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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
E.ON Energidistribution AB (E.ON) planerar en ny dubbel 130 kV ledning till Vivstavarvs
f.d. industriområde som ligger på en udde i Klingerfjärden i Timrå kommun. Syftet med
nätförstärkningen är att möjliggöra utveckling av verksamhetsområdet med elintensiv
verksamhet såsom exempelvis serverhallar. Idag finns en befintlig 130 kV luftledning ut
till fabriksområdet men den är inte tillräcklig för att försörja planerade verksamheter med
el. Därav planeras två stycken 130 kV ledningar.
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar den planerade anslutningen
och utgör bilaga till tillståndsansökan.
Tillstånd och samråd
För att få uppföra och driva den nya anslutningen krävs tillstånd (nätkoncession för linje)
enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs en specifik miljöbedömning enligt
miljöbalken.
I aktuellt fall inleddes miljöbedömningen med ett avgränsningssamråd då E.ON bedömt att
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådet hölls under oktobernovember 2018. Inkomna synpunkter och information sammanställdes i en
samrådsredogörelse och beaktades vid val av alternativ och framtagandet av föreliggande
MKB.
Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken kommer inte genomföras i samband med
koncessionsansökan då de åtgärder som kan kräva ett sådant samråd har behandlats i det
redan genomförda samrådet och länsstyrelsen har haft möjlighet att yttra sig och komma
med förelägganden.
Alternativutredning
En alternativutredning har genomförts i vilken ett utredningsområde definierades och
därefter studerades ett antal alternativa sträckningar och utformningar inom det.
Huvudsakligen har två alternativ studerats, ett för luftledning och ett för markkabel i
kombination med befintlig luftledning. Luftledningsalternativet innebär att befintlig
luftledning raseras och ersätts med en dubbel 130 kV luftledning i ungefär samma
sträckning. Kopplingsstationen på fastlandet raseras med det alternativet. Markkabelalternativet innebär att befintlig luftledning kvarstår och kompletteras med en markförlagd
kabel längs vägen ut på udden. Detta alternativ medför att kopplingsstationen på fastlandet
behöver byggas ut.
Valt alternativ
Utifrån genomförda utredningar, tillgänglig information och de synpunkter som inkommit i
samrådet har E.ON valt att ansöka om koncession för alternativet med en ny dubbel 130
kV luftledning. Detta alternativ bedöms vara mest lämpligt med avseende på
miljöpåverkan, nätstruktur och kostnad.
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Intressen och miljöeffekter
Aktuellt område utgörs främst av industrimark och vattenområden. På fastlandet berörs
delvis det gamla kulturområdet Vivstavarv som delvis är av riksintresse för kulturmiljövård. Landskapet är öppet till följd av närheten till havet och jordbruksmarker på fastlandet
med mindre skogspartier. De befintliga industrierna på udden ger vyn en karaktär av
industrilandskap medan det i bostadsområdet på fastlandet är mer idylliskt med karaktär av
det tidigare brukssamhället. Det finns inga skyddade naturmiljöer i området. Fåglar
passerar området och rastar både vid vattenområdena och på jordbruksmarker på
fastlandet.
Miljöeffekter har sammanställts för huvudalternativet och för ett jämförelsealternativ. För
huvudalternativet bedöms de främst bestå av synbarhet i landskapet och något förhöjd
kollisionsrisk för fåglar. Jämförelsealternativet bedöms främst medföra konsekvenser i
form av större risk för spridning av föroreningar och påverkan på kulturhistoriska
lämningar.
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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. Historiskt har området nyttjats för olika verksamheter 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.
Det finns en befintlig 130 kV luftledning, L20, mellan en kopplingsstation på fastlandet
(R05 Vivstavarv) och en transformatorstation på udden (WARV Wifstavarv) som
strömförsörjde tidigare verksamhet. 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.
En alternativutredning har genomförts för att identifiera mest lämplig sträckning och
utformning för den nya anslutningen. Utredningen resulterade i två alternativ, varav ett
förordat, som samråddes med berörda parter under oktober-november 2018. Utifrån de
synpunkter som inkom i samrådet tillsammans med övriga utredningar och tillgänglig
information har E.ON valt att ansöka om koncession för ett alternativ som utgörs av en ny
dubbel 130 kV luftledning, se Figur 1. Det innebär att befintlig luftledning på sträckan
raseras, liksom befintlig kopplingsstation på fastlandet. Föreliggande MKB redovisar
förväntade miljöeffekter av de planerade ledningarna och därtill nödvändiga
stationsåtgärder samt rasering av befintlig ledning. Dokumentet utgör bilaga till
koncessionsansökan för ny dubbel 130 kV ledning.
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Figur 1. Översiktskarta med sökt alternativ samt befintliga ledningar och stationer och åtgärder för dessa.

1.2

E.ON Energidistribution AB

E.ON Energidistribution ingår i E.ON-koncernen och är en av Sveriges största elnätsägare.
Cirka en miljon människor får trygg och säker elförsörjning via E.ON Energidistributions
elnät som är drygt 130 000 km långt – vilket motsvarar nästan tre varv runt jorden. E.ON
Energidistribution ansvarar för planering, byggnation och drift av både region- och
lokalnät.
E.ON Energidistribution 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.
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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 MKB. Samrådsförfarandet och
upprättandet av MKB:n sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken
(1998:808, MB). Energimarknadsinspektionen (Ei) handlägger och prövar ansökningar om
nätkoncession.
2.1.1
Samråd
Av ellagen följer att 6 kap. miljöbalken gäller bland annat med avseende på samrådsförfarandet. Därav gäller att 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 gjorde initialt bedömningen att aktuellt projekt kan antas medföra betydande
miljöpåverkan då det rör sig om en dubbel 130 kV luftledning med relativt höga stolpar i
kustlandskap med fågelliv och delvis inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård.
Vidare bedömdes att det föreligger en risk för spridning av markföroreningar då det
tidigare bedrivits miljöfarlig verksamhet på platsen.
En specifik miljöbedömning inleds med ett avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet
sker med länsstyrelse, kommun, enskilda särskilt berörda 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.
Avgränsningssamråd för projektet skedde genom skriftliga utskick till berörda parter i
oktober 2018. Berörd del av allmänheten informerades om projektet via annonsering i
Sundsvalls tidning. Samrådstiden och möjligheten att inkomma med synpunkter på
projektet varade i sex veckor. Det kompletta samrådsunderlaget fanns tillgängligt på
E.ON:s hemsida under samrådstiden. Se mer utförlig beskrivning av genomfört samråd
samt inkomna synpunkter och E.ON:s bemötanden av dessa i samrådsredogörelsen i bilaga
1.

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
Energidistribution vill i första hand få den rätten genom att skriva ett frivilligt avtal med
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fastighetsägaren, ett servitutsavtal. Det är även möjligt att bilda ledningsrätt hos
Lantmäteriet, vilket innebär att en lantmätare beslutar om ledningsrätt i en förrättning. I
båda fallen ersätts fastighetsägaren för den skada som förorsakas fastigheten. Som regel
söker E.ON alltid ledningsrätt för regionnätsledningar. Befintlig 130 kV ledning har
ledningsrätt.
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 de aktuella ledningarna kan redan nu förutses att ansökan om strandskyddsdispens
kommer bli aktuell vilken kommer sökas hos Timrå kommun. Raseringen av befintlig
kopplingsstation R05 kräver rivningslov som även det kommer att sökas hos kommunen.
Eftersom projektet berör förorenat område kommer det även att bli aktuellt med anmälan
om avhjälpande åtgärder enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
En bedömning av vilka eventuella ytterligare tillstånd och dispenser som erfordras kommer
att göras och anmälningar och ansökningar kommer att inlämnas till prövande instans.
Enligt 12 kap. 6§ miljöbalken behövs anmälan om samråd göras om en åtgärd, som inte
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Om tillsynsmyndigheten för 12:6 (länsstyrelsen) blivit underrättad om en planerad
verksamhet som kräver anmälan för samråd och underrättelsen sker i samband med
handläggningen enligt annan lag, bör det kunna anses som att anmälningsskyldigheten
enligt 12:6 är uppfylld. E.ON anser att länsstyrelsen under samråd enligt 6 kap.
miljöbalken samt genom Ei:s remissförfarande av koncessionsansökan med MKB samt
kommunicering av koncessionsbeslut har blivit underrättad om verksamheten och haft
möjlighet att komma med eventuella förelägganden. För att undvika onödig
dubbelhantering kommer därför inte en särskild anmälan för samråd att lämnas till
länsstyrelsen för åtgärder som beskrivs i koncessionsansökan. E.ON anser att
tillsynsmyndigheten under tillståndshanteringen för ledningarna har blivit underrättad i
erforderlig omfattning och tillräcklig detaljeringsgrad om ledningsbyggnationen. Här
innefattas t.ex. stationsplaceringar, kalavverkning av ledningsgatan och ledningarnas
dragning med tillhörande stolpplaceringar samt eventuella tillfälliga körvägar vid
byggnation av ledningarna. Om det efter koncessionsbeslutet exempelvis sker ändringar av
sträckan, om nya anslutningsvägar behöver anläggas, om naturmiljö påverkas på annat sätt
än vad som uppgetts i koncessionsansökan, om stolpar placeras så att de påverkar områden
som i ansökan uppgavs skulle skyddas från påverkan kan ändå en separat 12:6 anmälan
komma att skickas in.

2.3

Tillåtlighet

Miljöbalkens 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
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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

2.3.1.1 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, allt för att i rimligaste mån skydda människors hälsa samt miljön mot skada eller
olägenhet.
2.3.1.2 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 föreslagna åtaganden om skyddsåtgärder och försiktighetsmått är
sammantaget ett resultat av tillämpningen av försiktighetsprincipen och principen om bästa
möjliga teknik.
2.3.1.3 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. Detta gäller även för konsulter och entreprenörer som utför arbeten
på uppdrag av E.ON.
2.3.1.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5§ miljöbalken)
Vid rasering av befintlig kopplingsstation och luftledning samt vid eventuella framtida
reparationer av de nya luftledningarna kommer de uttjänta eller trasiga delarna att tas upp
för skrotning och materialåtervinning, vilket är i linje med kretsloppsprincipen.
2.3.1.5 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.
2.3.1.6 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.
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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)
Miljökvalitetsnormerna syftar till att varaktigt skydda och avhjälpa skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön genom föreskrifter om kvaliteten på t.ex. luft eller vatten.
Aktuellt projekt är lokaliserat i anslutning till tre vattenförekomster med beslutade
miljökvalitetsnormer för vatten. Havsvattnet som omger udden, både Alnösundet i väst och
Klingerfjärden i öst, omfattas av miljökvalitetsnormer för kustvatten. De aktuella
sträckningarna berör även en grundvattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer,
Vivstavarv-Gistaholmarna.
I vattenförvaltningsförordningens 4 kap 2 § finns icke-försämringsprincipen som innebär
att kvalitetskraven för en vattenförekomst ska sättas så att tillståndet i den inte försämras.
Åtgärder för att uppnå de satta miljökvalitetsnormerna baseras dels på icke-försämringsprincipen, att den status som en vattenförekomst klassats till inte får försämras, och dels på
att jobba mot målsättningen i miljökvalitetsnormen.
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 erforderlig försiktighet vidtas vid
grävarbeten för att undvika spridning av föroreningar till vattenförekomsterna.
Arbetena med byggnation av de nya ledningarna, rasering av den befintliga ledningen och
rasering samt ombyggnation av stationer innebär schaktning bl.a. för anläggande av
fundament. Utifrån genomförda utredningar av markföroreningar, planerade
försiktighetsåtgärder samt tidigare vidtagna saneringsåtgärder bedöms risken för spridning
av föroreningar vara begränsad, men kan inte uteslutas. Se information om genomförda
utredningar i avsnitt 5.3.3 och bilaga 3 samt planerade försiktighetsåtgärder i avsnitt 6.3.1.
Vid byggnation av ledningarna kommer visst buller att uppstå och utsläpp till luft att
förekomma i samband med byggtrafik, grävarbeten och liknande. Dessa störningar är
tillfälliga och kommer att utgöra en försumbar påverkan på buller och luftkvalitet i
området.
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3

Alternativutredning

En MKB ska enligt miljöbalken innehålla en redovisning av alternativa lösningar för
planerad verksamhet i form av lokalisering och utformning samt motivering till valt
alternativ. Den ska även innehålla en beskrivning av konsekvenserna i det fall
verksamheten inte kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ.
Alternativen ska redovisas så att skälen till valt alternativ med hänsyn till miljöeffekter
framgår. För att denna jämförelse mellan olika alternativ ska vara möjlig krävs således i
normalfallet att sökanden i sin MKB redovisar möjliga alternativa lösningar för
verksamheten tillsammans med tillräckligt underlag angående de miljöeffekter som de
olika lösningarna innebär.

3.1

Metod

E.ON har utvecklat en utredningsmetodik som tillämpas för större kraftledningsprojekt.
Inledningsvis avgränsas ett utredningsområde. Utredningsområdet ska vara stort nog att
rymma flera möjliga lokaliseringar av ledningen. Normalt definieras därefter flera tänkbara
stråk inom utredningsområdet, inom vilka man senare tar fram ledningssträckningar.
Stråken definieras utifrån de intressen som finns i området, landskapets geografi och
topografi, samt möjligheten att följa befintlig infrastruktur. När lämpliga stråk har
identifierats hålls samråd med berörda parter.
I det aktuella fallet, där framkomligheten och variationsmöjligheten är begränsad då det rör
sig om en kort sträcka mellan två fasta anslutningspunkter, har E.ON valt att redan initialt
studera ledningssträckningar inom utredningsområdet och därmed hoppa över steget med
stråk. Ett skriftligt samråd avseende framtagna sträckningar har genomförts med berörda
parter.
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.
Utifrån tillgänglig information om området, resultat från genomförda inventeringar och
utredningar och de synpunkter som framkommit i samrådet utvärderades
sträckningsalternativen mot varandra och ett alternativ valdes för att gå vidare med.

3.2

Studerat utredningsområde

Genom tekniska utredningar har det konstaterats att den nya anslutningen till industriområdet på udden kräver två stycken 130 kV ledningar. Det har också konstaterats var det
är lämpligt att ansluta dessa ledningar till 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
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bygga de nya ledningarna, se Figur 2. Utredningsområdet är relativt begränsat då det som
ovan nämnts 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 2. Utredningsområde inom vilket alternativa ledningssträckningar och -utformningar studerats.

3.3

Studerade sträcknings- och utformningsalternativ

E.ON har huvudsakligen studerat två alternativa sträckningar med olika utformning, en för
dubbel luftledning (Alternativ 1) och en för markförlagd ledning i kombination med
befintlig luftledning (Alternativ 2). Alternativ 1 är det alternativ som E.ON ansöker om
koncession för och Alternativ 2 utgör jämförelsealternativ i föreliggande MKB.
Sträckningsalternativen framgår av karta i Figur 3 och beskrivs nedan. Utöver dessa
alternativ har tre alternativa lösningar studerats översiktligt och avfärdats i ett tidigt skede,
se avsnitt 3.3.3.
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Figur 3. Studerade sträckningar för planerad anslutning till Vivstavarvs industriområde. Alternativ 1 avser ny dubbel
luftledning (förlängning av L3S2 och L10) och Alternativ 2 avser markkabel i kombination med befintlig luftledning L20.

3.3.1
Alternativ 1 – sökt alternativ
Alternativ 1 utgörs av luftledning där de två 130 kV ledningarna byggs i gemensamma
stolpar på huvuddelen av sträckningen. Alternativet innebär att befintlig luftledning L20
raseras. Se en mer utförlig beskrivning av planerad teknisk utformning för Alternativ 1 i
avsnitt 4.
Sträckningen för planerade ledningar 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, i likhet med befintlig ledning. Fortsatt norrut separeras de två ledningarna för att
ansluta direkt till de befintliga ledningarna L3S2 respektive L10. Denna lösning innebär att
kopplingsstationen R05 Vivstavarv inte längre behövs och kommer således att raseras, se
stationen och de befintliga ledningarna i Figur 4. Alternativ 1 innebär följaktligen att
befintliga ledningar L3S2 och L10 i praktiken förlängs så att de ansluter till transformatorstationen WARV ute på udden istället för till kopplingsstationen på land (R05 Vivstavarv).
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Figur 4. 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 1,2 km. Kostnadsuppskattning för
detta alternativ är ca 31,5 Mkr (inkluderat raseringskostnader, stationsåtgärder och
uppskattade kostnader för hantering av förorenade massor mm).
3.3.2

Alternativ 2 – avfärdat alternativ som används för jämförelse i MKB:n

Alternativ 2 utgörs av en 130 kV markförlagd ledning i kombination med befintlig 130 kV
luftledning. 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 3 m brett i dagöppningen, 1 m i botten och 1,5 m djupt, se Figur 5. På grund av att
udden delvis består av utfyllnad och att det tidigare varit problematik med uppskjut av
pålar skulle extra grova tryckrör krävas samt eventuell gjutning av betongtråg för att
säkerställa att ledningen inte skadas.
På den smala passagen på udden kommer det att krävas en stödmur mot strandlinjen för att
stabilisera stranden. Detta innebär att schaktet blir bredare än normalt, upp till ca 7 m.
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Figur 5. Schaktskiss för 130 kV markförlagd ledning, ett kabelförband, med aktuella markförhållanden

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. I Alternativ 2 kvarstår alltså den befintliga
nätstrukturen med separat ledningsförbindelse mellan kopplingsstationen på land och
stationen på udden.
Markkabelsträckningen är totalt ca 1,4 km lång och den befintliga luftledningen är ca 1,1
km lång. Kostnadsuppskattning för detta alternativ är ca 52 Mkr (inkluderat stationsåtgärder och uppskattade kostnader för hantering av förorenade massor mm).
3.3.3

Tidigt avfärdade alternativ

3.3.3.1 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 befintlig och ny
luftledning kan ansluta direkt till de befintliga luftledningarna L3S2 respektive L10. Det
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skulle framöver även krävas reparationsåtgärder på befintlig luftledning då den är gammal,
närmare 40 år.
Alternativet har avfärdats då det bedöms ge ett större visuellt intryck med två separata
luftledningar. 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.
3.3.3.2 Enbart markförlagda ledningar
Detta alternativ utgörs enbart av markförlagda ledningar ut till udden, samt rasering av
befintlig luftledning L20. Det finns två olika sätt att utföra detta för att uppnå redundans
och för att sträckningen inte ska bli en flaskhals i nätet.
Den ena varianten är att förlägga två parallella 130 kV kabelförband, vilket kräver att
kopplingsstationen R05 på fastlandet bibehålls men med omfattande ombyggnationer. Ett
schakt för två 130 kV förband skulle behöva vara ca 3,5 m brett i dagöppningen och 1,5 m
brett i botten. Kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 60,4 Mkr.
Den andra varianten är att förlägga fyra parallella 130 kV kabelförband ut på udden och
ansluta direkt till befintliga luftledningar, två förband till L3S2 och två förband till L10, via
kabelstolpar. Kopplingsstationen R05 på fastlandet kan då raseras. Fyra parallella
ledningar skulle kräva ett schakt som är ca 5,5 m brett i dagöppningen och 3,5 m i botten.
Kostnaden för denna variant uppskattas till ca 58,5 Mkr.
Det avgörande motivet till att E.ON har avfärdat lösningar med enbart markförlagd kabel
är platsbrist. Det är så pass trångt längs vägen ut på udden att kabelförbanden, oavsett om
det förläggs två eller fyra stycken kabelförband, behöver ligga tätt ihop. Det medför risk att
kablarna påverkar varandra och hotar redundansen i systemet – om något händer 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 ytterst tveksamt
om det går att få utrymme för så breda kabelschakt. Andra aspekter som talar emot
alternativet är den höga kostnaden samt att större mängder förorenad jord måste hanteras
och de breda och omfattande konstruktionerna med skyddsrör och betongtråg kan försvåra
eventuell framtida sanering. De dåliga markförhållandena med fyllnadsmaterial, trärester
och uppskjutande träpålar innebär med tiden oacceptabla risker för ledningar av denna
dignitet.
3.3.3.3 Sjökabel
Ett sjökabelalternativ skulle innebära att dubbla 130 kV ledningar, två eller fyra förband,
läggs på botten av viken. Liksom för alternativen 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.
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Det avgörande skälet till att detta inte bedöms vara ett lämpligt alternativ är att det med
stor sannolikhet finns föroreningar i viken i form av fiberhaltiga sediment som är rester
från de tidigare industrierna. Förläggning av sjökabel innebär att sediment rörs upp vilket
innebär risk för spridning av föroreningar. Det skulle därför krävas ganska omfattande
miljötekniska undersökningar i sedimenten och en tillståndsprövning för vattenverksamhet
enligt 11 kap miljöbalken med oklar utgång. Teknikövergångar mellan sjökabel och
ledning på land samt långa felsöknings- och felavhjälpningstider innebär risker avseende
driftsäkerhet. Sjökabelalternativ innebär också höga anläggningskostnader.
Timrå kommun efterlyste i samrådet bl.a. en utredning av ett alternativ med en östlig
ledningsdragning, eventuellt i kombination med sjökabel. I alternativet skulle ett
borttagande av befintlig luftledning Fagervik-Sjösvedjan ingå. Detta område är på grund av
den befintliga luftledningen låst för expansion av näraliggande bebyggelse. Området ligger
tätortsnära och får utifrån kommunens nya översiktsplan ses som attraktivt och lämpligt
utvecklingsområde för strandnära bebyggelse förutsatt att luftledningen kan grävas ner
eller tas bort. E.ON anser inte att ett sådant alternativ är realistiskt utifrån syftet med
förstärkning av överföringen ut till industriområdet och har därför inte utrett förslaget
ytterligare. Motiven bakom detta framgår av E.ON:s bemötande av kommunens yttrande,
se avsnitt 2.2 i samrådsredogörelsen i bilaga 1.

3.4

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att befintlig kraftledning kvarstår och ingen ny ledning byggs
vilket gör 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.
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4

Beskrivning av förordat huvudalternativ

4.1

Lokalisering och omfattning

Förordat huvudalternativ avser två nya 130 kV luftledningar som förlängning av befintliga
luftledningar L3S2 respektive L10 i anslutning till befintlig kopplingsstation R05 ut till
befintlig transformatorstation WARV. Förordad ledningsstäckning är ca 1,2 km lång. De
båda ledningarna sambyggs i gemensamma stolpar på huvuddelen av sträckan, ca 1 km.
Förordat alternativ innebär också att befintlig 130 kV ledning L20 samt kopplingsstationen
R05 raseras, se nedan.
4.1.1
Rasering av befintlig luftledning
Befintlig ledning är uppförd i både fackverksstolpar i stål på betongfundament och i
träportalstolpar som är kreosotimpregnerade. Träportalstolparna är nedgrävda i marken
utan fundament. Båda stolptyperna är stagade, troligen med stagfundament bestående av
kreosotimpregnerade träslipers.
Rasering inleds genom att faslinorna monteras ned med hjälp av spolverk. Därefter
monteras övrig utrustning ned från varje stolpe (isolatorkedjor, regel och stag mm) varefter
stolparna monteras ner/grävs upp. 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 stagförankringar under mark tas normalt upp och fraktas
till godkänd mottagningsanläggning. I vissa fall kan det innebära större miljöpåverkan att
gräva upp fundamenten än att lämna kvar dem. Befintliga anslutande vägar kommer att
utnyttjas för utförsel av material från ledningsgatan.
Rasering av befintlig ledning innebär ringa risk för spridning av kreosot 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. E.ON kommer att
besluta om lämplig hantering av schaktmassor från groparna i samråd med
tillsynsmyndigheten.
4.1.2
Stationsåtgärder
Förordat alternativ innebär att den befintliga kopplingsstationen Vivstavarv R05 kommer
att avvecklas. I samband med raseringen kommer den utrustning som finns på plats att
monteras ned och forslas bort för hantering (destruktion eller återvinning) enligt gällande
miljölagstiftning. Stationen har inga transformatorer och inga läckage av transformatoroljor eller andra kemikalier ska därför finnas på platsen. Eftersom platsen är belägen i
anslutning till en gammal deponi kommer E.ON ändå att låta genomföra miljöprovtagning
av marken på stationsplatsen om tillsynsmyndigheten så önskar. E.ON kommer att inlämna
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ansökan om rivningslov för stationsavvecklingen hos Timrå kommun i god tid innan
åtgärderna påbörjas.
Åtgärder kommer även att vidtas vid transformatorstationen WARV ute på industriområdet
på udden. Stationen kommer till stor del att byggas om, men befintlig stationsbyggnad
kommer att utnyttjas varför inget bygglov krävs. Området för stationen kommer att utökas
från dagens ca 1 700 m2 till ca 2 900 m2 och stationsutformningen blir något förändrad,
eftersom ytterligare en transformator kommer att behövas, jämfört med en som finns där
idag. Den befintliga utrustning som inte kan återanvändas monteras ned och forslas bort för
hantering (destruktion eller återvinning) enligt gällande miljölagstiftning.

4.2

Teknisk beskrivning

I rutan nedan redovisas de tekniska parametrar som gäller för de två aktuella ledningarna.
Konstruktionsspänning: 145 kV
Nominell spänning: 130 kV
Systemjordning: Direktjordning
Jordanslutningsström: 18 kA
Frånkopplingstid: 0,1 s

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 höga, vilket är ca 5 m lägre än motsvarande stolpar med vertikalplacerade
faslinor.
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Stolparnas fundament dimensioneras utifrån
bl.a. stolparnas längd och spannlängderna, i
detta fall innebär det relativt stora fundament.
På en av stolpplatserna ersätts en vinkelstolpe
med en raklinjestolpe vilket innebär att den nya
stolpen inte behöver några staglinor till skillnad
från den befintliga, se Figur 7.

Figur 6. Exempel på aktuell stolptyp, fackverksstolpe för
dubbel 130 kV med tre faslinor och en topplina på
vardera sida.

Figur 7. Stolpplats där en vinkelstolpe på befintlig ledning enligt huvudalternativet ersätts med en raklinjestolpe för de
nya ledningarna
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På fastlandssidan delar de båda ledningarna på sig för att
i de två sista spannen in mot befintliga ledningar gå i
separata sträckningar. L3S2 vinklar härvid av mot väster
och L10 mot öster. Båda ledningarna planeras här
utformas med portalstolpar med horisontalplacerade
faslinor, se typskiss i Figur 8. Stolparna kan utföras
antingen med ben av trä, stålrör eller kompositmaterial.
Om trä väljs kommer dessa impregneras med någon form
av godkänd kopparsaltlösning, t. ex. Wolmanit eller RVP
Repellenttm. Portalstolpen blir i normalfallet ca 20-25 m
hög och fasavståndet är 4,5 m.
Figur 8. Typskiss portalstolpe

4.3

Utförande, drift och underhåll

4.3.1
Anläggande och försiktighetsåtgärder
Innan byggnationen av en ny kraftledning påbörjas genomförs en fältprojektering där
ledningssträckningen stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. 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
ledningarna är klara samt rättigheter för att få utnyttja marken har inhämtats, kommer
rasering av befintlig ledning L20 att påbörjas, se beskrivning i avsnitt 4.1.1 ovan.
Byggnation av de nya ledningarna börjar med att material (betong för fundament, stolpar,
reglar, stag och faslinor mm) transporteras in till kraftledningsgatan. Materialtransport
kommer att ske på befintliga vägar i området samt i ledningsgatan. Korta tillfälliga
körvägar till någon enstaka stolpplats kan komma att behövas, men bedömningen i nuläget
är att inga nya anslutningsvägar behöver anläggas.
Extra försiktighet vidtas vid byggnation på eventuell fuktig mark, t.ex. genom användning
av maskiner med extra lågt marktryck. Placeringen av materialupplag och
uppställningsplatser för maskiner optimeras för att minimera transportsträckan mellan
upplag och stolpplatser, utan att skada den omgivande miljön.
Fackverksstolparna kommer att anläggas på relativt stora betongfundament, de största
beräknas kräva schaktgropar som är ca sex gånger sex meter i yta och ca tre meter djupa.
Groparna schaktas ut med hjälp av en grävskopa och massorna deponeras tillfälligt på
lämplig plats i närområdet. Prover tas omgående för miljöanalys för att avgöra hur
massorna ska hanteras, något som beslutas i dialog med tillsynsmyndigheten. Om
schaktmassorna inte uppvisar föroreningar som överskrider gällande riktvärden kan de
återanvändas för återfyllning eller deponeras på lämplig plats. Är de däremot förorenade
måste massorna deponeras som miljöfarligt avfall enligt särskild ordning. Flertalet av
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fundamenten kommer behöva pålas för att säkerställa stabilitet. När schaktgropen är klar
gjuts fundamentet på plats och när betongen har härdat skruvas stolpen fast i sektioner och
stolpen säkras vid behov genom stagförankringar. När stolpen är på plats monteras reglar
och övrig utrustning.
För portalstolpar sker stolpresning genom att en grävmaskin med en specialskopa gräver
ett ca 2 m djupt hål vari stolpen placeras. Gropen fylls därefter igen med nya fyllnadsmassor. Efter resning av stolparna säkras de genom stagning. Mindre gropar behöver
grävas för stagförankringarna. De schaktmassor som uppkommer i samband med resning
av portalstolpar är relativt små, men kommer att hanteras på samma sätt som massorna från
fackverksschakten. 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.
4.3.2
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 av enskilda farliga träd i skogsgatans
sidoområden (kantträd), se Figur 9. För de aktuella ledningarna krävs en 40 m bred
skogsgata. På sträckan där ledningarna är separerade blir skogsgatan ca 60 m bred totalt. I
aktuellt fall är avverkningsbehovet begränsat.
För att bibehålla en ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med
skogligt underhåll menas att den hävdade skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som
kantträd avverkas. Underhållsåtgärderna utförs regelbundet ungefär vart åttonde till vart
tionde år.
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Figur 9. Principskiss över ledningsgata; skogsgata med omgivande sidoområden.

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. Vanligen används en skördare för avverkningen, som
förflyttar sig i den röjda skogsgatan. En skotare samlar sedan ihop virke och kör ut det till
närmaste väg som korsas av ledningen. Röjningen genomförs motormanuellt. I det aktuella
fallet rör det sig om ytterst begränsade ytor där skogligt underhåll är nödvändigt. Det gäller
endast delar av fastlandssträckan mellan stranden och befintliga ledningar.
Tekniskt underhåll på ledningarna utförs vid behov. Det kan handla om att byta ut gamla
eller skadade ledningsdelar samt felsöka och genomföra reparationer vid eventuella
felavbrott.
Inför eventuella underhållsåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön
samråder E.ON med Länsstyrelsen avseende åtgärderna i enlighet med 12 kap. 6 §
miljöbalken.
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5

Beskrivning av berörda intressen

I detta avsnitt beskrivs de intressen som finns i området och berörs av huvudalternativet
och/eller jämförelsealternativet. Då alternativen ligger relativt nära varandra berör de
mestadels samma geografiska intresseområden.

5.1

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 10. Söderut skymtar även industrierna
vid Östrand. I det gamla varvssamhället, 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.

Figur 10. Vy från fastlandet mot udden och Vivstavarvs industriområde. Befintlig 130 kV kraftledning till höger i bild.

5.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Området på udden har som nämnts ovan tidigare använts för stora industrier. 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.
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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. Planerade ledningar bedöms inte medföra några
effekter för rennäringen och därmed kommer konsekvenser för denna intresseaspekt inte
bedömas vidare i föreliggande MKB.
5.2.1
Översiktsplan
Timrå kommuns gällande översiktsplan, ÖP2035, antogs av kommunfullmäktige i oktober
2018. Översiktsplanen (ÖP) anger bl.a. riktlinjer för kommunens mark- och vattenanvändning.
Udden är i översiktsplanen utpekad som omvandlingsområde (DP 12), se Figur 11. 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 som grönområde. I kommunens riktlinjer för grönområde anges i ÖP bl.a. att
stor hänsyn till rekreationsvärdena ska tas i samband med skogsskötsel och att åtgärder
som skapar mervärden till rekreation och boende kan utvecklas. Detta kan till exempel
omfatta ordnade parkmiljöer, strandpromenader, motionsanläggningar och lekplatser som
kan stärka Timrå som en attraktiv boendekommun.
I anslutning till de föreslagna sträckningarna, utan att direkt beröras av dem, finns i ÖP
angivna områden utpekade för utveckling av nya bostäder (Ubo), se Figur 11. Det gäller
området kring brukslängorna (Ubo 16a) där kommunen föreslår komplettering av befintlig
bebyggelse i samma stil. På jordbruksmarken norr om varvssamhället (Ubo 16b) föreslår
kommunen också flerfamiljshus i samma stil som befintliga brukslängor. Båda dessa
delområden omfattas av detaljplan. Angränsande i öster till Ubo 16a ligger området
Sjösvedjan, söder om Tallnäs (Ubo 15), där kommunen möjliggör för exploatering med
flerbostadshus på åkermarken. Detta område är ännu inte detaljplanelagt.
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Figur 11. Utsnitt ur den digitala plankartan för markanvändning, tillhörande Timrå kommuns översiktsplan. Tre områden
utpekade för utveckling av bostäder (Ubo) ligger relativt nära befintlig och planerade ledningar till Vivstavarv. Större delen av
udden är utpekat som omvandlingsområde för nya verksamheter (DP12). Grön markering i kartan anger grönområde. Källa:
Timrå kommun 2019.

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 5.3.3.
5.2.2
Detaljplaner
I det aktuella området finns två gällande detaljplaner; Stadsplan för Vivstavarvs
Industriområde och Stadsplan för Vivstavarv herrgården, Bruksgatan och Näsvägen.
Samrådda alternativ 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 berörs av markkabelsträckningen i
Alternativ 2, sträckningen går genom ett område utpekat för som är industriverksamhet
men som också är så kallad prickmark som inte får bebyggas. Då det rör sig om
markförlagd ledning bedöms det dock inte stå i konflikt med planen. Båda de samrådda
alternativen bedöms vara förenliga med berörda detaljplaner.
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5.3

Natur- och vattenmiljö

5.3.1
Naturmiljö, flora och fauna
Förekommande naturmiljöintressen kan studeras på karta i Figur 12. 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, rapporten från inventeringen utgör bilaga 2 till
föreliggande MKB. Vid fältbesöket noterades även de fågelarter som observerades.
Fältundersökningen föregicks av en sammanställning av kända naturvärden utpekade av
bland andra länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt av en genomgång av artförekomster
rapporterade via Artportalen.
På udden i det gamla industriområdet identifierades inga områden eller objekt med
naturvärden vid fältbesöket. Udden består i sin helhet av utfylld ruderatmark som sedan
länge använts för olika industriändamål. På fastlandet identifierades fyra naturvärdesobjekt
av klass 4, visst naturvärde. Dessa är numrerade i kartan i Figur 12 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 ängsväxter och insektsfauna och lövskogen kan förväntas
ha ett lokalt 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. Träden är
dock inte tillräckligt gamla och grova för att betraktas som särskilt skyddsvärda träd enligt
Naturvårdsverkets definition.
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.
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Figur 12. Översiktskarta med resultaten från genomförd NVI. Gulmarkerade ytor är objekt med vissa naturvärden. Rosa ytor
är täta bestånd med den invasiva arten jättebalsamin. Gröna punkter i kartan utgörs av värdefulla träd; äldre grova sälgar med
lavpåväxt. Källa: Sweco 2018.

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
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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 (VU), buskskvätta (NT) och gråtrut (VU),
se även bilaga 2.
5.3.2 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 vattenförekomsten
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. Indalsälvens huvudfåra rinner förbi strax utanför
Vivstavarv vilket innebär att vattenomsättningen i närområdet är god.
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.
5.3.3 Föroreningar och markförhållanden
Till följd av de tidigare industrierna på udden förekommer det föroreningar i mark- och
vattenområden på och omkring udden. Både udden och berört område på fastlandet består
till stor del av fyllnadsmassor vilket gör att markförhållandena är osäkra. Utredning av
föroreningssituationen och markförhållandena längs studerade sträckningsalternativ har
gjorts genom en miljöteknisk- och en geoteknisk undersökning som kompletterar uppgifter
från tidigare genomförda utredningar och saneringsåtgärder i området.
M-real som tidigare drev pappersbruket på udden utredde föroreningssituationen i mark,
grundvatten och bottnar i omgivande vatten gjordes 2010 (M-real Sverige AB och Swepro
Project Management AB 2010). Den utredningen visade på att det förekom halter som
överskred det i samband med saneringen beräknade platsspecifika riktvärdet för ett flertal
ämnen, främst dioxin men även metaller, PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) och
pentaklorfenol. Därav vidtogs avhjälpande åtgärder i form av sanering och förstärkning av
erosionsskydd (M-real Sverige AB och SAKAB AB 2012). M-real bedömde efter vidtagna
åtgärder 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.
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Området sydväst om kopplingsstation R05 på fastlandet användes för deponering av
industri- och hushållsavfall från 1930-talet till 1970-talet. Deponin ska ha varit ca 0,5 ha
stor. Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordarterna i detta område av
isälvssediment.
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. Fiberbankarna är lokaliserade utanför det
område inom vilket alternativa sträckningar utretts, strax norr om det tidigare
pappersbruket. Däremot finns det sannolikt fiberhaltiga sediment även längre in i viken. I
utredningen från 2010 påträffades förhöjd halt av dioxiner i sediment vid en provpunkt (Mreal Sverige AB och Swepro Project Management AB 2010).
Den utredning som E.ON lät göra utfördes under vintern 2018/2019 med fältarbete under
vecka 50 2018. Utredningen utgjordes av geotekniska- och miljöprovtagningar vid
föreslagna stolpplatser för luftledningsalternativet och på några platser längs
markkabelalternativet. Totalt togs geotekniska prover vid tolv punkter, i tio av dessa
gjordes även miljöprovtagning. I kartan i Figur 13 redovisas platserna för provtagning och
vilka metoder som tillämpades vid vilka punkter. De metoder som användes var CPTsondering för utvärdering av jordens relativa hållfasthetsparametrar (CPT), hejarsondering
för bestämning av stoppslagsnivå för standardbetongpålar (Hfa), skruvprovtagning för
okulär bedömning av jordarter samt för upptagning av störda prover för analys (Skr) samt
miljöskruv (Mskr). Jordprover för analys togs ut från nivåerna 0-0,5 m, 0,5-1,0 m, 1,0-1,5
m osv ned till påträffad grundvattennivå. Ett urval av jordproverna, baserat på tidigare
verksamheter i området och på riskbedömningen vid saneringsåtgärderna 2010,
analyserades avseende grundämnen, oljeföroreningar, PAH:er, terpener, klorfenoler,
dioxiner och TOC (totalt organiskt kol). Rapport från den miljötekniska utredningen
framgår av bilaga 3.
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Figur 13. Kartbild över undersökningsområdet med provpunkter för geotekniska och miljötekniska undersökningar.
Geoteknisk provtagning har gjorts vid alla numrerade punkter, miljöteknisk provtagning har gjorts vid alla punkter utom
SW1801 och SW1803.

Avseende jordlagerföljd bekräftade utredningen att berörda områden till stor del består av
fyllnadsmassor. På fastlandet främst i form av naturliga jordmassor där sand dominerar
men det förkommer mulljord och bark på djupare nivå. Inslag av sulfidhaltig ler/-siltjord
påträffades i tre av provpunkterna på fastlandet. På udden består de översta jordlagren av
fyllnadsmaterial i form av grusig sand med inslag av trärester, tegelrester, aska och mesa
(kalkslam). Vid punkt SW1807 finns trärester ända ned till ca 6,5 m.u.my. Inslag av
sulfidhaltig jord påträffades vid punkt SW1808.
Förekommande jordarter är tjällyftande vilket innebär att grundläggning för t.ex. stolpfundament behöver göras frostskyddat. Enligt beräkningar finns risk för sättningar på
mellan 5-30 cm. Siltig jord är även flytbenägen i kombination med vatten och störning från
schaktning och packning. Grundvattennivån har uppskattats till ca 1-2 m.u.my.
Gällande föroreningar har analysresultaten jämförts med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark. I aktuellt område gäller MKM (mindre känslig markanvändning). Det finns dock platsspecifika riktvärden framtagna för Vivstavarvs industri-
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område vid saneringsåtgärderna 2010-2011 avseende arsenik, metaller, PAH:er, klorfenoler och dioxiner. Detta tillämpas i jämförelse av dioxinhalter. Slutligen har även jämförelser
gjorts med MRR (mindre än ringa risk för återvinning av avfall).
Det enda prov där ett MKM-riktvärde överskrids är vid punkt SW1807 där halten av
dioxiner är förhöjd. Halten är dock under det tidigare satta platsspecifika riktvärdet. Till
följd av detta analyserades ett till närliggande prov för dioxiner (SW1808) i vilken
dioxinhalterna var klart under MKM-riktvärdet.
Inget prov överstiger MKM-riktvärdet eller MRR-nivån för arsenik eller metaller vilket
indikerar att det inte finns kisaska eller metallskrot som utfyllnad. Inte heller MKMriktvärde för PAH:er överskrids i någon punkt. Ingen av de två provpunkterna i
deponiområdet har förhöjda halter av oljeföroreningar.
Generellt gäller att förekomst av föroreningar kan variera mycket lokalt, varför det
kommer tas prover också i samband med byggnation.

5.4

Kulturmiljö

Området kring Vivstavarvs herrgård, det gamla varvsområdet, 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.
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.

5.5

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 nämnts i avsnitt 275.2.1 föreslås
det i kommunens översiktsplan att rekreationsmöjligheterna i området ska förstärkas.
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5.6

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 vägar. Längs stranden på fastlandet går även en kommunal gångoch cykelväg som korsas av föreslagen sträckning.
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.
Kulverten 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 nämnts en markförlagd 10 kV kraftledning som försörjer småindustrierna på udden med ström. Den följer vägen från fastlandet ut till industrierna.
Vivstavarv ligger ca 5,5 km från Sundsvall-Timrå Airport 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
idag inom området och ett ersättande av denna ledning med en ny bedöms inte innebära
hinder för flygplatsens verksamhet. Sundsvall-Timrå Airport har inte haft något att invända
mot ledningen i samrådet.
Utanför udden går en allmän farled för sjöfart som är av riksintresse. Den berörs inte av
den planerade ledningen.

5.7

Elektromagnetiska 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 avskärmas 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
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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.

5.8

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 som i kombination med annan infrastruktur såsom den gamla
ångledningen och kraftledningar kan förstärka känslan av industrilandskap.

6

Konsekvensbedömning av huvudalternativ

I detta avsnitt beskrivs de motstående intressen som kan komma att påverkas av planerade
ledningar i förordat alternativ. Vidare görs bedömningar av effekterna på identifierade
intressen. Bedömningarna 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.
Där det anses lämpligt föreslås skadeförebyggande åtgärder för att minska påverkan på
identifierade intressen.
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6.1

Landskapsbild

6.1.1
Skadeförebyggande åtgärder
E.ON har vid utformningen av planerade ledningar strävat efter att hålla ner stolphöjderna
så långt det går för att minimera synligheten i landskapet. Bristen på utrymme på udden
innebär dock att ledningarna måste sambyggas i detta avsnitt. Sambyggnation i
kombination med relativt långa sjöspann gör att det krävs förhållandevis höga stolpar på
dessa platser, upp till 40 m. Den valda stolptypen är dock ca 5 m lägre än en standardstolpe
för två 130 kV ledningar. På fastlandssidan norr om sjöspannet har E.ON valt att utforma
ledningarna i separata träportalstolpar för att minimera synligheten främst från den
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen i Vivstavarv.
6.1.2
Konsekvensbedömning
Befintliga stålstolpar ute på udden är upp till 34 m höga, se Figur 10 i avsnitt 5.1.
Ledningen är idag synlig på udden från delar av bebyggelsen i Vivstavarv. Även stolpen
vid strandkanten på fastlandet kan ses från vissa riktningar, men de träd som finns mellan
bebyggelsen och den befintliga ledningen skymmer ledningen på landsidan effektivt från
de flesta utblickar, se foto i Figur 14.

Figur 14. Vy mot befintlig kraftledning tagen från östra delen av området med brukslängor. Till höger i bild ovanför
trädridån syns den befintliga stolpen i strandkant på fastlandet som inleder det första sjöspannet ut mot udden.

De nya ledningarna, som planeras i ungefär samma sträckning som den befintliga, kommer
alltså att bli högre på den sträcka där de är sambyggda (från strandkant på fastlandssidan
och ut till transformatorstationen på udden). Skillnaden i stolphöjd jämfört med nuläget
blir i normalfallet ca 5 m. De nya stolparna får även ett annat mer kompakt utseende i
jämförelse med de tvåbenta stålstolpar i gitterkonstruktion som står på udden idag.
Eftersom två ledningar ersätter en blir det också dubbelt så många faslinor som idag, sex
stycken jämfört med tre idag. Dessa skillnader kommer sannolikt öka synligheten i viss
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mån från några utblickar i närområdet, detta gäller främst vyn från fastlandet ut mot havet
och udden. I Figur 15-Figur 16 redovisas tvärsnitt över två platser längs de planerade
ledningarna där de är sambyggda i stålstolpar. Detta ger en uppfattning av de planerade
ledningarnas utformning och höjd ter sig i förhållande till omkringliggande objekt samt hur
de skiljer sig från den befintliga ledningen. I den industrimiljö som udden Vivstavarv
utgör, bedömer E.ON att de planerade ledningarna inte kommer att utgöra ett främmande
inslag. Vidare bedöms ledningarnas visuella påverkan endast till mindre del avvika från
nulägessituationen.
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Figur 15. Karta som redovisar platser för tvärsnitt i Figur 16.

Figur 16. Tvärsnitt vid två platser längs planerad ledningssträckning. Sektion A-A1 avser stolpplacering vid fastlandsstranden
och inkluderar bebyggelse vid Vivstavarv i form av ett bostadshus och ett garage samt vegetation mellan hus och ledning.
Sektion B-B1 avser stolpplacering längs vägen ut på udden i höjd med fiskodlingen, byggnaden är en industribyggnad vid
fiskodlingen. Se lokalisering för snitten i Figur 15.
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En skillnad som till viss del kan uppfattas uppväga de nya ledningarnas ökade synlighet i
avsnittet från fastlandsstranden till udden, är att den befintliga kopplingsstationen R05
nordost om varvssamhället kommer att avvecklas i samband med byggnationen av de nya
ledningarna, se Figur 17. Detta torde lokalt innebära positiva konsekvenser för
landskapsbilden, även om stationen inte är synlig i landskapet i ett större perspektiv.

Figur 17. Befintlig kopplingsstation invid ledningarna L3S2 och L10, stationen kommer att raseras vid
byggnation enligt huvudalternativet.

Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms sammantaget bli små till måttliga.

6.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

6.2.1
Skadeförebyggande åtgärder
Huvudalternativet har lokaliserats och utformats för att påverkan på pågående och befintlig
såväl som planerad markanvändning och bebyggelse ska bli så liten som möjligt.
6.2.2
Konsekvensbedömning
Huvuddelen av förordad ledningssträckning berör område som både historiskt och idag
präglas av industriell verksamhet. Detta område, som omfattar nästan hela udden, är i
kommunens översiktsplan utpekat som omvandlingsområde för etablering av nya
elintensiva verksamheter. De planerade ledningarna är en förutsättning för att området ska
kunna utvecklas i enlighet med kommunens intentioner. Etablering av nya kraftledningar
måste även betraktas vara i linje med områdets karaktär av industriområde. Denna
bedömning förstärks av det faktum att de nya ledningarna ersätter en befintlig 130 kV
ledning i ungefär samma sträckning.
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På fastlandet berör ledningssträckningen ett i översiktsplanen utpekat grönområde på en
sträcka av ca 250 m. En mindre del av denna sträcka är idag trädbevuxen. Totalt beräknas
0,3 hektar skog behöva avverkas för att ge plats åt de nya ledningarnas skogsgata. E.ONs
bedömning är att den begränsade arealförlusten får mycket ringa betydelse för grönstrukturen längs med vattnet. Till viss del kan detta anses vägas upp av att mark frigörs där
den befintliga kopplingsstationen R05 raseras.
Ledningarna berör detaljplanen för Vivstavarvs Industriområde, områden utpekade för
industri. Då ledningarna är en förutsättning för och en del av utveckling av industrin
bedöms de förenliga med planen. Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen i Vistavarv
som närmast ca 130 m väster om förordade ledningssträckningar. Området omfattas av
detaljplan och kommunen avser komplettera bebyggelsen. Som framgår ovan under
avsnittet Landskapsbild samt nedan under Kulturmiljö, är E.ONs bedömning att den
tillkommande visuella påverkan som de nya ledningarna utgör på området jämfört med
nulägessituationen är ringa. En trädridå skymmer effektivt ledningarna från den närmaste
bebyggelsen. Detsamma gäller de båda områdena för bebyggelseutveckling (Ubo 16a samt
Ubo 15) som ligger norr om förordad ledningssträckning. Även här döljer träd den
befintliga ledningen, stationen samt industrin i vyn mot söder och sydost, se Figur 18.
Endast från vissa punkter kan man se en stolpe på befintlig ledning sticka upp ovanför
träden. E.ON bedömer att varken befintliga eller den nya dubbla ledningen kommer
dominera landskapsbilden från de framtida eventuella bebyggelseområdena. Bedömningen
blir därför att varken befintlig eller nya ledningar utgör något hinder för etablering av
bebyggelse i något av dessa områden.
Under byggnationsfasen kan störningar för framförallt närboende uppstå i form av buller
och ökad trafik.

Figur 18. Vy mot söder från Ubo 15. En portalstolpe på befintlig ledning L20 kan skymtas ute på udden bakom trädridån i
mitten av bilden, men den är inte ett dominerande inslag i vyn. De nya sambyggda ledningarna bedöms ge ett liknande intryck
på detta avstånd.
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6.3

Natur- och vattenmiljö

6.3.1
Skadeförebyggande åtgärder
Inom projektområdet finns förekomst av främmande invasiva arter som jättebalsamin,
blekbalsamin, vresros och videkornell. I samband med genomförd NVI har flera täta
bestånd av jättebalsamin kartlagts, se Figur 12 under avsnitt 5.3.1. Särskild hänsyn ska tas
vid schaktarbeten inom dessa områden. Upplägg av schaktmassor från områden med
jättebalsamin får inte göras utanför dessa områden för att motverka spridning. Återfyllnad
av schaktgrop ska ske i omvänd ordning, så att toppskiktet med fröbanken hamnar längst
ned. Därmed kan återväxt av jättebalsamin försvåras. Även körning i bestånd med
jättebalsamin ska så långt möjligt undvikas. Körning bedöms endast nödvändig där ny
kraftledningsstolpe planeras inom bestånd öster om kopplingsstationen.
Genom vald stolptyp har ledningarnas höjd, liksom antalet vertikala nivåer med faslinor,
reducerats jämfört med en standardstolpe för två 130 kV ledningar, vilket möjligen kan
bidra till att minska risken för fågelkollisioner något. Fågelavvisare kommer även att
monteras på ledningarnas topplinor i de spann som går över öppet vatten och fram till
befintliga ledningar på fastlandet. Fågelavvisare har i flertalet studier visat sig ha en tydlig
reducerande effekt på antalet fågelkollisioner med de kraftledningar som studerats.
Effektiviteten varierar dock beroende på omgivande miljö, förekommande fågelarter och
markeringarnas design (Bernardino m.fl., 2018). Däremot bedömer E.ON inte att
fågelavvisare eller andra markeringar på aktuella stolpars staglinor är relevant. Stolparna är
i det aktuella fallet placerade på industrimark, påverkad gräsmark och skogsmark av lågt
naturvärde. Samtliga naturtyper saknar särskilt värde för fågelfaunan. I exempelvis en
fågelrik våtmark där stora mängder fåglar uppehåller sig och förflyttar sig på låg höjd vid
start och landning, skulle det möjligen kunna vara motiverat med särskilda markeringar på
staglinor, men inte här.
Inga särskilda skadeförebyggande åtgärder bedöms nödvändiga för att undvika körskador
eftersom marken i ledningsgatan generellt bedöms ha god bärighet och inga våtmarker
eller sumpskogsobjekt med naturvärden berörs.
Gällande markförhållanden ska det i byggskedet beaktas att förekommande siltjordar är
flytbenägna i kombination med vatten. Inför schaktning och byggnation kommer det
säkerställas att markens stabilitet bibehålls. T.ex. genom att schaktning, fyllning och
packning i möjligaste mån sker i torrhet, schaktslänter ställs inte brantare än 1:15 och
schaktmassor läggs inte närmare släntkrön än 5 m om inte särskild stabilitetsutredning
utförs. Länshållning utförs på ett sådant sätt att finkornigt jordmaterial inte sköljs ur och
transporteras ut och schaktning sker om möjligt från låg- till högpunkt för att hålla möjliga
dräneringsvägar öppna.
Vid schaktning görs ytterligare provtagning för att säkerställa föroreningshalter i de massor
som schaktas upp och därefter beslutas hur massorna hanteras. Förorenade massor med
halter över MKM-nivå transporteras till deponi medan icke förorenade massor används för
återfyllnad. Om föroreningar påträffas djupare än erforderligt schaktdjup kommer massor
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grävas upp och transporteras bort för att undvika att föroreningar byggs in. Inför arbetena
kommer E.ON, som nämnt under avsnitt 2.2.2, göra anmälan av avhjälpande åtgärder
enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
E.ON kommer vid upphandling av entreprenaden att tillse att krav ställs på att erforderliga
skyddsåtgärder vidtas i samband med byggnation av ledningarna. Detsamma gäller vid
upphandling av skogliga underhållsåtgärder. Härvidlag kommer en miljöåtgärdsplan att
utarbetas för entreprenörer både i anläggnings- och underhållsfasen. Planen pekar ut alla
identifierade hänsynsobjekt och beskriver hänsynsmål. Entreprenören får också förslag på
lämpliga hänsynsåtgärder, men kan anpassa åtgärden utifrån förutsättningarna så länge
hänsynsmålet uppfylls. Miljöåtgärdsplanen är ett interaktivt dokument som styr
miljöhänsynen inom projektet.
6.3.2
Konsekvensbedömning
Naturvärdesobjekt 3 som består av seminaturlig gräsmark med vissa naturvärden (klass 4)
kommer att beröras till stor del av planerad ledningsgata. Naturvärdet består i den magra
marken med dess örtflora (käringtand, kärleksört, femfingerört, rölleka och renfana). Dessa
arter är alla livskraftiga i Sverige och inte särskilt störningskänsliga. I samband med
körning kan störning av markvegetationen uppkomma, men den förväntas återhämta sig
snabbt. Endast en kraftledningsstolpe (tvåbent portalstolpe) planeras inom området och
schaktarbetena för denna blir begränsade. Marken är väldränerad och består av sand och
grus. Risken för körskador bedöms därför som låg. Påverkan på området bedöms
sammantaget bli liten.
Inga av de övriga objekten med vissa naturvärden bedöms påverkas. Inte heller kommer
något av de identifierade värdefulla träden inom området att behöva avverkas, eller på
annat sätt skadas, vid genomförande av huvudalternativet.
En ny kraftledningsstolpe öster om befintlig kopplingsstation R05 planeras inom ett
bestånd med jättebalsamin i befintlig kraftledningsgata för L10. Med ovan beskrivna
skadeförebyggande åtgärder bedöms risken för att projektet bidrar till spridning av
jättebalsamin som liten.
De nya kraftledningsstolparna är något högre än befintliga stolpar i avsnittet från
transformatorstationen på udden till fastlandsstranden. De har även en ytterligare nivå
faslinor jämfört med befintlig ledning i detta avsnitt. Dessa skillnader skulle kunna
innebära en ökad kollisionsrisk för fåglar. Forskningen har dock inte kunnat påvisa några
generella samband mellan antalet faslinenivåer och kollisionsrisk (Bernardino mfl., 2018).
Studier av fågelkollisioner vid kraftledningar har däremot visat att kraftledningars
topplinor orsakar majoriteten av alla fågelkollisioner, mer än 80% i de studerade fallen
(Bernardino mfl., 2018). Både befintlig ledning och nya ledningar är utrustade med
topplina, skillnaden är att de nya ledningarnas topplina kommer att markeras med
fågelavvisare. E.ON bedömer att de nya ledningarna, som alltså kommer att utrustas med
fågelavvisare till skillnad från befintlig ledning, inte kommer att innebära någon väsentlig
riskökning med avseende på fågelkollisioner. Vid jordbruksmarken norr om planerade
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ledningar som används för rastning bedöms ingen skillnad uppstå jämfört med
nulägessituationen med befintliga kraftledningar i området. Projektets konsekvenser för
fågellivet bedöms därför bli små.
Gällande markförhållanden och föroreningar berör huvudalternativet områden med risk för
sättningar, sulfidhaltiga jordar och området med förhöjda dioxinhalter. Med ovan angivna
skadeförebyggande åtgärder bedöms påverkan vara obetydlig då de minimerar risken för
förändring av markförhållanden eller spridning och inlåsning av föroreningar.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljö bli små.

6.4

Kulturmiljö

6.4.1
Skadeförebyggande åtgärder
Inga särskilda skadeförebyggande åtgärder avseende kulturmiljö har vidtagits i samband
med lokalisering och utformning av ledningarna, utöver de överväganden som gjorts för att
minimera lanskapsbildspåverkan mot bebyggelsen inom riksintresset för kulturmiljö, se
avsnitt 6.1.1.
Inför raserings- och byggnationsarbetena kommer E.ON att tillse att alla inblandade
entreprenörer känner till var kända kulturhistoriska lämningar finns. En särskild
miljöåtgärdsplan för entreprenörer kommer att tas fram med bl.a. förslag på åtgärder för att
undvika påverkan på kulturmiljövärden, i den mån sådana bedöms behövas.
Om en tidigare okänd kulturlämning påträffas under anläggningsarbetet avbryts arbetet
omedelbart i den del som berörs av lämningen. Anmälan om misstänkta fornlämningar
görs omgående till länsstyrelsen. Entreprenören ska tillse att eventuellt ris och andra
avverkningsrester avlägsnas från utpekade kulturhistoriska lämningar efter avverkning.
6.4.2
Konsekvensbedömning
Flertalet nya kraftledningsstolpar på fastlandssidan, närmare bestämt en fackverksstolpe
och tre lägre portalstolpar, är lokaliserade inom riksintresset för kulturmiljö Vivstavarv. De
nya ledningarnas läge och utformning skiljer sig dock marginellt från befintlig ledning, se
även avsnitt 6.1.2. Detta, tillsammans med det faktum att dagens kopplingsstation R05
försvinner från området, gör att E.ON bedömer att påverkan på riksintresseområdet blir
liten.
Den av riksantikvarieämbetet registrerade varvsplatsen (Timrå 118:1) är ungefärligt
angiven ca 250 m väster om föreslagen ledningssträckning nära fastlandsstranden.
Eftersom planerad ny stolpplats vid stranden hamnar bortanför befintlig stolpplats sett från
markerad lämningsplats bedöms risken för skador på eventuella lämningar tillhörande
varvsverksamheten vara mycket liten.
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6.5

Friluftsliv

6.5.1
Skadeförebyggande åtgärder
Lokalisering och utformning av förordat alternativ har gjorts för att så långt möjligt minska
lanskapsbildspåverkan och därmed den visuella upplevelsen i området, exempelvis för
friluftsutövare.
E.ON kommer inför entreprenadarbetena tillse att utförarna planerar arbetena för att i
möjligaste mån minimera störningar för friluftslivet under anläggningsfasen, exempelvis
minimera hinder för gång- och cykeltrafiken längs stranden.
6.5.2
Konsekvensbedömning
Planerade ledningar bedöms inte påverka friluftslivet i området nämnvärt under driftsfasen.
Visserligen kommer det visuella intrycket av ledningarna att förändras något jämfört med
idag, men endast i mindre utsträckning.
Under byggnationsfasen kan buller från arbetsfordon och maskiner upplevas störande,
exempelvis av medlemmar i båtklubben som uppehåller sig hamnen eller på havet runt
udden. Byggtrafiken kan möjligen i vissa lägen utgöra hinder för framkomligheten på den
gång- och cykelväg som löper längs stranden. Dessa störningar är dock tillfälliga och
övergående. Sammanantaget bedöms konsekvenserna för friluftslivet bli obetydliga.

6.6

Infrastruktur

6.6.1
Skadeförebyggande åtgärder
E.ON kommer att beställa en flyghinderanalys av Luftfartsverket efter att detaljprojektering av ledningarna har avslutats. Om analysen påvisar störning kommer Trafikverket och
berörd flygplats kontaktas för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.
E.ON har låtit beställa underlag från Ledningskollen för att kartlägga vilken underjordisk
infrastruktur som finns i anslutning till förordad ledningssträckning. Samtliga ägare till
sådan infrastruktur har informerats om projektet i samrådet. E.ON kommer att vidarebefordra information rörande infrastruktur till berörda entreprenörer så att vederbörlig
hänsyn kan tas vid detaljprojektering, rasering och byggnation.
Vidare kommer E.ON att tillse att entreprenörer planerar arbetena så att minsta möjliga
störning uppkommer på de vägar som kommer att utnyttjas för anläggningstrafik.
6.6.2
Konsekvensbedömning
Projektet är relativt begränsat i omfattning, men en hel del byggtrafik kommer att
uppkomma under anläggningsfasen. Detta kan resultera i vissa störningar för den normala
trafiken på de mindre vägar som kommer behöva nyttjas i området. Dessa störningar är
dock tillfälliga och övergående.
Under driftsfasen bedöms påverkan på befintlig infrastruktur bli obetydlig.
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6.7

Elektromagnetiska fält

6.7.1
Skadeförebyggande åtgärder
Den valda utformningen med huvudsakligen sambyggnation och triangelplacerade faslinor
är gynnsam med avseende på magnetfältsutbredning, även om detta inte var det avgörande
skälet bakom val av utformning.
6.7.2
Konsekvensbedömning
De sammanvägda magnetfälten från de planerade ledningarna har beräknats utifrån
förväntade årsmedelströmlaster för ledningarna och ger således ett genomsnittligt värde på
magnetfälten från ledningarna över året. Magnetfälten har beräknats 1,5 m över markytan.
Magnetfältsberäkningen bygger på förutsättningarna (ledningarnas inbördes placering och
faslinornas konfiguration mm) i ett tvärsnitt vid närmaste bostad i Vivstavarv. Beräkningen
utgör ett värsta-fall eftersom ledningarna här är något separerade och faslinorna inte är helt
triangelplacerade som de är på större delen av sträckan.
Beräkningen påvisar att magnetfälten från aktuella ledningar uppgår till 0,2 μT på ett
avstånd av 44 meter väster om den västra av de två planerade ledningarnas centrumlinje, se
Figur 19. Motsvarande nivå öster om centrumlinjen för den västra ledningen ligger på ett
avstånd av ca 70 m.
Genomförda beräkningar påvisar att magnetfälten uppgår till 0,05 μT på ett avstånd av 100
meter väster om aktuella ledningar. Detta ska ställas i relation till att avståndet till närmaste
bostad är ca 130 meter väster om de planerade ledningarna och avståndet till närmaste
arbetsplats är ca 140 m. Inga skolor eller förskolor finns i ledningarnas närhet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att inga platser där människor vistas stadigvarande
kommer att få förhöjda magnetfältsnivåer till följd av de planerade ledningarna.
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B-fält (mikrotesla)
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Figur 19. Diagram över magnetfältsutbredning från aktuella ledningar baserat på förväntade årsmedelströmlaster. Värdet 0 på x-axeln motsvarar centrumlinjen för den västra av de planerade ledningarna,
negativa värden anger magnetfältsutbredningen väster om ledningarna. Närmaste befintliga
bostadsbebyggelse ligger väster därom.
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Med bakgrund av ovanstående bedöms de magnetiska fälten från de planerade ledningarna
sammantaget ge upphov till obetydliga konsekvenser för människors hälsa och miljö.

6.8

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. I det aktuella fallet är ledningsprojektet
ett resultat av planerad verksamhetsetablering i industriområdet som i sin tur har
konsekvenser. Ledningen och denna verksamhet kan gemensamt ge kumulativa effekter på
olika intresseområden.
6.8.1
Skadeförebyggande åtgärder
Den förordade utformningen med huvudsakligen sambyggda ledningar innebär att
ledningarna från flertalet synvinklar sammanfaller och den kumulativa effekten uteblir.
Lokaliseringen av de nya ledningarna, som till största delen sammanfaller med befintlig
ledning, innebär också att ingen helt ny infrastruktur uppstår som samverkar med annan
synlig infrastruktur när det gäller landskapsbildspåverkan.
6.8.2
Konsekvensbedömning
Från vissa utblickar kommer ledningarna tillsammans med de gamla industribyggnaderna
på udden samt andra närbelägna industrier på kuststräckan, att förstärka intrycket av
industripåverkat landskap. Den kumulativa effekten finns dock redan idag genom befintlig
ledning, och den tillkommande effekten i huvudalternativet bedöms vara liten.
Främst i samband med anläggningsfasen kan störningar i form av t.ex. buller, ökad trafik
och framkomlighetsproblem lokalt bli större eller mer utdragna över tid då de antingen kan
sammanfalla eller överlappa etablering av den nya verksamheten på udden.

7

Konsekvensbedömning av jämförelsealternativ

I detta avsnitt bedöms konsekvenserna för jämförelsealternativet (Alternativ 2) som utgörs
av en ny markkabelförbindelse tillsammans med befintlig luftledning (se avsnitt 3.3.2).
Samma bedömningsskala som i avsnitt 6 används här.

7.1

Landskapsbild

7.1.1
Skadeförebyggande åtgärder
Den tekniska utformningen i Alternativ 2 innebär i sig en skadeförebyggande åtgärd med
avseende på landskapsbildspåverkan, då ingen synlig förändring mot nuläget i landskapet
skulle bli aktuell. Markförlagda kablar är generellt att föredra framför utförande med
luftledning om endast konsekvenser för landskapsbild vägs in.
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7.1.2
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 innebär under driftsfasen endast mindre avvikelser från nulägessituationen.
Enstaka träd kommer sannolikt att behöva avverkas, men omfattningen bedöms bli mycket
begränsad. När den nya markkabelförbindelsen är på plats och markvegetationen i
arbetsområdet har återhämtat sig, kommer inga synliga spår av ledningen att kvarstå i
landskapet. Den befintliga luftledningen kvarstår oförändrad, men kopplingsstationen på
land och transformatorstationen på udden behöver båda byggas om och utvidgas. Dessa
förändringar bedöms dock få små konsekvenser för landskapsbilden i stort.
Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms i Alternativ 2 bli obetydliga till små.

7.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

7.2.1
Skadeförebyggande åtgärder
Alternativ 2 har lokaliserats och utformats för att påverkan på pågående och befintlig såväl
som planerad markanvändning och bebyggelse ska bli så liten som möjligt.
7.2.2
Konsekvensbedömning
Huvuddelen av den mark som markkabelsträckningen berör och skulle behöva ta i anspråk
är, liksom befintlig ledningssträckning, område som både historiskt och idag präglas av
industriell verksamhet. Detta område, som omfattar nästan hela udden, är i kommunens
översiktsplan utpekat som omvandlingsområde för etablering av nya elintensiva
verksamheter. En ny elanslutning är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas i
enlighet med kommunens intentioner.
Endast enstaka träd bedöms behöva avverkas inom det grönområde som kabelsträckningen
berör på fastlandssidan. E.ON:s bedömning är därför att konsekvenserna för grönstrukturen
längs med vattnet är obetydliga för Alternativ 2.
Ledningarna berör detaljplanen för Vivstavarvs Industriområde samt detaljplan för
Vivstavarv herrgården, Bruksgatan och Näsvägen, områden utpekade för industri. Då
ledningarna är en förutsättning för och en del av utveckling av industrin bedöms de
förenliga med planen. Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen i Vistavarv, liksom de
utpekade områdena för bebyggelseutveckling, bedöms inte påverkas visuellt jämfört med
nulägessituationen i Alternativ 2.
Under byggnationsfasen kan betydande störningar för närboende och verksamhetsutövarna
på udden uppstå i form av buller, ökad trafik och begränsad framkomlighet. Detta till följd
av uppgrävningen av en stor del av vägen och den stora mängden transporter som krävs för
bortforsling av schaktmassor.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för pågående och befintlig såväl som planerad
markanvändning och bebyggelse bli små.
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7.3

Natur- och vattenmiljö

7.3.1
Skadeförebyggande åtgärder
Se avsnitt 6.3.1 för beskrivning av skadeförebyggande åtgärder gällande spridning av
främmande invasiva arter samt markföroreningar. Hantering av generell och specifik
miljöhänsyn i samband med förläggnings- och underhållsarbeten sker genom
miljöåtgärdsplan på samma sätt som beskrivet för huvudalternativet i avsnitt 6.3.1.
Särskild hänsyn ska tas vid planering av arbeten invid utpekade värdeelement (sex stycken
äldre sälgar i anslutning till gång- och cykelvägen vid fastlandsstranden), se figur 12 i
avsnitt 5.3. Exempelvis ska sträckningen detaljprojekteras för att så långt möjligt undvika
skador på sälgarnas rötter. Eventuellt kan särskilda skydd vid behov fästas runt stammarna
för att undvika skador på träden vid påstötning från maskindelar.
Inga särskilda skadeförebyggande åtgärder bedöms nödvändiga för att undvika körskador
eftersom marken i ledningsgatan generellt bedöms ha god bärighet.
Gällande markförhållanden och föroreningar är föreslagna skadeförebyggande åtgärder är
desamma som för huvudalternativet avseende schaktning och länshållning av schakt.
Utöver detta skulle dräneringsåtgärder vidtas kring schaktet genom det tidigare deponiområdet för att undvika att det leder eventuella föroreningar ut i havsviken. Schakt
längsmed vägen ut på udden återfylls med väldränerade massor istället för befintliga
uppschaktade massor för att undvika att stödmuren utsätts för högt tryck.
7.3.2
Konsekvensbedömning
Inga av de utpekade objekten med vissa naturvärden bedöms påverkas i Alternativ 2.
Däremot finns en risk att något eller flera av de identifierade värdefulla träden i anslutning
till gång- och cykelvägen som kabelsträckningen följer kan komma att skadas vid
schaktarbetena. Även om sträckningen kan projekteras så att inga träd behöver avverkas, så
kan rötter skadas i samband med grävarbetena.
Flera bestånd med jättebalsamin berörs av kabelsträckningen. Med beskrivna
skadeförebyggande åtgärder bedöms risken för att projektet bidrar till spridning av
jättebalsamin dock som liten.
Alternativ 2 är identiskt med nollalternativet när det gäller påverkan på fåglar, eftersom
den nya kabelförbindelsen inte väntas få några konsekvenser för fågellivet i området.
Befintlig luftledning är inte utrustad med fågelmarkeringar, men inga fågelkollisioner är
kända vid Vivstavarv av tillfrågade lokala ornitologer. E.ON bedömer att projektets
konsekvenser för fågellivet i Alternativ 2 är identisk med nulägessituationen, där de
bedöms som små.
Gällande markförhållanden och föroreningar berör jämförelsealternativet områden med
sulfidhaltiga jordar och området med förhöjda dioxinhalter. Dessutom sträcker sig
markkabelsträckningen genom det tidigare deponiområdet på fastlandet under. Dessa
områden berörs under relativt långa sträckor och de breda schakten innebär mycket stora
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schaktvolymer. Vid påträffade föroreningar under planerat förläggningsdjup kan ytterligare
stora mängder behöva schaktas upp för att inte bygga in föroreningar. I kombination med
utrymmesbristen längs vägen blir hantering av eventuellt förorenade massor omfattande
och krävande. Länshållning av det omfattande schaktet för att undvika spridning till vatten
är också ett krävande moment. Vidare föreligger som ovan nämnt en risk för att ett
kabelschakt genom deponiområdet leder eventuella föroreningar ut i havsviken. Med ovan
angivna skadeförebyggande åtgärder minimeras dock risken för förändring av
markförhållanden och spridning av föroreningar vilket innebär att påverkan av
jämförelsealternativet bedöms vara liten. Dock ger ökad omfattning av schaktning och
förorenade massor en högre risk för oförutsedd spridning av föroreningar.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljö bli små i Alternativ 2.

7.4

Kulturmiljö

7.4.1
Skadeförebyggande åtgärder
Föreslagna skadeförebyggande åtgärder är de samma som för huvudalternativet, se avsnitt
6.4.1.
7.4.2
Konsekvensbedömning
Markkabelsträckningen i Alternativ 2 passerar endast ca 20 m söder om varvsplatsen
(Timrå 118:1). Eftersom kulturlämningen endast är ungefärligt platsangiven och lämningsområdet inte är avgränsat, är det svårt att bedöma risken för påverkan i samband med
anläggningsarbete. Markkabelsträckningen innebär omfattande grävarbeten vilket ökar
risken för skador på eventuella okända lämningar kopplade till varvsplatsen.
Även i andra delar av kabelsträckningen bedöms risken för att skador uppkommer på
okända kulturhistoriska lämningar vara relativt stor för alternativ 2 på grund av de
omfattande grävarbetena.
Markkabelsträckningen går delvis genom området av riksintresse för kulturmiljövård.
Påverkan på området är främst begränsad till byggnationsfasen i form av t.ex. buller och
begränsad framkomlighet. Visuell påverkan från riksintresseområdet blir som beskrivet
under avsnitt 7.1.2 snarlik nulägessituationen då befintlig luftledning kvarstår och
markkabelsträckningen endast skulle kräva eventuell avverkning av enstaka träd.
E.ON bedömer sammantaget att de negativa konsekvenserna för kulturmiljö med angivna
skadeförebyggande åtgärder bli små med Alternativ 2.
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7.5

Friluftsliv

7.5.1
Skadeförebyggande åtgärder
E.ON kommer inför entreprenadarbetena tillse att utförarna planerar arbetena för att i
möjligaste mån minimera störningar för friluftslivet under anläggningsfasen, exempelvis
minimera hinder för gång- och cykeltrafiken längs stranden.
7.5.2
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 bedöms under driftsfasen inte medföra några negativa konsekvenser för
friluftslivet i området jämfört med nulägessituationen.
Under byggnationsfasen kan buller från arbetsfordon och maskiner upplevas störande,
exempelvis av medlemmar i båtklubben som uppehåller sig hamnen eller på havet runt
udden. Byggtrafiken kommer sannolikt under kortare perioder utgöra hinder för framkomligheten på den gång- och cykelväg som löper längs stranden. Dessa störningar är dock
tillfälliga och övergående. Sammanantaget bedöms konsekvenserna för friluftslivet bli
obetydliga.

7.6

Infrastruktur

7.6.1
Skadeförebyggande åtgärder
Skadeförebyggande åtgärder för Alternativ 2 är desamma som för huvudalternativet med
undantag av att ingen flyghinderanalys kommer göras då luftledningen är befintlig. Se avn
7.6.2
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 skulle generera omfattande byggtrafik eftersom stora mängder schakt- och
fyllnadsmassor måste transporteras till och från området. Större störningar för den normala
trafiken på de mindre vägar som behöver nyttjas i området är därmed att vänta. Gång-och
cykelvägen längs stranden samt vägen ut mot udden kommer delvis att behöva stängas av
periodvis under förläggningsfasen vilket kan innebära stora konsekvenser för
verksamheterna på udden. Dessa störningar är dock tillfälliga och övergående.
Vid behov av reparationer på den markförlagda ledningen när den är tagen i drift kan
uppgrävning leda till tillfälliga störningar i framkomlighet även under driftsfasen.
Sammantaget bedöms påverkan på befintlig infrastruktur bli liten.

7.7

Elektromagnetiska fält

7.7.1
Skadeförebyggande åtgärder
Inga skadeförebyggande åtgärder bedöms nödvändiga.
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7.7.2
Konsekvensbedömning
Inga beräkningar har gjorts av magnetfältsutbredningen i Alternativ 2 men magnetfältsnivån från befintlig luftledning (med motsvarande årsmedellast som beräkningen för
huvudalternativet) bedöms inte väsentligt avvika från situationen i huvudalternativet.
Magnetfältsutbredningen från markförlagda kablar avtar snabbt med avståndet, och den
resulterande magnetfältsnivån vid närbelägna byggnader skulle inte vara mätbar.
Inga platser där människor vistas stadigvarande att få förhöjda magnetfältsnivåer med
Alternativ 2. De magnetiska fälten från befintlig luftledning och ny markförlagd ledning
bedöms sammantaget ge upphov till obetydliga konsekvenser för människors hälsa och
miljö vid genomförande av Alternativ 2.

7.8

Kumulativa effekter

7.8.1
Skadeförebyggande åtgärder
Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås.
7.8.2
Konsekvensbedömning
Eftersom landskapsbilden knappast förändras i Alternativ 2, uppstår heller inga kumulativa
effekter avseende landskapsbildspåverkan. Avseende kumulativa effekter i samband med
byggnation gäller samma som för huvudalternativet.

8

Samlad bedömning

8.1

Samlad bedömning och jämförelse av samrådda alternativ

I tabellen nedan framgår samlat de bedömningar som E.ON har gjort av påverkan på
motstående intressen för planerade kraftledningar i huvudalternativet och
jämförelsealternativet.
Tabell 8.1. Samlad bedömning av påverkan på motstående intressen till följd av planerade ledningar enligt
huvudalternativet respektive jämförelsealternativet.
Intresse
Huvudalternativ
Jämförelsealternativ
Landskapsbild

Liten till måttlig påverkan.

Obetydlig till liten påverkan.

De höga sambyggda stolparna
kommer att synliggöra ledningarna
vid utblickar mot havet från delar av
bostadsbebyggelsen i Vivstavarv.
Ledningarna kommer sannolikt även
att synas på avstånd från vissa
höjdlägen där befintlig ledning inte
är synlig. Bedömningen är dock att

I driftskedet endast små avvikelser från
nulägessituationen i form av
avverkning av enstaka träd.
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Intresse

Huvudalternativ

Jämförelsealternativ

skillnaden är liten jämfört med
nulägessituationen.
Markanvändning,
bebyggelse och
planer

Liten påverkan.

Liten påverkan.

Ledningarna tar mycket lite ny mark i
anspråk jämfört med nollalternativet.
Sträckningarna på fastlandet skiljer
sig något från befintlig, vilket innebär
att ca 0,3 ha skog behöver avverkas.
Detta vägs upp av att mark frigörs
där kopplingsstationen R05 raseras.
Under byggskedet kan vissa
störningar som påverkar framförallt
närboende uppstå.

Alternativet tar ny mark i anspråk längs
kabelsträckningen men huvuddelen av
den marken är industrimark. Obetydlig
påverkan på grönområde i form av
avverkning av enstaka träd. Ingen
nämnvärd skillnad i visuell påverkan
jämfört med nulägessituation. Under
byggskedet kan vissa störningar som
påverkar framförallt närboende uppstå.

Natur- och
vattenmiljö

Liten påverkan.

Liten påverkan.

Endast enstaka naturvärden av
mindre betydelse berörs av planerade
ledningar. Påverkan på dessa bedöms
bli liten. Förändrat ledningsutförande
kan medföra vissa skillnader
avseende risk för fågelkollisioner
vilken minskas med hjälp av
fågelavvisare. Risk för spridning av
föroreningar minimeras genom
skadeförebyggande åtgärder.

Inga av de utpekade områdena med
vissa naturvärden berörs. Risk för
påverkan på värdefulla träd. Påverkan
på fågelfaunan identisk med nuläget.
Risk för spridning av föroreningar
bedöms vara högre än för
huvudalternativet med hantering av
större mängd förorenade massor men
risken minimeras genom
skadeförebyggande åtgärder.

Kulturmiljö

Obetydlig påverkan.

Liten påverkan.

Den tillkommande visuella påverkan
på riksintresset Vivstavarv bedöms bli
begränsad. Ingen känd kulturhistorisk
lämning återfinns i ledningarnas
omedelbara närhet. Risk för skador
på okända lämningar bedöms vara
liten förutsatt att redovisade
skyddsåtgärder vidtas.

Ingen skillnad mot nuläget i visuell
påverkan på riksintresset Vivstavarv.
Kabelsträckningen berör
riksintresseområdet. Risk för påverkan
på okända kulturhistoriska lämningar.

Obetydlig påverkan.

Obetydlig påverkan.

Under byggskedet kan vissa
störningar som påverkar det rörliga
friluftslivet uppstå. Störningarna är
övergående.

Under byggskedet kan vissa störningar
som påverkar det rörliga friluftslivet
uppstå. Störningarna är övergående.

Obetydlig påverkan.

Liten påverkan.

Ledningarna har under driftstiden
likvärdig påverkan på infrastruktur

Påverkan på framkomligheten på vägar
i området i samband med

Friluftsliv

Infrastruktur
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Intresse

Huvudalternativ

Jämförelsealternativ

som nollalternativet. En viss
påverkan på framkomligheten på
vägar i området kan uppstå i
samband med rasering av befintlig
ledning och byggnation av nya
ledningar.

markkabelförläggning och även vid
eventuella reparationer under
driftskedet.

Elektromagnetiska
fält

Obetydlig påverkan.

Obetydlig påverkan.

Inga platser där människor vistas
stadigvarande kommer att få förhöjda
magnetfältsnivåer till följd av de
planerade ledningarna.

Inga platser där människor vistas
stadigvarande skulle få förhöjda
magnetfältsnivåer till följd av
jämförelsealternativet.

Kumulativa
effekter

Obetydlig påverkan.

Ingen påverkan.

Den kumulativa effekt som
ledningarna och befintlig industriell
infrastruktur kan sägas utgöra på
landskapsbilden, finns redan idag.
Den tillkommande effekten i
huvudalternativet bedöms vara liten
jämfört med nollalternativet.

Ingen skillnad mot nuläget.

Kostnad för huvudalternativet beräknas uppgå till 31,5 Mkr och för jämförelsealternativet
ca 52 Mkr.

8.2

Motiv till valt alternativ

Utifrån tabellen kan konstateras att både huvudalternativet och jämförelsealternativet
bedömts medföra obetydlig eller liten påverkan på de olika aspekterna, jämfört med
nulägessituationen. För huvudalternativet består konsekvenserna främst av påverkan på
landskapsbilden och något förhöjd kollisionsrisk för fåglar. Jämförelsealternativet medför
främst risk för spridning av föroreningar och risk för påverkan på kulturhistoriska
lämningar. Även jämförelsealternativet medför påverkan på landskapsbilden genom
befintlig luftledning och avverkning av enstaka träd för markkabelsträckningen. Skillnaden
i landskapsbildspåverkan mellan de båda alternativen bedöms inte vara avgörande då
huvudalternativet innebär att en luftledningskonstruktion ersätter en annan och
jämförelsealternativet innebär att befintlig luftledning kvarstår och kompletteras med en
markförlagd kabel.
En sammanvägning av de olika alternativens miljöpåverkan, tillsammans med beaktande
av driftsäkerhet och kostnad ger bedömningen att alternativet med en ny dubbel 130 kV
luftledning vara det mest lämpliga alternativet.
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