpar finns möjligheten att ingreppet i naturmiljön
blir mindre. Kan de helt undvikas blir konsekvenserna obetydliga för objekten.
Resterande identifierade naturvärdesobjekt bedöms kunna undvikas och konsekvenserna
bedöms därmed som obetydliga.
På några ställen längs förordad sträckning markerades värdefulla träd vid
naturvärdesinventeringen. Dessa markerades när särskilt värdefulla träd noterades i miljöer
där naturvärdet i övrigt bedömdes hysa trivialt till visst naturvärde (NV-klass 4). Värdefullt
träd 3:1 är en ca 3 m hög ihålig s.k. skorstensstubbe som förhoppningsvis kan fortsätta att
få stå kvar i ledningsgatan. En högstubbe liknande denna kan ta upp mot tusen år att bilda
och är därför ett viktigt substrat för vissa ovanliga arter, särskilt lavar. Denna kommer att
märkas upp och sparas och konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga.
Värdefullt träd 3:2 är en gammal tall (ca 350 år) som står kvar i ett i övrigt hårt brukat
område. Den kommer att märkas upp och sparas och konsekvenserna bedöms därför som
obetydliga. Samma gäller värdefullt träd 2:1, som är en gammal tall som står kvar på ett
hygge.
Värdefullt träd 1:1 är en rönn som markerades eftersom trädformiga rönnar är ovanliga
träd ute i skogslandskapet. Den kommer troligen att behöva avverkas och konsekvenserna
bedöms därför som stora. Den kan dock lämnas som högstubbe och avverkat virke som
död ved.
Bäckmiljöer och sumpskogar
Stolpplacering på mark med god bärighet och där det är lätt att bygga eftersträvas. Stolpar
kommer inte att placeras i känsliga bäckmiljöer. Impregnerade trästolpar placeras minst 5
meter från vattendrag. Med skadeförebyggande åtgärder under projektering, byggnation
och i samband med underhåll bedöms risken för negativ påverkan vara liten.
Körning över vattendrag utförs endast under frusen period på året, eller med hjälp av
tillfällig bro, stockförstärkning eller likvärdigt. Alternativt planeras byggväg från vartdera
hållet från vattendraget. Körning direkt i vattendrag kommer inte att göras, så någon
hydrologisk påverkan på vattendragen kommer inte att ske.
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Ett antal mindre bäckar, samt åar, kommer att korsas av luftledningen. Bäckarna har
naturvärdesbedömts under naturvärdesinventeringen, och bedöms hysa endast triviala
värden eller vissa naturvärden (klass 4). Dessa, liksom de vattendrag som sedan tidigare
fanns beskrivna i VISS, kommer att skyddas med de försiktighetsmått som beskrivs ovan.
Byggnation av kraftledningen kommer inte att påverka kontinuiteten i vattendragen eller
den ekologiska statusen. Avverkning leder till ökad solinstrålning vilket i begränsad
omfattning kan leda till förändrade förhållanden i vattendragen. Dock kommer lågväxande
vegetation att sparas vid vattendragen längs sträckningsalternativet, vilket begränsar denna
påverkan. Sammantaget bedöms konsekvenserna på vattenmiljö längs förordat
sträckningsalternativ bli obetydliga.
Vad gäller sumpskogarna i området så kommer stolpar att behöva placeras i vissa av dessa
objekt och skog kommer att behöva avverkas. Genomgående uppvisade dessa sumpskogar
triviala eller endast vissa naturvärden (klass 4). Skogen består främst av yngre tallskog
med inslag av yngre björk och avverkning av sådan skog bedöms ge små negativa
konsekvenser för den biologiska mångfalden. Denna typ av sumpskogar är vanligt
förekommande i området och påverkan bedöms främst kunna uppstå vid byggnation i form
av körskador. Med skadeförebyggande åtgärder under projektering, byggnation och i
samband med underhåll bedöms risken för negativ påverkan bli liten.
Våtmarker
Samtliga våtmarker i närheten av ledningen har naturvärdesbedömts vid Swecos
fältinventering. Våtmarkerna i området, som samtliga bedömdes hysa triviala eller vissa
naturvärden (klass 4), bedöms kunna undvikas genom stolpplacering på fast mark på
vardera sidan dessa mindre våtmarker. Deras hydrologi och deras funktion som
vattenhållare i landskapet påverkas inte och naturmiljön förstörs inte för de arter som
utnyttjar myren som häckningsplats eller för födosök. Därigenom bedöms konsekvenserna
för dessa bli obetydliga.
Fåglar
Den stolptyp som planeras längs större delen av sträckan är portalstolpar med horisontalt
placerade faslinor och en topplina (totalt två nivåer). Det är en konstruktion som anses ge
lägre risk för kollision och ingen risk för strömgenomgång. Det finns dock delar av
sträckan där enbenta stålstolpar måste användas på grund av tekniska orsaker och
platsbrist. Denna stolptyp har tre nivåer av ledningar samt en topplina (totalt fyra nivåer).
Den är dessutom högre och bedöms ge ökad risk för fågelkollisioner, även om det saknas
data för att slå fast exakt hur stor den ökade risken är.
Vid passage av jordbrukslandskapet vid Arlom-Fanom samt vid passage över älvdalen
kommer enbenta rörstolpar att användas. Detta gör att ingen ny ledningsgata kommer att
behöva tas upp, vilket gynnar fåglar knutna till dungar i jordbrukslandskapet tex rosenfink.
Ångermanälven och intilliggande åkermark är en känd rastplats för stora mängder gäss,
svanar och tranor under vår och höst. Dessutom hyser området en del rödlistade häckande
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fågelarter vilket innebär att älvdalen och närliggande åkermark, med tjärnarna Offertjärn
och Törstatjärn, bedöms vara ett känsligt fågelområde. Därför kommer ledningen att
monteras med snurrande fågelavvisare (reflexer) längs dessa sträckor, s.k. fågelavvisare.
Att ingen ny ledningsgata kommer att behöva tas upp har också tagits med i
konsekvensbedömningen av påverkan på fågellivet i detta område. Sammantaget bedöms
konsekvenserna av att använda enbenta rörstolpar mellan Fanom och Arlom som måttliga.
Ingen arts bevarandestatus riskeras, varken lokalt eller regionalt, men en kollisionsrisk
bedöms kvarstå.
Hade portalstolpar använts istället så hade befintlig ledningsgata behövt breddas och
ledningen hade uppförts bredvid den 40 kV ledning och 10 kV ledning som finns på
platsen idag. Faslinorna för dessa ledningar ligger idag på något olika höjd och den nya
130 kV ledningens faslinor skulle hamna på ytterligare en annan nivå. Totalt hade det då
blivit fyra nivåer av linor (10 kV ledning + 40 kV ledning + ny 130 kV lednings faslinor i
ett plan + topplina för ny 130 kV). Med enbenta rörstolpar tillkommer ett plan med faslinor
(3 plan för 130 kV och 40 kV + en topplina + befintlig 10 kV). Utbredningen av faslinor
horisontellt blir betydligt större med portalstolpar jämfört med sambyggnation i
stålrörsstolpar. De alternativa utförandena med faslinenivåer och utbredning i sidled
framgår av Figur 28. De kraftledningar som i dagsläget går igenom området saknar
fågelavvisare. Detta kommer att tillföras de enbenta rörstolpar som kommer att användas,
vilket gör att vi bedömer att risken för påflygning kommer att vara jämförbar med
dagsläget. En viss kollisionsrisk bedöms kvarstå, men hur stor denna är går inte att
kvantifiera. Även om belägg saknas i litteraturen för att jämföra de tekniska lösningarna i
detta specifika projekt, är vår bedömning att skillnaderna är små. Sammantaget bedöms
alltså även konsekvenserna av att använda portalstolpar mellan Fanom och Arlom som
måttliga. Att en ny ledningsgata behöver tas upp har tagits med i konsekvensbedömningen,
eftersom det är negativt för en del arter knutna till jordbrukslandskapet.
I övrigt bedöms inte området hysa några särskilt fågelrika områden. I skogslandskapet rör
sig dock fåglar under flyttningsperioder och under födosök. Detta kan leda till kollision
med ledningar i landskapet men denna risk bedöms inte kunna undvikas genom val av
annan sträckning för ledningen mellan anslutningspunkterna.
Inga potentiella boträd för hackspettar kommer att behöva tas ner. En avverkning där man
skapar högstubbar skulle även kunna kompensera för en viss förlust av livsmiljö, eftersom
mer död ved då skapas. Detta ger ökade möjligheter till födosök för hackspettar och andra
arter.
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Figur 28. Principskiss som visar de faslinenivåer och den utbredning som skulle bli aktuella vid byggnation i portalstolpe
parallellt med befintliga ledningar, samt faslinenivåer och utbredning som blir aktuellt med föreslaget utförande genom
älvdalen (ej skalenlig skiss).

Sammantaget bedöms förordat sträckningsalternativ ha anpassats på ett sådant sätt att inga
fåglars bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå hotas. Om portalstolpar
används bedöms konsekvenserna sammantaget bli små till obetydliga bortsett från sträckan
Arlom-Fanom.
Skulle enbenta rörstolpar användas genomgående över hela sträckan finns troligen en ökad
risk för kollision. Det finns dock fortfarande för lite forskning inom området för att
klargöra exakt hur stor denna risk är. Sammantaget bedöms dock konsekvenserna som
måttliga om enbenta rörstolpar skulle användas längs hela sträckan.
Konsekvenser för övriga arter upptagna i Artskyddsförordningen.
Knärot är en kärlväxt som finns i slutna grannaturskogar men även i tämligen öppna
tallskogar. Arten bedöms finnas på många ställen längs förordad sträckning och är helt
säkert förbisedd i skogsmark i Norrland. Att ta upp en ledningsgata i t.ex. objekt NVI 2:1
kommer dock förmodligen att missgynna, och kanske helt slå ut, de växter som finns på
denna plats. Konsekvenserna för just denna lokala population bedöms som stora och en
artskyddsutredning bedöms behöva göras, för att utreda behovet av dispens.
För övriga arter, fläcknycklar, björn och utter bedöms konsekvenserna vara små till
obetydliga.
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Träimpregnering med koppar
Även om kopparsaltimpregnering med tiden urlakas så är det sammantaget än bättre
lösning vad gäller naturmiljö, arbetsmiljö och livscykelperspektiv än vad kreosotstolpar
skulle inneburit. Med bakgrund i de försiktighets- och skadeförebyggande åtgärder som
anges under avsnitt 6.4.2.1 kan E.ON inte förutse att eventuella framtida stolpar
impregnerade med kopparsalt och olja kan förväntas ge upphov till någon negativ påverkan
på naturmiljön eller förekommande yt- och/eller grundvattenförekomster längs den
aktuella planerade ledningen.

6.5

Kulturmiljö

Det har funnits människor i trakten kring Ångermanälven sedan urminnes tider, troligen
anlände de första jägar- och samlargrupperna strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka.
De äldsta boplatsfynden i Sollefteå kommun härrör från ca 6000 f kr, men i området där
den nya kraftledningen planeras finns inga kända lämningar som är så gamla.
Inga områden av riksintresse för kulturmiljön berörs av den föreslagna sträckningen. Två
bevarandeplaner för odlingslandskapet berörs dock, dels ett stort område öster om
Ångermanälven kring Boteå (BO 1), dels utkanten av ett område som omfattar
odlingslandskapet väster om älven, söder om Fanom (BO 2). Sträckningen passerar också i
närheten av Boteå kyrka som troligen är från 1100-talet.
Sträckningen passerar inom 100 m från ett antal utpekade fornlämningar enligt Tabell 7
nedan. Lämningarna finns också redovisade på karta i bilaga 5. Redovisningen bygger på
den antikvariska bedömning som finns tillgänglig i Riksantikvarieämbetets
Fornminnesregister (FMIS).

Tabell 7. Utpekade kända kulturlämningar längs med förordad ledningssträckning mellan Storhöjden och Källsjön.

RAÄ nr/ID

Fornlämningstyp

Antikvarisk bedömning

Styrnäs 39:1

Fornlämning

Fångstgropssystem

Styrnäs 79:1

Fornlämning

Fångstgropssystem

Styrnäs 75:1

Fornlämning

Fäbod

Boteå 10:1

Fornlämning

Gravfält

Boteå 5:1

Fornlämning

Hög

Boteå 5:2

Fornlämning

Hög

Boteå 5:3

Fornlämning

Hög

Boteå 5:4

Fornlämning

Stensättning
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6.5.1
Skadeförebyggande åtgärder
Genom passage genom odlingslandskapet intill Ångermanälven kommer ledningen att
sambyggas med befintlig 40 kV ledning som raseras för att ge plats för den nya sambyggda
ledningen. På så vis blir det inget helt nytt intrång och inslag i kulturlandskapet.
Där sträckningen passerar i nära anslutning till kända fornlämningar kommer särskild
försiktighet att vidtas vid avverkning och byggnation så att påverkan undviks, exempelvis
kan lämningarna märkas ut i fält. Då stora delar av förordad sträckning är outforskade med
avseende på forn- och kulturlämningar kommer en arkeologisk utredning att göras inför
detaljprojektering och byggnation. Om det vid utredning och ytterligare samråd med
länsstyrelsen bedöms som nödvändigt att utföra mindre arkeologisk förundersökning för att
avgränsa enstaka fornlämningars utbredning för att kunna anpassa stolpplacering och
sträckning i detalj kommer det att utföras. Om påverkan inte bedöms kunna undvikas
kommer ansökningar om tillstånd för ingrepp i fornlämning att upprättas.
I det fall tidigare okända lämningar påträffas vid byggnation av ledningen kommer
arbetena att avbrytas och kontakt upprättas med Länsstyrelsen i enlighet med
kulturmiljölagen.
6.5.2
Konsekvensbedömning
Ledningen kommer att passera genom odlingslandskapet intill Ångermanälven och medför
en viss påverkan på kulturlandskapet genom ett visuellt intrång, även om ledningen
kommer att ersätta en befintlig 40 kV kraftledning på denna sträcka. Ledningen kommer
att bli synlig från Boteå kyrka men då det redan idag finns två kraftledningar i den tänkta
sträckningen och tanken är att sambygga den nya ledningen med en av de befintliga,
kommer påverkan att utgöras av en förändring av utseende på ledningarna, inte ett helt nytt
inslag i landskapet. Det nya utförandet av stolparna och att de är något högre än befintliga
stolpar kommer att medföra att kulturlandskapet förändras. Stolparna kan upplevas som
mer industriella jämfört med befintliga trästolpar vilket kan bidra till att känslan av äldre
odlingslandskap minskar. Den bevarandeplan som finns för området syftar till att hålla
jordbruksmarker hävdade för att hålla landskapet öppet i enlighet med hur marken har
brukats och sett ut ur historiskt perspektiv. Planerad ledning kommer inte att påverka
möjligheten att hålla landskapet öppet eller att driva jordbruk i enlighet med planens syfte.
När ledningen byggs om är det möjligt att anpassa stolpplaceringar och ha något längre
spann mellan stolparna vilket minimerar intrånget i jordbruksmarken. Påverkan på
kulturlandskapet i området bedöms sammantaget bli liten.
Ingen av de utpekade fornlämningarna som identifierats i ledningens närhet bedöms
påverkas direkt av ledningen och de stolpplaceringar som blir aktuella. Förutsatt att
anpassningar utifrån resultatet av kommande utredning och eventuell förundersökning
genomför bedöms påverkan på lämningar i området bli obetydlig eller liten.
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6.6

Friluftsliv

Riksintresseområdet för friluftsliv ”Nedre Ådalen” (RIFri 1) är ett område som omger
Ångermanälven inom ca 0,5–1 km från älvfåran. Då korsning med älven är en
förutsättning för att ta sig från Storhöjden till det planerade stationsläget vid Källsjön är det
inte möjligt att undvika passage genom detta riksintresse. Exakt vilka friluftsaktiviteter
som företas i området är inte fastlagt, men fiske, paddling, båtliv osv. utövas sannolikt. I de
omkringliggande barrskogsområdena är det rimligt att anta att skoteråkning, jakt, fiske
samt bär- och svampplockning m.m. förekommer.
6.6.1
Skadeförebyggande åtgärder
Vid byggnation och underhåll av ledningen kommer avverkningsrester och ris att
avlägsnas från vägar och stigar för att säkerställa framkomligheten i området och därmed
inte begränsa möjligheten att nyttja skog och mark för friluftsliv.
Där ledningen passerar älvdalen, inom riksintresse för friluftsliv, uppförs ledningen i
befintlig ledningsgata och ersätter den 40 kV ledning som finns på platsen idag. På så vis
blir det inget helt nytt intrång i området, även om utseendet på ledningen förändras.
6.6.2
Konsekvensbedömning
Påverkan på friluftslivet består dels i den förändring av landskapsbilden som den planerade
ledningen innebär, och dels i de temporära störningar som uppkommer för det lokala
friluftslivet i samband med byggnation och underhåll av ledningen. Påverkan på utpekat
riksintresse kommer att bestå i den landskapsbildspåverkan som ledningen innebär, se även
avsnitt 5.1. Även i skogsmark kommer en lokal påverkan på landskapsbilden och
närområdet att uppstå. Där ledningen passerar söder om Lökomsvattnen kommer ledningen
att synliggöras i närområdet och kan lokalt komma att påverka känslan av orörd natur. Att
en kraftledning blir synlig i landskapet kan sägas medföra att den rekreativa kvalitén
påverkas negativt. En upplevelse av natur- och kulturlandskap kan störas av ett industriellt
byggnadsverk som en kraftledning.
Påverkan på det vardagliga friluftslivet i skog och mark i form av buller, avgaser och ökad
trafik kan lokalt och tillfälligt bli omfattande under vissa perioder av byggnationen samt
vid framtida underhåll av ledningen. Störningarna är dock tillfälliga och övergående.
När ledningen är på plats kan skogsgatan öppna upp och underlätta framkomligheten i
annars svårframkomlig terräng vilket kan verka positivt för möjligheten att utövar
friluftsaktiviteter. En kraftledningsgata ka underlätta framkomligheten i annars
svårframkomlig terräng och kan ge större möjligheter till exempelvis bär- och
svampplockning. Även jakt kan påverkas positivt då ledningsgator öppnar upp sikten i
skogsmark och kan locka till sig vilt.
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Sammantaget bedöms planerad ledning medföra en liten negativ påverkan på friluftslivet,
samtidigt som den även kan ge upphov till vissa positiva konsekvenser.

6.7

Infrastruktur

Förordad sträckning korsar Botniabanan, riksväg 90, länsväg 334 och 335, väg 869, väg
776 samt ett antal mindre vägar och skogsbilvägar. Sträckningen kommer att medföra
korsningar med befintliga regionnätsledningar och i viss mån kommer det även att bli
aktuellt med sambyggnation och samförläggning av ledningen tillsammans med andra
ledningar. Ett antal kraftledningar på lägre spänningsnivåer kommer också att beröras.
6.7.1
Skadeförebyggande åtgärder
Den planerade ledningen kommer att uppföras i enlighet med lagstadgat säkerhetsavstånd
gentemot andra ledningar. Vid ombyggnation av andra ledningar kommer åtgärder att
vidtas så att funktion och eldistribution säkerställs, även tillfälligt under ombyggnation.
Väg- och järnvägskorsningar kommer att utföras i enlighet med svensk lag och nödvändiga
korsningsavtal kommer att upprättas med Trafikverket.
Information kommer att delges och dialog kommer att föras med berörda väghållare i
samband med byggnation av ledningen så att arbeten sker i samråd med berörda parter.
Besiktning av vägar före och efter genomförda arbeten kommer att göras för att säkerställa
att ersättning utgår för eventuella skador.
Samråd har skett med luftfartsverket och berörd flygplats avseende den planerade
ledningen. Ledningen har inte bedömts påverka luftfartsverkets CNS-utrustning och berörd
flygplats har inte haft några invändningar mot ledningen. En flyghinderanalys kommer att
genomföras för att säkerställa att ledningen är förenligt med flygtrafiken i området.
Flyghinderanmälan av ledningen kommer att göras till Försvarsmakten i enlighet med
gällande riktlinjer om stolparna överstiger 20 m.
6.7.2
Konsekvensbedömning
Vad gäller påverkan på andra ledningar i området under byggnation bedöms påverkan bli
liten till måttlig medan påverkan när ledningen är i drift bedöms bli obetydlig.
Vad gäller påverkan på vägar och järnväg bedöms påverkan bli liten under byggnation och
obetydlig när ledningen är i drift.
Påverkan på luftfarten bedöms bli obetydlig förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas.
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6.8

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Kring en kraftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska fältet
medan strömmen i ledningen ger upphov till det magnetiska fältet. Elektriska och
magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och
härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där faslinorna
hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar med avståndet till ledningen. Vegetation och
byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält
uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning. Med anledning av detta bedöms
inte de elektriska fälten från kraftledningar nämnvärt påverka de miljöer där människor
stadigvarande vistas, såsom bostäder, skolor, arbetsplatser etc. och därmed inte heller
människors hälsa.
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar
med storleken på strömmen. Även spänningsnivån och hur faslinorna hänger i förhållande
till varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggnader och kan således påverka
miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
Magnetfält och hälsoeffekter
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och
föreskrifter avseende magnetfält.
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering
och exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:
•
•

sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas
undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar
som ger förhöjda magnetfält
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•

sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller
laddas ned på t.ex. www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.
Då tillgänglig forskning inte kan utesluta att det finns ett samband mellan kraftledningar
och leukemi hos barn vid långvarig exponering för magnetfält som överstiget 0,4 μT, har
Energimarknadsinspektionen i vägledning på sin hemsida angett att man bör förhålla sig
till detta värde vid bedömning av påverkan på människors hälsa (https://www.ei.se/sv/forenergiforetag/el/Natkoncession/vill-du-ansoka-om-tillstand-att-bygga-och-drivakraftledning/magnetfalt-och-olagenhet-for-manniskors-halsa/ och
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlosteknik/magnetfalt/kraftledningar/). Magnetfält upp till 0,2 μT är att betrakta som normala i
boendemiljöer enligt en studie genomförd i Sverige 2012 (Torsten Augustsson, Jimmy
Estenberg).
E.ON Energidistributions magnetfältspolicy
E.ON Energidistribution för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella
risker. E.ON Energidistribution följer kontinuerligt pågående forskning inom området och
strävar efter en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON Energidistribution
beaktar berörda myndigheters rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet
och tar människors oro på allvar. E.ON Energidistribution mäter, beräknar och redovisar
vid behov magnetfältsnivåer kring våra anläggningar.
Magnetfält från aktuell ledning
De magnetiska fälten från aktuell ledning har beräknats utifrån årsmedelströmlasten för
ledningen och ger således ett genomsnittligt värde på magnetfälten från ledningen över
året. Magnetfälten har beräknats för en nivå om 1,5 m över markytan. Resultat från tre
olika beräkningar, baserat på olika förutsättningar presenteras nedan.
Där ledningen uppförs i ny sträckning, utan parallellgång med befintliga ledningar,
redovisas en magnetfältsberäkning för portalstolpe (avser ”worst case” eftersom avståndet
mellan faslinorna är större än för ett utförande med enbent stålstolpe). Beräkningen påvisar
att magnetfälten från aktuell ledning uppgår till 0,4 μT på ett avstånd av 36 m från aktuell
ledning, se Figur 29.
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Figur 29. Beräkning av genomsnittlig magnetfältsutbredning för planerad 130 kV kraftledning mellan Storhöjden
och Källsjön vid en teknisk utformning i portalstolpar med linorna horisontellt placerade.

På delsträckan genom älvdalen (från Arlom till Fanom) kommer ledningen att sambyggas
med en befintlig 40 kV ledning i samma enbenta stålstolpar. Beräkningen påvisar att
magnetfälten från aktuell ledning uppgår till 0,4 μT på ett avstånd av 34 respektive 27 m
från aktuell ledning (centrum för sambyggda stolpar), se Figur 30. Avståndet 34 m avser
den sida där 130 kV ledningen hängs upp i stolparna och 27 m den sida där 40 kV
ledningen hängs upp. Sett norrifrån innebär det då 34 m öster om ledningen och 27 m
väster om ledningen.
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Figur 30. Beräkning av genomsnittlig magnetfältsutbredning för planerad 130 kV kraftledning mellan
Storhöjden och Källsjön vid sambyggnation med befintlig 40 kV ledning i enbenta stålstolpar.

På delsträckan in mot planerad station vid Källsjön kommer ledningen att uppföras
parallellt med befintliga ledningar, i enbenta stålstolpar. Beräkningen påvisar att
magnetfälten från aktuell ledning uppgår till 0,4 μT på ett avstånd av 29 respektive 68 m
från aktuell ledning, se Figur 31. Ledningen planeras att uppföras söder om befintliga
ledningar och avståndet 29 m avser söder om ledningen och 68 m avser avståndet norr om
ledningen.

sid 74/85

Magnetfältsnivå [mikroTesla]
Magnetfältsnivå [mikroTesla]

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-150

-100

-50

0

50

100

150

Avstånd [m]
Figur 31. Beräkning av genomsnittlig magnetfältsutbredning för planerad 130 kV kraftledning mellan Storhöjden
och Källsjön vid parallellgång med befintliga ledningar på sista delsträckan in mot planerad station vid Källsjön.

Skadeförebyggande åtgärder
Den planerade ledningen kommer att uppföras på sådant avstånd från närliggande
bostadshus att magnetfälten är nere på 0,4 μT. Närmaste bostadshus finns på 27 m avstånd
från planerad ledning och här har avståndet anpassats för att det inte ska överstiga värdet
0,4 μT.
Konsekvenser
Det finns ingen forskning som påvisar samband mellan exponering av magnetfält från
kraftledningar och hälsoeffekter. Dock kan man inte utesluta att det kan finnas ett samband
mellan exponering för magnetfält och leukemi hos barn. Den kanske största hälsoeffekten
bedöms också vara den oro som ledningar kan ge upphov till hos befolkningen. Planerad
ledning kommer att uppföras på ett sådant avstånd från boendemiljöer att det inte kommer
att ge upphov till förhöjda magnetfält.

6.9

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar.
Ett exempel är landskapsbildspåverkan från flera kraftledningar i samma ledningsgata, där
det sammantagna intrycket av industrilandskap lokalt kan uppfattas som starkare. Ur
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landskapssynpunkt kan även t.ex. vägar och järnvägar i närområdet bidra till kumulativa
effekter, främst närmare tätorter.
För arealkrävande näringar som skogs- och jordbruk samt rennäring innebär andra
ytkrävande verksamheter och infrastruktur i ett område ett bortfall av areal som tidigare
har använts, eller som skulle kunna vara lämplig, för att bedriva den egna näringen. Det
sammanlagda arealbortfallet för dessa areella näringar kan ibland vara betydande inom ett
område. För rennäringen kan infrastruktur och andra verksamheter som bedrivs inom
betydelsefulla renskötselmarker även medföra andra störningar som exempelvis ändrade
rörelsemönster och undvikandebeteenden vid val av betesmarker hos renarna. Dessutom
kan konkurrerande verksamheter innebära att förflyttning av renarna och annan hantering i
samband med renskötseln försvåras. Dessa störningar kan på motsvarande sätt förstärkas
och bli kännbara i takt med att fler och fler verksamheter tillkommer i ett område.
Rennäringen har historiskt sett bedrivits inom stora orörda områden där renarna har kunnat
ströva fritt i stor utsträckning. Utspridd infrastruktur som fragmenterar landskapet och
minskar de orörda områdena innebär en påverkan på förutsättningarna att bedriva
renskötsel.
Den planerade ledningen är en direkt konsekvens av vindkraft som planeras vid
Storhöjden. Tillsammans med samtliga vindkraftparker och ledningar som planeras i
området kommer den aktuella ledningen att bidra till kumulativa effekter. Nedan beskrivs
förväntade konsekvenser relaterade till de kumulativa effekter som E.ON bedömer är
relevanta i det aktuella projektet.
6.9.1

Konsekvensbedömning

Konsekvenser för landskapsbild
Den planerade ledningsgatan kommer att bli ca 40 m bred i skogsmark och kommer att
bidra till viss fragmentering av tidigare slutet skogslandskap. Påverkan bedöms dock som
liten då ledningen huvudsakligen uppförs på långt avstånd ifrån bebyggda områden där
människor ofta vistas.
I ett större perspektiv ingår den nya ledningen i ett paket av flera anslutningsledningar för
vindkraft i området kring Ångermanälven. De fyra nya vindkraftparkerna tillsammans med
de fyra nya ledningarna samt tillhörande transformatorstationer utgör en omfattande
infrastrukturetablering i ett område som till stor del utgör glesbygd. Betraktad som en
helhet innebär etableringen en förändrad landskapsbild i området. En förutsättning för att
sådan kumulativ påverkan på landskapsbilden ska uppstå, är dock att det finns platser i
landskapet som erbjuder utblickar som inkluderar flera av de sammankopplade
verksamheterna. För att någon väsentlig konsekvens av den kumulativa visuella påverkan
ska uppstå krävs dessutom att dessa platser regelbundet besökas av människor. E.ON
bedömer att det inte finns några sådana platser som synliggör den sammantagna planerade
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vindkraftsetableringen. Den aktuella ledningen och vindkraftparken vid Storhöjden är
belägna på ett stort avstånd till övriga parker och ledningar, bortsett från
anslutningspunkten vid Källsjön.
Konsekvenser för rennäring
Under anläggningstiden av den planerade kraftledningen kan buller och andra störningar
uppkomma som lokalt påverkar förutsättningarna att bedriva renskötsel. Tillsammans med
störningar från annan verksamhet som bedrivs i området samt eventuellt rovdjurstryck mm
som påverkar renarnas vinterbete, kan den kumulativa påverkan under anläggningsfasen av
planerad ledning medföra att renar undviker området. Det är därför viktigt att planering av
anläggningsarbetet görs i samråd med berörda samebyar och att arbetena i möjligaste mån
anpassas enligt renskötselns villkor, särskilt inom det område som utgör riksintresse för
rennäringen öster om Ångermanälven. Området är redan påverkan av både vägar och
järnvägen och det är viktigt att minimera ytterligare påverkan från den planerade
vindkraftparken och den aktuella anslutningsledningen. Den kumulativa påverkan på
riksintresset bedöms som måttlig.
Den planerade vindkraftsetablering som kraftledningen Storhöjden-Källsjön är en del av,
omfattar ca 3700 ha eller ca 37 km2 (planerade vindkraftsanläggningar inom angivna
yttergränser samt anslutningsledningarnas hävdade skogsgator). Om man grovt räknar hela
denna yta som förlorat vinterbete innebär etableringen att en ansenlig areal inte längre kan
utnyttjas för näringen. Det finns studier av renars rörelser i anslutning till vindkraftparker
som visar att renar i större utsträckning undviker dessa områden efter etablering av
vindkraftsanläggningar. Resultaten indikerar också att renar undviker att uppehålla sig i
större områden som ansluter till vindkraftsanläggningar och möjligen anslutande
kraftledningar (för kraftledningar är resultaten från forskning svaga), vilket skulle innebära
ytterligare påverkan på renarnas vinterbete.
Eftersom den aktuella etableringen är utspridd inom ett område som är ca 50 km i östvästlig riktning och 30 km i nord-sydlig riktning bedömer E.ON att den kumulativa
påverkan på tillgängligt vinterbete i området blir liten. Även vid planering av
vindkraftsanläggningarna i området har bedömningen gjorts att etableringarna är förenliga
med rennäringen.
Konsekvenser för skogsbruk
Skogsbruket bedöms i huvudsak kunna bedrivas som tidigare i området även efter
vindkraftsetableringen och byggnation av aktuella ledningar. Ett visst arealbortfall för
skogsbruket uppstår inom vindkraftparkerna till följd av etableringen av vindkraftverken,
internt ledningsnät, nya tillfartsvägar samt breddning av befintliga vägar. Den andel av
parkernas totala yta som behöver avverkas är dock relativt begränsad och marken upplåts
frivilligt av berörda fastighetsägare.
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De planerade anslutningsledningarna (Storhöjden-Källsjön, VitbergetKnäsjöberget/Sörlidberget och Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön) är tillsammans
ca 60 km långa och beräknas ta i anspråk ca 230 ha skogsmark (inklusive s.k.
skogsbruksimpediment som våtmarker).
Som helhet betraktat bedöms etableringen innebära en relativt liten påverkan på det
skogsbruk som bedrivs i området. Bedömningen bygger på att etableringen är utspridd
inom ett stort område som till största del består av brukad skogsmark. För enskilda
markägare kan etableringen i vissa fall däremot få betydande konsekvenser för det
skogsbruk de bedriver. Vad gäller planerade ledningar har anpassningar i stor grad gjorts
för att bevara skogsskiften i möjligaste mån, vad gäller etablering för vindkraften har
marken upplåtits frivilligt av berörda markägare. Ekonomisk ersättning utgår för både
vindkraftsetablering samt för intrång till följd av ledning, även om ersättningsprinciperna
skiljer sig åt.
Konsekvenser för samhällsekonomi och klimat
Kraftledningen mellan Storhöjden och Källsjön möjliggör att den planerade vindkraftsproduktionen från planerad vindkraftsanläggning vid Storhöjden kan anslutas till
stamnätet. Ur ett lokalt samhällsekonomiskt kumulativt perspektiv möjliggör ledningen
därför i förlängningen att arbetstillfällen kan skapas under anläggnings- och driftskedet för
vindkraftsanläggningen och ledningen. Enligt statistik från vindkraftcentrum.se kan
byggnation av 50 vindkraftverk vid Storhöjden generera drygt 200 regionala
årsanställningar och under driftstiden kan det årligen innebära ca 15 årsanställningar. Om
dessa arbetstillfällen innebär en lokal samhällsekonomisk nytta eller inte, beror på om det
finns ledig arbetskraft med rätt kompetens i det lokala samhället.
Ledningen möjliggör en årlig produktion av förnyelsebar el, motsvarande hushållsel för ca
130 000 hushåll vid uppförande av 50 vindkraftverk enligt etapp 1 och 2 för Storhöjden
(samlad produktion på 650 GWh). Den planerade produktionen av förnyelsebar energi
skulle kunna ersätta fossil energi, vilket motsvarar utsläpp av upp till 0,3 miljoner ton
koldioxid per år till atmosfären.
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7

Samlad bedömning

7.1

Sammanfattande beskrivning av projektet

Den planerade ledningen syftar till att ansluta vindkraft till elnätet. Kabeko Kraft AB
planerar vindkraftsetableringar vid Storhöjden, öster om Ångermanälven. För att överföra
producerad el till elnätet har E.ON, som har anslutningsplikt i området, hänvisats av
Svenska Kraftnät till stamnätsstation Hjälta för vidare överföring till stamnätet. Hjälta är
beläget vid Långsele, öster om Sollefteå. Då aktuell ledning är en av flera ledningar som
planeras för anslutning av vindkraft i området planeras en uppsamlingspunkt vid Källsjön,
söder om Sollefteå. Ledningen som är föremål för föreliggande ansökan planeras därför
från Storhöjden i öster till Källsjön väster om Ångermanälven.

7.2

Specifik miljöbedömning – fram till inlämnande av MKB

För att komma fram till föreslagen utformning och sträckning har samråd avseende
ledningens lokalisering och sträckning genomförts i flera olika steg, först utifrån ett
stråkperspektiv och sedan mer detaljerat utifrån sträckningsperspektiv. Då det är ett
omfattande projekt som berör många markägare har synpunkter och den information som
framkommit i samråd lett till kompletterande utredningar och inventeringar.
De förslag på justeringar och ändringar som framkommit har utretts och i vissa fall har
justeringar varit möjliga att göra medan det i andra fall inte bedömts som lämpligt att
justera sträckningen. Omfattningen har gjort att processen att komma fram till slutgiltig
sträckning har tagit lång tid. Det är många avväganden och jämförelser som har gjorts för
att säkerställa att resultatet blir det bästa möjliga, sett ur samtliga aspekter. En omfattande
alternativjämförelse har tagits fram och presenteras i bilaga 4. I avsnitt 4.6 kompletteras
detta underlag med mer detaljerade avvägningar som gjorts för delsträckor där justeringar
föreslagits.

7.3

Val av sträckning och anpassningar

Den förordade sträckningen är ett resultat av en lång process och en sammanvägning av
tillgänglig information i området. Ett projekt av den omfattning som är aktuell för planerad
ledning medför alltid en påverkan på det område där ledningen uppförs, det viktiga är att
hitta den sträckning och det utförande som är mest lämpligt samtidigt som det är rimligt ur
ett ekonomiskt och driftsäkerhetsperspektiv. Utifrån det samråd som genomfördes
avseende stråk var det tydligt från myndigheter samt även från markägare att den mest
lämpliga platsen för korsning av Ångermanälven var att korsa där det redan idag passerar
ledningar.
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E.ON har gjort omfattande utredningar, inventeringar och avväganden i det aktuella fallet,
för att bedöma om förslag på justeringar har varit möjliga att genomföra. I den mån det är
möjligt har anpassningar gjort, där det inte bedömts få konsekvenser för andra aspekter
som behöver vägas in. En stor del i aktuellt ärende har varit avvägningen av naturvärden
mot tekniska aspekter. Delar av sträckningen är brant och svårframkomlig men genom
omfattande utredningar och kompletterande inventeringar har en lämplig sträckning kunnat
arbetas fram. Det är dock inte möjligt att i ett så omfattande projekt helt undvika påverkan
på exempelvis naturvärden, även om anpassning i stor utsträckning gjorts utifrån
inventeringsresultat.

7.4

Sammanfattning av åtaganden och hänsynsåtgärder

För att säkerställa att förordad sträckning är lämplig har E.ON föreslagit och åtagit sig
flertalet åtaganden och hänsynsåtgärder. Dessa innebär att företaget åtar sig att minimera
eller avhjälpa påverkan eller störning för att projektets konsekvenser för den omgivande
miljön och de bevarandevärden som finns längs med sträckningen ska bli så små som
möjligt.
•

Vad gäller boendemiljö, landskapsbild och framkomlighet/markintrång genom
älvdalen sambyggs ledningen med befintlig 40 kV ledning för att få plats gentemot
omgivande bebyggelse och för att inte behöva bredda ledningsgatan.

•

Information kommer att inhämtas från berörda samebyar inför byggnation för att i
den mån det är möjligt planera arbeten så att konflikt med rennäringen undviks.
Inom utpekat riksintresseområde kommer arbeten att undvikas under den period då
uppsamling av renar pågår.

•

Fågelavvisare kommer att monteras på ledningen genom älvdalen och passagen
över Ångermanälven, då detta utgör ett viktigt område/rastplats för fågellivet.

•

Artskyddsutredning kommer att göras där ledningen berör inventerat område NVI
2:1. Utifrån resultatet kommer en eventuell ansökan om dispens att behöva
upprättas.

•

I samband med detaljprojektering och byggnation kommer en genomgång att göras
utifrån eventuell påverkan på generella biotopskydd längs med sträckningen. Om
sådana objekt bedöms bli berörda kommer dispensansökningar att upprättas.

•

En frivillig kulturmiljöutredning kommer att vidtas inför detaljprojektering och
byggnation för att kunna göra anpassningar av stolpplaceringar och liknande, för att
undvika påverkan på eventuella lämningar. Om det vid byggnationsarbeten skulle
påträffas tidigare kända lämningar kommer arbetena att avbrytas och länsstyrelsen
kontaktas, i enlighet med kulturmiljölagen.
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7.5

•

Vid byggnationsarbeten och framtida röjning kommer det att säkerställas att
framkomligheten på stigar och leder inte begränsas, avverkningsrester och ris
avlägsnas.

•

Korsningsavtal kommer att upprättas med Trafikverket där vägar och järnväg
berörs.

•

En flyghinderanalys kommer att genomföras i samband med detaljprojektering.

•

Flyghinderanmälan av ledningen kommer att göras till Försvarsmakten i enlighet
med gällande riktlinjer inför byggnation.

•

Ledningen kommer att uppföras på sådant avstånd till bebyggelse att förhöjda
magnetfält i boendemiljöer undviks.

•

För ett flertal passager med naturvärden där värdena är knutna till stående eller
liggande död ved och gammal skog görs åtgärder i form av flytt av grov liggande
död ved in till intilliggande skuggig skog, lämnande av torrakor, tillskapande av
högstubbar samt lämnande av död ved. Detta är beskrivet i naturmiljökapitlet och
utförs i den mån åtgärderna godkänns av berörd markägare.

•

Körning på marker med sämre bärighet såsom blöta marker utförs i första hand vid
tjälad och snötäckt tid av året eller på väl upptorkad mark. Alternativt används
risbäddar, stockmattor, körplåtar, geotextil och krossmaterial som tillfällig
markförstärkning.

•

Impregnerade trästolpar placeras inte närmare vattendrag än 5 meter och inte heller
i vattengeotopområden.

Konsekvensbedömning

I tabellen nedan sammanfattas de bedömningar som E.ON har gjort av påverkan på
motstående intressen för planerad kraftledning mellan Storhöjden och Källsjön för förordat
alternativ.
Tabell 8. Sammanfattning av konsekvensbedömning för förordat alternativ för planerad ledning mellan Storhöjden och
Källsjön.

Intresse

Samlad
bedömning

Kommentar till bedömning

Landskapsbild

Liten till
måttlig
påverkan

Stolparna kan medföra att ledningen kommer att synas på avstånd
från vissa höjdlägen i skogsmark. Bedömningen är att sådana platser
är få och inte allmänt besökta av människor varför påverkan inom
skogsmark bedöms bli liten. Vid korsning med älven och genom
jordbrukslandskapet i älvdalen blir ledningen synlig och får en större
visuell påverkan. Ledningen sambyggs dock med en befintlig ledning
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Intresse

Samlad
bedömning

Kommentar till bedömning
på denna sträcka, i redan existerande ledningsgata och påverkan
bedöms på denna sträcka bli måttlig.

Markanvändning,
bebyggelse och
boendemiljö

Liten
påverkan

Ledningen kommer att ta produktiv skogsmark i anspråk. Ledningens
längd gör att omfattningen totalt blir påtaglig men utspridd på många
olika fastigheter. Ledningen bidrar inte till att skogsbruk omöjliggörs
mer än inom den inlösta ledningsgatan och inte på hela fastigheter.
Påverkan på skogsbruk bedöms därmed som liten. Påverkan inom
jordbruksmark bedöms bli liten, ledningen ersätter på den sträcka
som berör jordbruksmark en befintlig ledning. Påverkan på
bebyggelse och boendemiljöer bedöms bli liten eftersom det är glest
med bebyggelse på sträckan och där ledningen går genom bebyggt
område intill älven byggs ledningen samman med befintlig ledning i
redan existerande ledningsgata.

Rennäring

Liten till
måttlig
påverkan

Ledningen bedöms medföra en liten påverkan på rennäringen i
området när ledningen är i drift. Likaså bedöms påverkan under
byggnation bli liten förutsatt att byggnation undviks under tid då
renar finns i området. Om det inte är möjligt fullt ut kan påverkan
tillfälligt bli måttlig.

Naturmiljö, flora
och fauna

Måttlig
påverkan

Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljö, flora och fauna bli
måttlig för den planerade ledningen. Ledningen är relativt lång vilket
innebär att viss påverkan är oundviklig, anpassningar och justeringar
har dock gjorts i den mån det är möjligt för att minimera påverkan på
värdefull natur. Vad gäller påverkan på fåglar kommer
skadeförebyggande åtgärder att vidtas på känslig delsträcka vilket
minskar påverkan på fågellivet.

Kulturmiljö

Obetydlig
till liten
påverkan

Den planerade ledningen bedöms medföra en liten påverkan på
kulturmiljölandskapet i området vid älvdalen, då ledningen sambyggs
med befintlig ledning i existerande ledningsgata på denna delsträcka.
I övrigt finns få kända lämningar i området. En kulturmiljöutredning
kommer att göras inför detaljprojektering och byggnation för att
kunna göra anpassningar och undvika påverkan. Sammantaget
bedöms påverkan på kulturmiljön bli liten.

Friluftsliv

Liten
påverkan +
positiva
effekter

Påverkan på friluftslivet bedöms bli liten. Ledningen medför inga
begränsningar för möjligheten att bedriva friluftsaktiviteter men kan
lokalt innebära att känslan av orörd natur minskar.
Positiva effekter i form av ökad tillgänglighet i svårframkomlig
terräng samt för jakt kan uppstå.
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Intresse

Samlad
bedömning

Kommentar till bedömning

Infrastruktur

Obetydlig
till liten
påverkan

Viss tillfällig påverkan på annan infrastruktur kan bli aktuellt under
byggnation av ledningen. När ledningen är i drift bedöms påverkan
bli obetydlig.

Elektromagnetiska
fält

Obetydlig
påverkan

Ledningen kommer att uppföras på sådant avstånd till boendemiljöer
att den inte bedöms medföra några risker för människors hälsa och
för miljön. Försiktighetsprincipen tillämpas.

Kumulativa
effekter

Måttlig

Planerad vindkraftsetablering som aktuell ledning är en del av, utgör
som helhet ett omfattande infrastrukturprojekt som tillsammans med
befintlig infrastruktur och verksamheter i området medför kumulativ
påverkan på samtliga bedömningsparametrar i varierande grad.
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