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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Vivstavarvs industriområde är beläget på en udde i Timrå kommun ca 15 km norr om
Sundsvall, se Figur 1. Historiskt har området nyttjats för stora industrier i form av
skeppsvarv, sågverk, produktion av sulfatmassa och pappersbruk. Senast bedrevs
finpappersbruk som lades ned 2007. Idag bedrivs ett antal småindustrier på delar av udden
och nuvarande fastighetsägare har planer på att nya verksamheter ska etableras. För att
möjliggöra utveckling av Vivstavarvs fabriksområde med elintensiv verksamhet såsom
exempelvis serverhallar planerar E.ON Energidistribution AB (E.ON) att ansluta området
till elnätet med två stycken nya 130 kV kraftledningar.

Figur 1. Översiktskarta
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Det finns en befintlig 130 kV luftledning, L20, mellan kopplingsstation R05 Vivstavarv på
fastlandet och transformatorstation WARV Wifstavarv på udden som strömförsörjde
tidigare verksamhet. Se Figur 2. Det är även mellan dessa två platser som den nya
anslutningen ska byggas. När effektbehovet minskade förlades en 10 kV markförlagd
ledning från fastlandet och ut på udden för att förse småindustrierna med el. Den befintliga
130 kV ledningen är idag otillräcklig för att uppfylla krav på kapacitet och
leveranssäkerhet för ny verksamhet.

Figur 2. Befintlig 130 kV luftledning L20 mellan kopplingsstation R05 Vivstavarv på fastlandet och
transformatorstation WARV Wifstavarv på udden vid det tidigare pappersbruket

Möjliga alternativ har utretts för hur den nya anslutningen ska byggas, både gällande
sträckning och utformning av ledningen och också erforderliga stationsåtgärder. E.ON vill
nu samråda med berörda parter för att inhämta synpunkter på de olika alternativen.
Alternativen presenteras i avsnitt 2 nedan. Den information som inkommer i samrådet
kommer tillsammans med övrig tillgänglig information utgöra underlag för framtagande av
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsansökan för den nya ledningen.

1.2

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. 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 MKB. Samrådsförfarandet och
upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken
(1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda
möjlighet till insyn och påverkan. Koncessionsansökan skickas till Energimarknadsinspektionen som är prövande myndighet när det gäller tillstånd för kraftledningar.
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För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. Som regel söks alltid
ledningsrätt för en regionnätsledning som i detta fallet.

1.3

Samråd

Vid etablering av en ny verksamhet ska dess miljöpåverkan utredas och bedömas enligt 6
kap miljöbalken. Om verksamhetsutövaren bedömer att projektet kan komma att medföra
betydande miljöpåverkan görs en specifik miljöbedömning, vilket är fallet för aktuellt
projekt. Om projektet inte förmodas medföra betydande miljöpåverkan eller om det är
osäkert genomförs ett undersökningssamråd för att få ett beslut om betydande
miljöpåverkan från länsstyrelsen.
E.ON bedömer att aktuellt projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan då det rör
sig om en luftledning med relativt höga stolpar i kustlandskap med fågelliv och delvis
inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Vidare förekommer en föroreningsrisk då
det tidigare bedrivits miljöfarlig verksamhet på platsen.
En specifik miljöbedömning inleds med ett avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet
sker med länsstyrelse, kommun, särskilt berörda enskilda samt de övriga statliga
myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas beröras av verksamheten. I
avgränsningssamrådet behandlas projektets lokalisering, omfattning och utformning,
förutsedda miljöeffekter samt utformning av kommande MKB. Samrådskretsen i sin helhet
redovisas i bilaga 1.
Samråd för den aktuella ledningen sker genom skriftliga utskick till berörda parter under
oktober 2018. Allmänheten informeras om projektet via annonsering i lokaltidning. Det
kompletta samrådsunderlaget finns tillgängligt på E.ON:s hemsida under samrådstiden,
www.eon.se/regionnat. Det går även att få samrådsunderlaget hemskickat i pappersformat
genom kontakt med angivna kontaktpersoner.
Berörda parter ombeds härmed inkomma med synpunkter på projektet och de föreslagna
alternativen. E.ON vill betona att det förordade alternativet i detta skede inte är fastslaget.
För att undvika onödig dubbelhantering kommer inte en särskild anmälan för samråd enligt
12 kap. 6 § miljöbalken att lämnas till länsstyrelsen i samband med ansökan om
koncession för elledningen. Följande åtgärder inom nätkoncessionen bedöms härmed även
omfattas av samrådet enligt 6 kap MB; stationsåtgärder, trädavverkning av ledningsgatan
och ledningens dragning med tillhörande stolpplaceringar samt tillfälliga vägar vid
byggnation av ledningen. Länsstyrelsen får i samband med samråd för koncession
möjlighet att yttra sig och om de bedömer det nödvändigt komma med förelägganden.
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2

Studerade alternativ

2.1

Studerat område

Genom tekniska utredningar har det konstaterats att den nya anslutningen till industriområdet på udden kräver två stycken 130 kV ledningar samt var det är lämpligt att ansluta
dessa till det övriga elnätet. Anslutningspunkten blir densamma som för befintlig ledning,
dvs. där ledningarna L10 Bergeforsen-Vivstavarv och L3S2 Vivstavarv-Östrand går in i
kopplingsstationen R05 Vivstavarv. Utifrån detta har ett utredningsområde definierats
inom vilket det bedömts vara genomförbart och rimligt att bygga de nya ledningarna, se
Figur 3. Utredningsområdet är relativt begränsat då det rör sig om en kort sträckning
mellan två fasta punkter. Västerut avgränsas området av bostadsbebyggelse, kulturmiljöer
och en småbåtshamn. Österut fortsätter havsviken och utredningsområdet har avgränsats
utifrån att avståndet till anslutningspunkterna inte ska bli för långt.

Figur 3. Utredningsområde inom vilket alternativa ledningssträckningar och -utformningar studerats

Normalt brukar E.ON i ett första skede studera och samråda kring bredare stråk där det
skulle vara möjligt att dra fram en ledning mellan definierade anslutningspunkter. I det
aktuella fallet är framkomligheten begränsad av att ledningen ska ut på den smala udden
som omges av vatten. Som ovan nämnt är det även en kort sträckning mellan två fasta
punkter vilket begränsar variationsmöjligheten. E.ON har därför valt att direkt samråda
kring de alternativa sträckningar som utretts och hoppa över steget med stråk.
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2.2

Lokaliseringsalternativ

E.ON har huvudsakligen studerat två alternativa sträckningar, en för luftledning och en för
markförlagd ledning (se även avsnitt 2.3 Utformningsalternativ nedan).
Sträckningsalternativen kan studeras på karta i Figur 4 och beskrivs nedan. Utöver dessa
har tre alternativa sträckningar studerats översiktligt och avfärdats i ett tidigt skede, se
avsnitt 2.5 Avfärdade alternativ.

Figur 4. Studerade sträckningar för planerad anslutning till Vivstavarvs industriområde

2.2.1 Alternativ 1
Alternativ 1 utgörs av luftledning där de två 130 kV ledningarna byggs i gemensamma
stolpar huvuddelen av sträckningen, befintlig luftledning L20 raseras. Sträckningen utgår i
sydvästlig riktning från transformatorstationen WARV på udden, korsar Vivstavarvsvägen
och följer dess södra sida ca 150 m. Därefter vinklar sträckningen åt nordväst, korsar vägen
igen för att sedan övergå i ett sjöspann över den inre delen av den södra av de två små
vikarna. En stolpe placeras på udden mellan vikarna (ungefär i samma läge som befintlig
stolpe) och sedan följer ett sjöspann över den norra viken i snarlik sträckning som befintlig
ledning. En stolpe placeras vid stranden på fastlandet (precis som befintlig ledning) och
från den delas de två ledningarna upp och fortsätter norrut separat för att ansluta direkt till
de befintliga ledningarna L3S2 respektive L10. Denna lösning innebär att kopplingsstationen R05 Vivstavarv inte längre behövs och kommer raseras, se stationen och de
befintliga ledningarna i Figur 5.
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Figur 5. Kopplingsstation R05 Vivstavarv. Från vänster kommer ledning L3S2 från Östrand. Den bakre av de två ledningarna
som kommer från höger är L10 från Bergeforsen och den främre är L20 som leder ut till industriområdet på udden

Ledningssträckningen enligt alternativ 1 är totalt ca 1,5 km lång inklusive de båda
avgreningarna i norra änden. Kostnadsuppskattning för detta alternativ är ca 25 Mkr.
Gällande koncession för detta alternativ kommer E.ON ansöka om ändrad sträckning för
den befintliga koncessionen för L20 och en ny koncession för den tillkommande
luftledningen alternativt att söka om en helt ny koncession för en dubbel 130 kV ledning.
2.2.2 Alternativ 2
Alternativ 2 utgörs av en 130 kV markförlagd ledning i kombination med befintlig 130 kV
luftledning. Markkabelsträckningen följer Vivstavarvsvägen från transformatorstation
WARV på udden och in till fastlandet. Vid den lilla vägkorsningen viker sträckningen av
åt nordost och följer en mindre bilväg fram till kopplingsstation R05 Vivstavarv. Detta
alternativ kräver att kopplingsstationen kvarstår och byggs ut då anslutning av markkabeln
kräver ytterligare utrustning. Det kommer framöver även krävas reparationsåtgärder på
befintlig luftledning då den är gammal, närmare 40 år. Markabelsträckningen är totalt ca
1,4 km lång och den befintliga luftledningen är ca 1,1 km lång. Kostnadsuppskattning för
detta alternativ är ca 42 Mkr, detta är en grov uppskattning och risken för tillkommande
kostnader är stor pga. osäkra markförhållanden.

2.3

Utformningsalternativ

För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel.
Luftledningar är generellt ett billigare alternativ och det är lättare att hitta och reparera
eventuella fel på denna konstruktion. Kostnadsskillnaden är generellt större ju högre
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spänning en ledning har. Luftledningar tar dock mer plats i anspråk och ger ett större
visuellt intryck jämfört med markförlagd kabel. Markförlagd kabel innebär ett stort ingrepp
vid anläggningsarbetet då man behöver schakta, spränga eller borra längs hela
sträckningen. Däremot innebär denna konstruktion att mindre mark tas i anspråk och när
markkabeln är på plats utgör den inte något betydande visuellt intryck. Det kan också i viss
mån vara möjligt att bygga på marken med nya massor för att undvika att spränga eller
borra. Nedan följer beskrivning av vad de två olika tekniska lösningarna innebär i aktuellt
projekt.
Oavsett val av alternativ kommer åtgärder krävas vid de båda stationerna. Vilka åtgärder
som krävs vid kopplingsstationen R05 på fastlandet beror som ovan nämnt på val av
alternativ. Med alternativ 1 kan stationen raseras och med alternativ 2 behöver stationen
byggas om och ut. Transformatorstationen WARV på udden kommer att rivas och en ny
station byggs på samma plats oavsett alternativ. Den nya stationsytan kommer vara ca
50x60 m vilket innebär att befintligt stationsområde utökas något. En befintlig byggnad i
anslutning till stationen kan nyttjas som kontrollbyggnad så en sådan behöver inte byggas.
2.3.1 Luftledning
En dubbel 130 kV luftledning uppförs vanligtvis med vertikalplacerade faslinor, tre
stycken på vardera sida om stolpen och en topplina högst upp. I det aktuella fallet krävs det
på vissa ställen extra långa spann för att nå över vattnet vilket innebär att stolparna vid de
spannen behöver vara högre än normalt för att hålla säkerhetsavståndet över vattenytan.
För att ändå hålla stolparna så låga som möjligt och därmed minska det visuella intrycket
har E.ON i detta projekt valt att förorda en stolptyp med triangelplacerade faslinor, tre
faslinor och en topplina på varje sida, se exempel i Figur 6. Dessa stolpar kommer vara upp
till ca 40 m vilket är ca 5 m lägre än standardstolpar med vertikalplacerade faslinor.
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Figur 6. Exempel på aktuell stolptyp, fackverksstolpe för dubbel
130 kV med tre faslinor och en topplina på vardera sida.

Stolparnas fundament dimensioneras utifrån stolparnas längd och spannlängderna, i detta
fall innebär det relativt stora fundament. På en av stolpplatserna ersätts en vinkelstolpe
med en raklinjestolpe, det innebär att den nya stolpen inte behöver några staglinor till
skillnad från den befintliga, se Figur 7.

Figur 7. Stolpplats där en vinkelstolpe på befintlig ledning ersätts med en raklinjestolpe i ny ledning enligt alternativ 1
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En bit innan ledningen ansluter till transformatorstationen på udden respektive till de
befintliga luftledningarna på fastlandet kommer ledningen övergå i portalstolpar med
horisontalplacerade faslinor, dessa stolpar är ca 20-25 m höga.
Då ledningen planeras i anslutning till vatten med förekomst av sjöfågel kommer
fågelavvisare monteras för att minska risken för påflygning. Dessa monteras på topplinorna
då aktuell forskning indikerar att fåglar vanligen ser faslinorna och väjer för dem och då
riskerar att kollidera med den tunnare topplinan. Mer information om fåglar i området finns
under avsnitt 3.3 och 4.3, Natur- och vattenmiljö.
Rasering av befintlig luftledning görs genom att faslinorna spolas in och stolparna med
tillbehör monteras ned. Betongfundament grävs fram och bilas ner till 1 m under mark, i
den mån de inte kan återanvändas för den nya ledningen. Betongen omhändertas för
deponering eller destruktion i enlighet med gällande lagstiftning. Stolparna med tillbehör
tas tillvara för att källsorteras vid upplag och vidaretransport till destruktion eller
återvinning i enlighet med gällande lagstiftning. Stålstolpar, uppspolad lina och annan
armatur av metall går till metallskrot. Stolpar av trä med kreosotimpregnering kommer att
förbrännas vid godkänd anläggning.
Befintlig luftledning har tre stycken horisontalplacerade faslinor, se Figur 8. Ledningen
byggdes 1983 vilket innebär att ombyggnadsåtgärder och byte av faslinor kan behövas
inom en inte alltför avlägsen framtid om befintlig ledning kvarstår.

Figur 8. Befintlig luftledning sett från fastlandet, horisontalplacerade
faslinor. Bilden visar vinkelstolpen på mitten av sträckan.
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2.3.2 Markförlagd kabel
En markförlagd 130 kV ledning förläggs ofta med dubbla förband för att säkerställa
redundans. I detta fall kompletteras markkabeln med den befintliga luftledningen så vid ett
eventuellt kabelfel slås inte hela strömförsörjningen till industrin ut. Därav skulle det i
detta fall förläggas ett enkelt förband vilket kräver ett schakt som är ca 1,8 m brett i
dagöppningen, 1 m i botten och 1,5 m djupt, se Figur 9.

Figur 9. Schaktskiss för 130 kV markförlagd ledning, ett kabelförband, med aktuella markförhållanden

Vid schaktning föreligger det risk för spridning av föroreningar som finns i marken på
udden från de tidigare industrierna. Udden består även till viss del av utfyllnad då det
tidigare var fristående öar, exempelvis vägen ut från fastlandet är gjord på det sättet. Vad
fyllnadsmassorna består av är inte klarlagt men tidigare har det varit problematik med bl.a.
uppskjut av pålar. Dessa förutsättningar gör att omfattande urgrävningar och gjutning av
betongtråg krävs, samt extra grova tryckrör, för att säkerställa att ledningen inte skadas, se
Figur 9.

2.4

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att en elintensiv verksamhet inte kan etableras i Vivstavarvs
industriområde, som i dagsläget till stor del står tomt. Det innebär i sin tur att de vinster
och arbetstillfällen det skulle medföra uteblir. Med nollalternativet krävs dock inga
byggnationer och därmed uppstår inga av projektets förväntade miljöeffekter.

2.5

Avfärdade alternativ

Utöver de två alternativ som redovisas ovan har tre alternativ utretts översiktligt och
avfärdats tidigt då de av olika skäl inte bedömts lämpliga. En kort beskrivning av dessa
samt motivering till varför de avfärdats följer nedan.
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2.5.1 Befintlig 130 kV luftledning i kombination med ny 130 kV luftledning i annan
sträckning
Detta alternativ innebär att befintlig luftledning L20 kvarstår och kompletteras med en ny
130 kV kraftledning i en annan sträckning. Då det är ont om plats på udden och vid
bostadsbebyggelsen på fastlandet är den enda möjliga lokaliseringen för en ny
luftledningssträckning ca 50-100 m väster om den befintliga. Dvs att delvis följa
Vivstavarvsvägen och delvis gå parallellt med befintlig ledning på en bits avstånd.
Kopplingsstationen på fastlandet behöver antingen kvarstå och byggas ut på samma sätt
som för alternativ 2 eller så byggs änden av befintlig ledning om så att de båda
luftledningarna kan ansluta direkt till de befintliga luftledningarna L3S2 och L10.
Alternativet har avfärdats då det bedöms ge ett större visuellt intryck med två separata
ledningar. Den nya ledningen skulle även behöva byggas närmare bostadsbebyggelsen och
området som är av riksintresse för kulturmiljövård och därmed synas mer därifrån.
Trädridån mellan bostadsbebyggelsen i de gamla brukslängorna på Vivstavarvsområdet
och befintlig luftledning skulle med detta alternativ behöva tas ner helt och hållet.
2.5.2 Enbart markförlagda ledningar
Med detta alternativ skulle enbart markförlagda ledningar gå ut på udden och befintlig
luftledning L20 skulle raseras. Det finns två olika sätt som detta skulle kunna göras på för
att uppnå redundans och att sträckningen inte ska bli en flaskhals i nätet. Den ena varianten
är att förlägga två st 130 kV kabelförband vilket kräver omfattande ombyggnation av
kopplingsstationen R05 på fastlandet. Stationsåtgärderna skulle innebära en kostnad på ca
15 MKR. Ett schakt för två 130 kV förband skulle behöva vara ca 2,8 m brett i
dagöppningen och 1,8 m i botten.
Den andra varianten är att förlägga fyra st 130 kV kabelförband ut på udden och ansluta
direkt till befintliga luftledningar, två förband till L3S2 och två förband till L10, genom
kabelstolpar. Kopplingsstationen kan då raseras. Fyra st parallella ledningar skulle kräva
ett schakt som är ca 5 m brett i dagöppningen och 3,4 m i botten.
Kostnaden för båda dessa varianter är avsevärt högre än för aktuella alternativ och
uppskattas till ca 50 Mkr. I kostnadsuppskattningen är det inräknat de extra arbeten som
krävs pga. de dåliga markförhållandena och förekomsten av markföroreningar på udden.
De dåliga markförhållandena innebär risk för bl.a. sättningar och pålskjutning vilket gör att
det skulle krävas omfattande utgrävning och gjutning av betongtråg för att säkerställa att
ledningarna inte skadas. Grävarbetena skulle även innebära betydande föroreningsrisker i
form av risk för spridning av befintliga föroreningar till omgivande mark och vatten.
Arbetet med grävning och gjutning i de svåra markförhållandena innebär höga kostnader i
sig och att minimera föroreningsrisken medför ytterligare höga kostnader. Kostnadsuppskattningen är på grund av markförhållandena mycket osäkra.
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Att det dessutom är trångt ut på udden gör att kabelförbanden, oavsett om det förläggs två
eller fyra st, behöver ligga med korta avstånd mellan varandra. Det medför risk för
påverkan mellan kablarna och hotar redundansen i systemet – om något händer i området
som påverkar en av kablarna är det stor risk att även närliggande kablar påverkas. Under
byggtiden skulle dessutom hela vägen ut till udden upptas och det bedöms tveksamt om det
går att få utrymme för så brett kabelschakt.
2.5.3 Sjökabel
Ett sjökabelalternativ skulle innebära att dubbla 130 kV ledningar, två eller fyra förband,
läggs på botten av viken. Liksom för alternativet med enbart markkabel krävs om- och
utbyggnad av kopplingsstationen R05 om två förband förläggs och den kan raseras om fyra
förband förläggs. Sträckorna från landfästena och in mot respektive station byggs antingen
som luftledning eller markförlagd ledning. Befintlig luftledning L20 skulle raseras med
detta alternativ.
Det avgörande skälet till att detta inte bedöms vara en lämpligt alternativ är att det finns
föroreningar i viken i form av fiberbankar som är rester från de tidigare industrierna.
Förläggning av sjökabel innebär att sediment rörs upp vilket innebär risk för spridning av
föroreningar. Sjökabelalternativ innebär också höga anläggningskostnader,
teknikövergångar mellan sjökabel och ledning på land och långa felsöknings- och
felavhjälpningstider.

2.6

Motiv till förordat alternativ

I samrådsskedet förordar E.ON preliminärt alternativ 1, ny dubbel 130 kV luftledning.
Alternativet utnyttjar till stor del samma lokalisering som befintlig ledning, varvid nytt
markanspråk minimeras. Det har även fördelar i form av att kopplingsstationen på
fastlandet kan raseras och stationsytan med skrymmande teknisk utrustning försvinner.
Luftledning innebär en robust teknisk lösning som genom enkel felsökning och reparation
minimerar risken för längre leveransavbrott vid eventuella fel. Den visuella påverkan
bedöms vara endast marginellt större än för befintlig ledning.
Det bedöms vara svårframkomligt med markkabel enligt alternativ 2 pga. osäkra
markförhållanden och risk för spridning av markföroreningar. Risken för skador på
kabelförbindelsen orsakad av sättningar, eller uppskjutande fasta föremål i
deponimassorna, är överhängande. E.ON bedömer vidare att ett alternativ med
markförlagd kabel är mindre lämpligt avseende leveranssäkerhet än ett alternativ med
uteslutande luftledning. Detta eftersom det tar längre tid att felsöka och åtgärda fel på en
markkabel. E.ON anser att längre perioder med begränsad elleverans till en omfattande
verksamhet som exempelvis en serverhall inte är acceptabel. Alternativ 2 skulle även
innebära att stationsområdet på fastlandet utökas och att befintlig luftledning kvarstår.
Kostnaden för detta alternativ är avsevärt högre (ca 42 Mkr jämfört med 25 Mkr för
alternativ 1).
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E.ONs ställningstagande att i detta skede förorda alternativ 1 är inte definitivt, utan kan
komma att omprövas beroende av vad som framkommer i föreliggande samråd.

sid 17/33

3

Beskrivning av berörda intressen

Berörda intressen längs befintlig ledning och de alternativa sträckningarna har identifierats
genom kartstudier och fältbesök. Digitala data har hämtats från länsstyrelsen, kommunen,
Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget och Artportalen. Intresseområdenas
utbredning framgår av karta i Figur 10.

Figur 10. Kända intressen i anslutning till befintlig och alternativa ledningssträckningar

3.1

Landskapsbild

Det finns inga utpekade intressen för landskapsbild i det aktuella området. Landskapet är
flackt och domineras av närheten till havet. De föreslagna sträckningarna går från
kopplingsstationen på fastlandet över en öppen gräsyta och passerar mindre skogsridåer
innan de kommer ut mot vattnet. Vyn ut mot vattnet är påverkad av industribyggnaderna
på udden och den befintliga kraftledningen, se Figur 11. Söderut skymtar även industrierna
vid Östrand. I det gamla varvsområdet, som är kärnområde i riksintresset för
kulturmiljövård, är upplevelsen mer idyllisk med brukslängor, herrgård och kapell.
Synbarheten av befintlig ledning från kärnområdet är dock begränsad.
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Figur 11. Vy från fastlandet mot udden och Vivstavarvs industriområde. Befintlig 130 kV kraftledning till höger i bild

3.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Området på udden har som ovan nämnt tidigare använts för stora industrier och idag
bedrivs några småindustrier på delar av udden i form av fiskodling, hästkrematorium och
romdestilleri. I viken söder om vägen som går ut till udden finns en småbåtshamn. På
fastlandet finns det gamla brukssamhället med herrgården, spruthus (numera kapell) och
brukslängor. Brukslängorna används som bostäder och på de öppna ytorna kring kapellet
brukar det hållas nationaldagsfirande och andra evenemang.
De föreslagna ledningssträckningarna ligger inom område som i digitalt
planeringsunderlag redovisas som vinterbetesområde för Voernese sameby. Det specifika
området bedöms dock inte nyttjas för renskötsel då det är en begränsad landremsa vid
kusten i anslutning till bostadsbebyggelse och en udde med industriområde, avskilt av stora
infrastrukturleder. Historiskt har dock renskötsel i början av 1900-talet bedrivits fram till
kusten och det finns rester av samisk handel och verksamhet till exempel i en del
geografiska namn i och kring Sundsvall. Planerad ledning bedöms inte medföra några
effekter för rennäringen och därmed kommer konsekvenser för denna intresseaspekt inte
bedömas vidare i detta samrådsunderlag eller i kommande MKB.
3.2.1 Översiktsplan
Timrå kommuns gällande översiktsplan är från 1990, arbete pågår med att ta fram en ny.
Ett planförslag för den nya planen ställdes ut under våren 2018 och målet är att den ska
antas hösten 2018. Främst det nya planförslaget har beaktats i detta fall då det bedöms vara
mest aktuellt.
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Udden är i översiktsplanen utpekad som omvandlingsområde (DP 12). Det innebär att
kommunen har för avsikt att nya verksamheter ska etableras där. Det finns stora obebyggda
områden som kan nyttjas. Vid behov kan nya detaljplaner behövas beroende på vad för typ
av verksamhet det blir.
Utöver marken på udden berör de föreslagna ledningssträckningarna ett vattenområde som
är utpekat för vatten för sjöfart och industriell användning samt området på fastlandet som
är utpekat för grönområden.
I anslutning till de föreslagna sträckningarna, utan att direkt beröras av dem, finns ett
område utpekat för nya bostadsområden (UBO). Det är området kring brukslängorna där
kommunen föreslår komplettering av befintlig bebyggelse i samma stil.
I översiktsplanen föreslås det även att rekreations- och aktivitetsmöjligheterna i närheten
av Timrå centrum ska förstärkas genom diverse åtgärder längs Klingerfjärden, från
framnäskajen och mot Vivstavarvsområdet. T.ex. stigar ut mot vattnet, grillplatser och
bänkar.
Vidare beskrivs det i översiktsplanen att det förekommer föroreningar från tidigare
verksamheter i Klingerfjärden, bl.a. vid Vivstavarv. Föroreningarna finns i fiberbankar
som är restprodukter från papperstillverkning och kan innehålla t.ex. arsenik. Kommunen
har inget primärt ansvar för att sanera dessa områden. Se mer om markföroreningar under
avsnitt 3.3.3 Föroreningar.
3.2.2 Detaljplaner
De föreslagna sträckningarna berör två detaljplaner. Stadsplan för Vivstavarvs
Industriområde och Stadsplan för Vivstavarv herrgården, Bruksgatan och Näsvägen.
Sträckningarna berör främst områden utpekade för industri och vattenområde i båda
planerna. I planen för industriområdet berörs även områden för småindustri och upplag.
Den berörda delen av detaljplanen för herrgården som är industriområde är även så kallad
prickmark som inte får bebyggas.

3.3

Natur- och vattenmiljö

3.3.1 Naturmiljö
Det finns inga skyddade naturmiljöer längs aktuella sträckningsalternativ. En
naturvärdesinventering i fält har genomförts enligt Svensk standard (SS 199 000:2014) för
att kartlägga naturvärden på den mark som ingår i utredningsområdet. Vid fältbesöket
noterades även de fågelarter som observerades. Fältundersökningen föregicks av en
sammanställning av kända naturvärden utpekade av bland andra länsstyrelsen och
Naturvårdsverket samt av en genomgång av artförekomster rapporterade via Artportalen.
På udden i det gamla industriområdet identifierades inga områden eller objekt med
naturvärden vid fältbesöket. På fastlandet identifierades fyra naturvärdesobjekt av klass 4,
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visst naturvärde. Dessa är numrerade i kartan i Figur 10 och består av havsstrand (nr 1),
ängsmark (nr 2), seminaturlig gräsmark (nr 3) och lövskog (nr 4). Det relativt låga
naturvärdet hos de utpekade områdena motiveras av en stark grad av mänsklig påverkan,
låg grad av naturlighet och områdenas ringa storlek. Ängs- och gräsmarkerna bedömdes ge
förutsättningar för insektsfauna och lövskogen kan förväntas ha ett värde för fågelfaunan.
Vid stranden i anslutning till bostadsområdet finns ett antal sälgar som identifierades som
värdeelement då de är gamla, ca 100 år, och bitvis har riklig påväxt av lavar.
Vid fältbesöket påträffades flera växtarter som är främmande för området. Flera bestånd av
jättebalsamin finns i utredningsområdet. Arten är upptagen i EU:s förteckning över
invasiva främmande arter vilket innebär att det är förbjudet att exempelvis sprida den.
Jättebalsamin är en upp till 2,5 m hög ettårig ört som växer i täta bestånd, tar över och
minskar diversiteten på de platser där den breder ut sig.
Förekomst av fåglar har kartlagts genom uttag från ArtDatabanken, information från
Medelpads Ornitologiska Förening (MOF) och länsstyrelsen i Västernorrlands län samt
observationer i fält och bedömning utifrån landskapstyp. Enligt uppgift från
ArtDatabanken finns ett flertal registrerade observationer av olika arter av andfåglar,
vadare, tättingar och några arter av rovfåglar i området. Av dessa är flera rödlistade arter
bl.a. storspov, silltrut, stare, och havsörn.
Inför naturvärdesinventeringen tillfrågades företrädare för Medelpads Ornitologiska
Förening (MOF) samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län angående fågelförekomster och
rörelser av fågel i utredningsområdet.
Enligt länsstyrelsen finns ingen känd häckning av örn inom 3 km från utredningsområdet.
Däremot rör sig havsörn frekvent i området då dessa prederar på skarv hörande till
skarvkolonier på Gistaholmarna öster om utredningsområdet. Örnarna stannar inte vintertid
i området. Flyttande rovfåglar passerar enligt MOF öster om utredningsområdet, men inga
kända flyttstråk för rovfågel går genom utredningsområdet. Inga fågelkollisioner är kända
av MOF inom utredningsområdet.
Länsstyrelsen påpekade att jordbruksmarkerna norr om utredningsområdet nyttjas av
rastande fågel. Under 2018 rastade en stor flock fjällgäss på dessa marker och flera arter av
gäss, bland annat vitkindad gås, har förekommit i området i relativt stora antal (runt 500600 individer samtidigt). Fjällgås är rödlistad i kategorin akut hotad (CR) och är den enda i
Sverige häckande fågelarten som förts upp i denna kategori. Den klassas internationellt
som globalt sårbar (VU). Vid fältinventeringen observerades flera sträck av vitkindad gås
som landade i havsviken öster om Vivstavarvs udde. De rödlistade fågelarter som
observerades vid inventeringstillfället var stare, buskskvätta och gråtrut.
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3.3.2 Ytvatten och grundvatten
Havsvattnet som omger udden omfattas av miljökvalitetsnormer för kustvatten. På västra
sidan om udden finns vattenförekomsten Alnösundet vars ekologiska status är måttlig och
dess kemiska status uppnår ej god. På uddens östra sida finns Klingerfjärden. Dess
ekologiska status är otillfredsställande och dess kemiska status uppnår ej god.
Miljökvalitetsnormen för båda vattenförekomsterna är satta till god ekologisk status till
2027 samt god kemisk status med undantag i form av mindre stränga krav samt tidsfrist för
ett antal miljögifter.
De aktuella sträckningarna är även inom en grundvattenförekomst med satta
miljökvalitetsnormer, Vivstavarv-Gistaholmarna. Det är en sand- och grusförekomst som
sträcker sig över ett 3 km2 stort område från Indalsälven och ner till Vivstavarv. Dess
kemiska status klassas som otillfredsställande medan dess kvantitativa status klassas som
god. Miljökvalitetsnormerna är satta till god kvantitativ status samt god kemisk
grundvattenstatus med undantag i form av tidsfrister för arsenik och polyaromatiska
kolväten till 2027.
3.3.3 Föroreningar
Till följd av de tidigare industrierna på udden förekommer det föroreningar i mark- och
vattenområden på och omkring udden. En utredning av föroreningssituationen i mark,
grundvatten och bottnar i omgivande vatten gjordes 2010 av M-real som tidigare drev
pappersbruket (M-real Sverige AB och Swepro Project Management AB 2010). Den
visade på att det förekom halter som överskred det platsspecifika riktvärdet för ett flertal
ämnen, främst dioxin men även metaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och
pentaklorfenol.
Utredningen delades upp i delområden: pappersbruksområdet (A), tidigare sågverksområde
(B), doppningsplats och område för tidigare transportväg mellan sågverk och brädgård (C),
brädgårdsområde (D), västra vattenområdet (E), norra vattenområdet (F), närliggande
områden/referensområden (G) och fiskodling (H). Se Figur 12.

sid 22/33

Figur 12. Delområden i utredning av föroreningar. Källa: M-real Sverige AB/Swepro Project Management AB 2010.

De delområden som berörs av de alternativa sträckningarna för aktuellt kraftledningsprojekt är B, C, D och F. De platsspecifika riktvärdena för dioxin överskreds i område C
och B, i område D och F underskreds de för både dioxin och övriga undersökta ämnen.
Platserna där riktvärdena överskreds i område B berörs inte av aktuella
ledningssträckningar. Däremot platsen i område C berörs.
Utifrån resultatet av utredningen beslutades att avhjälpande åtgärder skulle vidtas (M-real
Sverige AB och SAKAB AB 2012). Målsättningen var att halterna skulle understiga de
uppsatta platsspecifika riktvärdena och att mängden dioxin på landområdet skulle minska
med en tredjedel. Detta gjordes genom schaktning, bortforsling av förorenade massor och
förstärkning av erosionsskydd. De bortforslade massorna ersattes med rena moränmassor,
urbergsmaterial och till viss del betong. Målen uppnåddes med undantag för två platser på
udden. M-real bedömde att risken för påverkan på människor och miljö i området var
reducerad och att fastigheten kunde användas för att bedriva industri eller annan liknande
verksamhet.
En av platserna där åtgärder vidtogs berörs av de alternativa sträckningarna för aktuellt
kraftledningsprojekt, se Figur 13. På den platsen uppnåddes åtgärdsmålen efter genomförd
sanering.
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Figur 13. Platser där avhjälpande åtgärder vidtagits. Källa: M-real Sverige AB och SAKAB AB 2012.

I vattenområdena gjordes ingen sanering. Däremot utökades strandskoningen genom
utläggning av grovt stenmaterial för att få en enhetlig strandlinje. Vid det arbetet lades en
spridningsskärm ut för att minimera störningar ut i fjärden.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län genomförde 2017 en riskklassning av fiberbankar i
Västernorrlands län i vilken det konstaterades att fiberbankarna kring Vivstavarvsudden
innehåller höga halter av PCB och kvicksilver. Området klassificerades till den näst högsta
riskklassen, att det inte är den högsta beror på att spridningsförutsättningarna, känsligheten
och/eller skyddsvärdet är lägre (ej specificerat vilket).
Sammanfattningsvis är föroreningssituationen på udden på en sådan nivå att verksamhet i
enlighet med gällande detaljplan, dvs industriverksamhet, kan bedrivas utan risk för
människa eller miljö. Det har dock bedrivits miljöfarlig verksamhet på platsen så huruvida
schaktning kan genomföras utan risk för spridning behöver utredas närmare.

3.4

Kulturmiljö

Området kring Vivstavarvs herrgård är av riksintresse för kulturmiljövård enligt
miljöbalkens 3 kap. Det motiveras av att det är ett välbevarat och homogent
träindustrisamhälle från 1800-talet. Kring herrgården finns en park, arbetarbostäder och ett
spruthus som idag används som kapell. De föreslagna ledningssträckningarna berör den
östra utkanten av riksintresseområdet. Inga av kärnvärdena i form av byggnader och
parken i bruksmiljön berörs direkt. Den påverkan som kan uppstå är i form av visuell
påverkan från bruksmiljön sett och ut mot vattnet, vilket är samma situation som idag med
befintlig luftledning.
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Det finns en känd kulturhistorisk lämning registrerad inom 50 m från de föreslagna
sträckningarna, Timrå 118:1. Den är klassad som övrig kulturhistorisk lämning och är en
ungefärlig platsangivelse för Vivsta varv där det byggdes ett 70-tal fartyg åren 1800-1870.
I Riksantikvarieämbetets beskrivning av lämningen beskrivs det inte att det finns några
fysiska lämningar av detta.

3.5

Friluftsliv

Det finns inga utpekade intressen för friluftslivet i området. Sannolikt nyttjas dock både
vattenområdet och områden på fastlandet för friluftsaktiviteter. I viken sydväst om vägen
ut till udden finns en småbåtshamn som förvaltas av föreningen Wifstavarfs Båtklubb.
Föreningen har ca 100 båtplatser och ett klubbhus på udden väster om hamnen.
Fastlandets stränder, grönytorna och gång- och cykelvägen vid vattnet nyttjas för
rekreation i form av bl.a. promenader och cykling. Som nämnt i avsnitt 3.2.1 föreslås det
även i kommunens översiktsplan att rekreationsmöjligheterna i området ska förstärkas.

3.6

Infrastruktur

I aktuellt område finns infrastruktur i form av vägar och andra ledningar. De vägar som
berörs är vägen som leder in till kopplingsstation R05 Vivstavarv och vägen som går ut på
udden. Båda är enskilda. Längs stranden på fastlandet går även en gång- och cykelväg
som korsas, den hör till det kommunala cykelvägnätet.
Från fastlandet går det en sötvattenledning som förser fiskodlingen på udden med
sötvatten. Industriområdet har egen vattenförsörjning men är anslutet med kommunalt
avlopp. En rest efter pappersbruket är en vattenkulvert som går längs udden ut till fabriken.
Den är delvis synlig i strandkanten ovan mark.
En annan kvarleva från tidigare industriverksamhet är en ledning som går ovan jord i
vilken det tidigare transporterades ånga mellan Östrand och Vivstavarv. Ledningen går
hela vägen ut på udden. Nuvarande fastighetsägare har för avsikt att låta denna vara kvar
om möjligt.
E.ON har som ovan nämnt en markförlagd 10 kV kraftledning som strömförsörjer
småindustrierna på udden. Den följer vägen från fastlandet ut till industrierna.
Vivstavarv ligger ca 5,5 km från Sundsvall Timrå flygplats som är av riksintresse. Det
innebär att de föreslagna ledningssträckningarna är inom flygplatsens influensområde. På
den aktuella platsen är det en hinderbegränsad yta vilket innebär att flyghinderanalys ska
göras för över 20 m höga objekt som planeras där. Om analysen påvisar störning ska
luftfartsansvarig samhällsplanerare vid Trafikverket kontaktas. Befintlig ledning ligger
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idag inom området och ett ersättande av denna ledning med en ny bedöms inte innebära
hinder för flygplatsens verksamhet.
Utanför udden går en allmän farled som är av riksintresse. Den berörs inte av den
planerade ledningen.

3.7

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Elektriska och magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra
hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Magnetfält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i en kraftledning och
varierar med storleken på strömmen, samt även spänningsnivån och faslinornas
konfigurering. Magnetfält avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Till
skillnad mot elektriska fält så avskrämas inte magnetfält av byggnader och kan således
påverka miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
Magnetfält och hälsoeffekter
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetfält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält. Ansvariga myndigheter rekommenderar dock
en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering, såtillvida detta kan göras till
rimliga kostnader.
Magnetfält från aktuell ledning
Föreslagna sträckningsalternativ kommer inte innebära att närliggande bostäder eller andra
lokaler där människor potentiellt vistas stadigvarande får avvikande magnetfältsnivåer.
Detaljerade magnetfältsberäkningar presenteras i kommande miljökonsekvensbeskrivning
som utgör bilaga till koncessionsansökan.

3.8

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring samverkar med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter. Ett exempel är landskapsbildspåverkan från
flera luftledningar i samma ledningsgata, där det sammantagna intrycket av industrilandskap lokalt kan uppfattas som starkare. Ur landskapssynpunkt kan även t.ex. vägar i
närområdet bidra till kumulativa effekter. I aktuellt fall kan det handla om visuell påverkan
av industrierna i landskapet
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4

Konsekvensbedömning

I detta skede är det svårt att göra en detaljerad konsekvensbedömning eftersom varken
lokalisering eller tekniskt utförande för ledningen är fastställt. Utifrån vad som
framkommer från föreliggande samråd kan justeringar avseende ledningens lokalisering,
tekniskt utförande m.m. komma att ske. I den MKB som kommer tas fram som en del i
koncessionsansökan kommer dock ledningens miljöpåverkan analyseras och beskrivas i
detalj. Nedan redovisas översiktligt den miljöpåverkan som respektive alternativ ändå
preliminärt kan förutses kunna ge upphov till.
Skadeförebyggande åtgärder kommer vid behov vidtas för att minimera påverkan och
beskrivs i de fall de går att förutse under respektive område nedan.

4.1

Landskapsbild

Både alternativ 1 och 2 medför en påverkan på landskapsbilden då det rör sig om
luftledning i ett mestadels öppet område vid havet. Påverkan skiljer sig inte så mycket från
idag då det redan finns en befintlig luftledning. Alternativ 1 ger något större påverkan då
det är dubbla 130 kV ledningar vilket innebär fler faslinor och något kraftigare stolpar än
för alternativ 2 där befintlig enkel 130 kV luftledning skulle användas i kombination med
markförlagd kabel. Å andra sidan försvinner kopplingsstationen Vivstavarv i alternativ 1,
vilket innebär en lokalt reducerad landskapsbildspåverkan.
Den visuella påverkan av ledningen bedöms minskas genom att vyn ut mot vattnet redan
domineras av industriområdet, till skillnad från om det varit en orörd havsvik.
Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden bli måttlig oavsett val av alternativ 1
eller 2.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Alternativ 1 innebär en luftledningssträckning som mestadels följer befintlig infrastruktur i
form av den befintliga ledningssträckningen och vägar. I den norra änden in mot
kopplingsstationen avviker sträckningen något från detta då ett ängsområde korsas. Nytt
intrång i icke exploaterad mark är därmed mycket begränsat och avstånd hålls till
bebyggelse. Föreslagna stolpplaceringar på udden bedöms inte försvåra för att bedriva
verksamheter i industriområdet.
Alternativ 2 innebär förläggning av markförlagd ledning längs befintliga vägar. Inte heller
det alternativet medför intrång i obruten terräng eller begränsar möjligheterna att bedriva
verksamheter i industriområdet. Kabelförläggning i vägen kan dock innebära störning
under byggtiden för verksamheter på udden.
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Som skadeförebyggande åtgärd kommer byggnationsarbetena planeras så att störning för
boende och verksamhetsutövare under anläggningsskedet, i form av exempelvis buller och
begränsad framkomlighet, minimeras.
Båda alternativen bedöms vara förenliga med kommunala planer i området.
Strömförsörjning av industriområdet med erforderlig effekt är en förutsättning för att en
elintensiv verksamhet ska kunna etableras där. Sammantaget bedöms påverkan på
markanvändningen bli obetydligt negativ och måttligt positiv, oavsett val av alternativ.

4.3

Natur- och vattenmiljö

Både alternativ 1 och 2 följer till stor del befintlig infrastruktur och berör få kända
naturmiljövärden. Alternativ 1 berör objektet som i NVI utpekats som seminaturlig
gräsmark. Påverkan där kommer bestå av en enstaka stolpplacering, detta bedöms ej
medföra förlust av betydande naturvärden. För att möjliggöra återväxt av floran kan
marken efter byggnation återställas till ursprungligt skick i möjligaste mån. Mark frigörs
även vid den nuvarande kopplingsstationen i anslutning till gräsmarken vilket på sikt kan
möjliggöra att naturvärdesytan kan utvidgas.
Alternativ 2 innebär schaktning på en längre, delvis ny sträckning och till stor del inom
strandskyddsområde vilket lokalt påverkar naturmiljön genom avverkning och grävning.
Efter förläggning krävs en trädfri zon ovanför ledningen. Beroende på val av sida av väg
vid de gamla sälgarna kan eventuellt någon av dem komma att påverkas.
Bestånden med jättebalsamin påverkas oavsett val av alternativ. Åtgärder för att undvika
spridning av arten kommer vid behov att vidtas.
Båda alternativen innefattar luftledning vilket innebär en viss risk för fågelkollisioner då
förekomsten av främst sjöfågel är relativt hög. Alternativ 1 har sex faslinor placerade i tre
vertikala nivåer (två nivåer med faslinor och en topplina). Detta att jämföra med
standardstolptypen med tre vertikala nivåer plus en topplina. Alternativ 2 med befintlig
luftledning har horisontalplacerade faslinor vilket innebär att det endast är en vertikal nivå.
Färre vertikala nivåer kan innebära något mindre kollisionsrisk för fåglar även om belägget
för detta i forskning är svagt. Som skadeförebyggande åtgärd monteras fågelavvisare vilket
också minskar risken för påflygning. Det finns idag ingen känd problematik med
fågelkollisioner med befintlig ledning.
Avseende miljökvalitetsnormer för vatten är det mycket sällan som en kraftledning medför
sådana effekter så att en vattenförekomsts status sjunker eller att möjligheten att nå
miljökvalitetsnormen försvåras. Det kräver långvarig och omfattande påverkan. I detta fall
med förekommande föroreningssituation kommer dock försiktighet vidtas vid erforderliga
grävarbeten för att undvika spridning av föroreningar.
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Båda alternativen medför schaktning, för fundament för alternativ 1 och för
kabelförläggning för alternativ 2. Utifrån genomförd utredning om föroreningar samt
vidtagna saneringsåtgärder bedöms risken för spridning av föroreningar vara begränsad
men kan inte uteslutas. Alternativ 2 innebär mer schaktning och i anslutning till vatten på
längre sträckning varför föroreningsrisken bedöms vara något större för det alternativet.
Sammantaget bedöms den planerade ledningen enligt alternativ 1 medföra måttlig
påverkan på naturmiljön i form av risk för påflygning av fåglar samt en stolpplacering i en
gräsmark av visst naturvärde. Samtidigt innebär fler faslinor och uppsättande av
hindermarkörer en förbättring jämfört med idag och synbarheten av ledningen bedöms öka.
Alternativ 2 bedöms också medföra måttlig påverkan på naturmiljön då det också innebär
avverkning och schaktning på en längre sträckning, bl.a. i strandmiljö. Det innebär också
en viss risk för påflygning av fåglar, om än möjligen lägre än för alternativ 1. Båda
alternativen bedöms medföra obetydlig påverkan på vattenmiljön.

4.4

Kulturmiljö

Båda alternativen bedöms medföra viss påverkan på kulturmiljön i form av visuell
synbarhet från området av riksintresse för kulturmiljövård från bruksmiljön sett. Påverkan
begränsas av att ledningen delvis skyms av en trädridå samt att industrin på udden också
påverkar vyn från fastlandet. Den skiljer sig inte heller åt betydligt från situationen idag
med befintlig luftledning. Kulturmiljöns kärnområde behålls intakt och bedöms inte
påverkas.
Då sträckningarna följer befintlig infrastruktur bedöms risken för påträffande av hittills
okända kulturhistoriska lämningar vara liten men något större för alternativ 2 som innebär
mer grävning längs hela ledningssträckan. I det fall tidigare okända lämningar skulle
påträffas vid byggnation av ledningen kommer arbetena att avbrytas och kontakt upprättas
med länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen, så att erforderliga åtgärder kan vidtas.
Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljön vara liten oavsett val av alternativ.

4.5

Friluftsliv

Den påverkan som kan uppstå på friluftslivet i området är i form av visuell påverkan från
båtklubben och promenadstråket längs stranden på fastlandet. Denna påverkan bedöms
vara obetydlig och påverkan finns redan idag på grund av närvaron av befintlig ledning,
ångtub och industrin.

4.6

Infrastruktur

Båda alternativen bedöms medföra tillfällig påverkan på angränsande infrastruktur under
anläggningsskedet i form av exempelvis begränsad framkomlighet eller avstängning av
vägar. När ledningen är tagen i drift bedöms den inte medföra någon påverkan på övrig
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infrastruktur utöver vid eventuella reparationer eller underhållsarbeten som även de kan
innebära begränsad framkomlighet. För att minimera störningar kommer byggnations- och
eventuella reparations- och underhållsarbeten planeras så att framkomlighet säkerställs,
t.ex. genom omledning av trafik. Alternativ 2 kan innebära större risk för störning av
infrastruktur under mark.

4.7

Elektromagnetiska fält

Se avsnitt 3.7.

4.8

Kumulativa effekter

Den planerade ledningen är en direkt följd av den planerade utvecklingen av Vivstavarvs
industriområde. Tillsammans med industriområdet och befintlig infrastruktur kommer den
aktuella ledningen bidra till kumulativa effekter. Värt att notera är att området på udden är
detaljplanelagt för industri och utpekat i översiktsplan som ett utvecklingsområde för
verksamheter, vilket förutsätter en säker elförsörjning.
Ledningen bedöms, såsom den befintliga ledningen gör idag, till viss del bidra till det
visuella intrycket av ett industrilandskap från fastlandet sett. Vidare medför ledningen
positiva kumulativa effekter samhällsekonomiskt i form av exempelvis arbetstillfällen om
en ny verksamhet kan etableras i det befintliga oanvända industriområdet.
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