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Liten miljökonsekvensbeskrivning- Ny 150 kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) och station PT46, Munksund

Under år 2017 genomfördes en lokaliseringsutredning för att identifiera en ledningssträckning som
sammantaget innebär minsta möjliga påverkan på allmänna och enskilda intressen. Därefter har Vattenfall
Eldistribution AB genomfört ett undersökningssamråd för den nya ledningen med Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Piteå kommun, övriga myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänheten. I och med att
ledningen är inom tätort valde Vattenfall Eldistribution AB att samråda även med en bredare krets för att
också uppfylla kriterierna för ett avgränsningssamråd.
Den planerade nya ledningen möjliggör att en 40 kV luftledning (PL442) mellan stationerna PT44 Pitholm och
PT46 Munksund (PT46) kan raseras. Dessutom kommer en delsträcka (ca 700 m) av ytterligare en 40 kV
ledning (PL441) att kunna raseras då denna är sambyggd med ledning PL442. Vattenfall Eldistribution AB
äger denna delsträcka av ledningen men resterande del ägs av AB PiteEnergi vilket innebär att
strukturförändringen i området även påverkar deras ledningssystem. Arbetet med att säkerställa AB
PiteEnergis behov pågår i en separat process och behandlas därmed inte i denna ansökan.
Då befintlig ledningsgata kan nyttjas för den nya ledningen presenterades endast ett alternativ under
samrådet, som innebär lokalisering i befintlig ledningsgata där de två 40 kV ledningarna löper idag. Efter att
ha utvärderat inkomna yttranden från samrådet bedömdes huvudalternativet ge minst konsekvenser för de
intressen som finns i området varpå denna koncessionsansökan nu lämnas in och för vilket denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2018-04-10 att
projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken, och därför ska en
liten MKB tas fram för projektet.
I MKB:n beskrivs huvudalternativets lokalisering, omfattning och utformning och dess förväntade miljökonsekvenser. Vidare beskrivs motiven till varför kabelalternativ har avfärdats. Sammanvägd bedömning av
att ledningen anläggs i befintlig ledningsgata bedöms innebära små negativa konsekvenser. Att anlägga en
ledning i en annan sträckning skulle innebära att ny oexploaterad mark tas i anspråk där bl.a. natur- och
kulturvärden kan komma att påverkas. I samrådet har det framkommit att ett luftledningsutförande innebär
mindre påverkan för bl.a. framtida järnväg samt natur- och kulturmiljö än ett kabelutförande. Ur ekonomisk
och teknisk synvinkel innebär utförandet som luftledning ett billigare, enklare och säkrare alternativ jämfört
med kabel.
Befintlig ledningsgata passerar en sumpskog och inom utredningsområdet finns riksintressen för väg (väg
506), framtida järnväg (Norrbotniabanan) samt för friluftsliv och turism. En fotbollsplan, en skjutbana samt ett
friluftsområde med motionsspår finns inom utredningsområdet. Rennäring bedrivs inom området av samebyn
Östra Kikkejaure. Aktuellt område ingår i kommunens översikts- och detaljplaner. Den nya ledningen kommer
inte att påverka kommunens möjligheter att bygga ut området med kompletterande bostadsbebyggelse eller
planlägga för annan verksamhet.
Påverkan på naturmiljö, landskapsbild, friluftsliv och infrastruktur bedöms bli liten eftersom den nya ledningen
kommer att löpa i befintlig ledningsgata. Den nya ledningen innebär dock att ledningsgatan måste breddas
med ca 15–20 m för att säkerställa leverans. I skogsmark innebär det att påverkan uppstår både gällande
landskapsbild men även på den skog som måste avverkas. I jämförelse med en ledning i en helt ny sträckning
anses dock påverkan bli liten. Övrig påverkan i området är begränsad till anläggningsskedet då maskiner och
transportfordon används. Vid anläggningsarbeten på marker med dålig bärighet kommer de maskiner och
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Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för linje för en ny 150 kV ledning mellan befintlig 150
kV ledning (PL4 S3-4) och station PT46 Munksund i Piteå kommun. Ledningen blir ca 700 m lång.
Koncessionsansökan föranleds av en större strukturförändring i området för att säkerställa det framtida
regionnätet i Norr- och Västerbotten utifrån tillkommande last och ökade leveranskrav.
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SAMMANFATTNING

Närmaste bostadshus är beläget ca 70 m väster om de ledningar som ska raseras och ersättas av aktuell
ledning. Magnetfältsberäkningar för planerade ledningar visar att magnetfältets flödestäthet ökar jämfört med
idag på grund av ökning av strömlaster. För luftledningsutförande blir det beräknade magnetfältet under 0,2
µT vid 40 m:s avstånd från ledningen på västra sidan och under 0,23 µT vid 50 m:s avstånd på östra sidan av
ledningen. Bedömningen är att den nya ledningssträckningen och dess utförande är väl anpassad för att ge
en så liten påverkan som möjligt på människors hälsa och miljön.
Aktuellt projekt har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer (MKN) men bedöms inte överskrida någon av
dem pga. att planerad verksamhet sker i ett område med befintlig infrastruktur samt att anläggningsarbetet
som i någon mån skulle kunna påverka MKN är temporärt.
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Det finns en registrerad fornlämning ca 80 m från befintlig ledningsgata, i form av en boplats/fyndplats (RAÄnr Piteå socken 230:1). Boplatsens faktiska utbredning är okänd eftersom boplatsrester oftast inte är synliga
ovan mark utan ligger dolda under markytan. Ledningar kan påverka kulturmiljö visuellt och uppfattas som
störande och kan även medföra direkt påverkan på markområden med kulturhistorisk betydelse.
Länsstyrelsens bedömning är att det kring aktuell fornlämning krävs ett skyddsområde. För att undvika
påverkan kommer samråd enligt 2 kap kulturmiljölagen ske med Länsstyrelsen för att fastställa om
utbredningen av fornlämningen berör ledningsgatan.
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metoder som medför minsta möjliga ingrepp i naturmiljön att användas. Andra föreslagna skyddsåtgärder är
bl.a. att befintliga vägar och befintlig ledningsgata ska nyttjas för transporter i så stor utsträckning som möjligt
och att stolpplacering undviks inom känsliga områden mm.
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5.6.1

I ansökan skall enligt 8 a§ i ellagen ingå en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken ska utformas i
enlighet med 6 kap. miljöbalken. MKB:n beskriver de konsekvenser som planerad verksamhet medför på
omgivningen.
Denna MKB utgör bilaga till ansökan om nätkoncession för linje.

Figur 1. Lokalisering av berörd ledningssträcka.

1.1 Beskrivning av planerad verksamhet
I samband med att Vattenfall Eldistribution AB uppdaterar och säkerställer det framtida regionnätet i Norr- och
Västerbotten utifrån tillkommande last och ökade leveranskrav, har beslut tagits att station PT44 Pitholm ska
avvecklas. Stationen är i stort behov av upprustning och därmed är en strukturförändring av kringliggande
ledningsnät ett bättre alternativ än att genomföra en total förnyelse av stationen. Ledningsnätet planeras
istället att anslutas till station PT46 Munksund.
Föreslagen nätstrukturförändring innebär en struktur som är bättre, mer optimal och mer säker inför framtiden
för hela Piteå-området. Nätstrukturförändringen är också ett led i att långsiktigt förstärka och säkerställa
strömförsörjningen i Piteå i enlighet med de intentioner som pekas ut i bl.a. Piteå kommuns översiktsplan.
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Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 150 kV ledning
mellan befintlig ledning (PL4 S3-4) och station PT46 Munksund i Piteå kommun, Norrbottens län, se figur 1.
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1 INLEDNING

1.2 Syfte och behov
Den nya ledningsstrukturen föranleder en ansökan om nätkoncession för linje för en ny 150 kV ledning mellan
befintlig 150 kV ledning PL4 S3-4 (vilken i dagsläget matas söderifrån från NT91 Rengård) och station PT46
Munksund i Piteå kommun. Den nya ledningen kommer att bli ca 700 m lång.
Den planerade nya ledningen möjliggör att en 40 kV luftledning (PL442) mellan stationerna PT44 Pitholm och
PT46 Munksund (PT46) kan raseras. Dessutom kommer en delsträcka (ca 700 m) av ytterligare en 40 kV
ledning (PL441) att kunna raseras då denna är sambyggd med ledning PL442. I denna utredning har därför
endast en alternativ sträckning studerats med lokalisering i befintlig ledningsgata där de två 40 kV ledningarna
löper idag, se figur 3 där planerat framtida ledningsnät framgår.
I samband med rasering av ledningar/delar av ledningar kommer ansökningar om återkallande av
koncessioner att upprättas.

8
Liten miljökonsekvensbeskrivning- Ny 150 kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) och station PT46, Munksund

2021-06-03

Utöver Vattenfall Eldistribution AB:s ledningar kommer även ledningar som tillhör AB PiteEnergi att påverkas
av strukturförändringarna i området. Arbetet med att säkerställa AB PiteEnergis behov pågår i en separat
process och behandlas inte i denna ansökan.
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Ombyggnationen av ledningsnätet påverkar flertalet av Vattenfall Eldistribution AB:s ledningar i området och
kommer att möjliggöra ytterligare effektuttag i Piteåområdet. Befintligt ledningsnät framgår av figur 2.

2021-06-03
2021-102160-0001
Figur 2. Vattenfall Eldistribution AB:s befintliga ledningsnät inom aktuellt område.
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Figur 3. Framtida utformning av ledningsnätet inom aktuellt område.
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1.4 Disposition
Miljökonsekvensbeskrivningen för den nya 150 kV ledningen är uppbyggd med inledande kapitel som
beskriver situationen idag och planerad framtida utformning.
Initialt bedömdes att projektet inte skulle innebära betydande miljöpåverkan och ett undersökningsamråd
genomfördes. Däremot ansåg Vattenfall Eldistribution AB att det redan tidigt i projektet var viktigt att inhämta
synpunkter från en bredare krets för att på så sätt tillföra kunskap till projektet och kriterierna för ett
avgränsningssamråd uppfylldes därmed. Samrådet redovisas utifrån vilka samrådsparter som har kontaktats
samt vilka yttranden som har kommit in.
Efterföljande kapitel beskriver ledningen ur ett tekniskt perspektiv, vilket omfattar bl.a. spänningsnivåer,
utförande, drift och underhåll samt avveckling och rivning av ledningar. Därefter beskrivs områdets
förutsättningar och de konsekvenser som den planerade ledningen bedöms få på bl.a. naturmiljö, kulturmiljö,
friluftsliv mm. Ledningens påverkan bedöms även med avseende på magnetfält och främst för närboende i
området. Till sist redovisas konsekvenserna i en sammanfattande tabell.

1.5 Metod för miljöbedömning
En liten MKB är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall då verksamheten inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning därmed inte ska genomföras. Den
lilla MKB:n ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av
verksamhetens miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tagit beslut om att ledningen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan vilket föranleder att en liten MKB har sammanställts, se avsnitt 2.2.1.
Studier av ledningens sträckning har utförts med hjälp av platsbesök, kartor samt med material som insamlats
från kommunernas översiktsplaner, Länsstyrelsens databank (GIS-kartor) vad avser länsintressen och
riksintressen, Riksantikvarieämbetets Fornsök och Skogsstyrelsens underlag för värdefulla skogsområden.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
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Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar ca 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har cirka 730
anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution AB investerar årligen cirka 4
miljarder kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt
moderniserar genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver
också anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv
industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande
innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar.

2021-102160-0001

1.3 Vattenfall Eldistribution AB

I de fall Länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
Länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 4 för flödesschema över processen.

Figur 4. Tillståndsprocessen.

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten att anlägga och bibehålla ledningen på
annans fastighet. Eftersom ledningen upprättas i befintlig ledningsgata finns markupplåtelseavtal och
ledningsrätt upprättat sedan tidigare. Däremot kommer ledningsgatan att behöva breddas med ca 15–20 m
pga. att en 150 kV ledning kräver en bredare ledningsgata än de två 40 kV ledningarna och om avtal inte
12
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Om Länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som behövs för en
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
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Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

2.2 Genomförda samråd
Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. 4 § miljöbalken. Detta ska
enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli
särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket beslutas av
Länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas.
Ett undersökningssamråd har genomförts men Vattenfall ansåg att det redan tidigt i projektet var viktigt att
inhämta synpunkter från en bredare krets för att på så sätt tillföra kunskap till projektet. Samråd ägde därmed
rum med Länsstyrelsen, kommunen, särskilt berörda, övriga myndigheter, organisationer och den allmänhet
som kan antas bli berörd av verksamheten. Detta gjorde att kriterierna även för ett avgränsningssamråd
uppfylldes.
Ett samrådsunderlag skickades ut den 20 december 2017 för skriftligt samråd med Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Piteå kommun, övriga myndigheter, organisationer och särskilt berörda. Allmänheten bjöds in
till samråd via annons i NK, NSD och Piteå tidningen. Alla inbjöds att inkomma med synpunkter. Totalt
mottogs 13 skriftliga yttranden, varav fem innehöll synpunkter. Övriga samrådsparter hade inget att erinra i
ärendet. Inkomna synpunkter redovisas kortfattat nedan och samtliga samrådsyttrande redovisas i
samrådsredogörelsen, bilaga 1.
•

Länsstyrelsen i Norrbottens län påpekade att alternativ utformning och lokalisering bör utredas och en
precisering av vilken bebyggelse som förekommer i området bör framgå av MKB:n. Vattenfall Eldistribution AB ska säkerställa att arbetena inte förorsakar föroreningsspridning. MKB:n bör innehålla en
redovisning av lämpliga skyddsåtgärder vid rasering av befintliga ledningar samt vid framtida underhållsarbeten. Sumpskogsområdet bör beskrivas närmare och naturvärdesbedömas. Den fornlämning
som finns i närheten av ledningsgatan kräver ett skyddsområde. Länsstyrelsen bifogade en karta över
skyddsområdet i sitt yttrande. Vattenfall Eldistribution AB ska samråda med berörd sameby för att
undvika onödig störning för rennäringen.

•

Norrbottens Ornitologiska förening förordar befintlig ledningsgata och betonar att sumpskogen skall
bevaras och hanteras varsamt.

•

PiteEnergi ställer sig positiv till den planerade ledningen. Fördelarna gällande driftsäkerhet och ekonomi förutsätter att den utförs som luftledning.

•

Sametinget lämnar generella riktlinjer i sitt yttrande.

•

Trafikverket påpekar att för anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom
vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat ansökan. Avståndet mellan
en mast och allmän väg bör vara minst mastens totalhöjdmeter. För att minimera konsekvenserna för
eventuell framtida järnväg förordar Trafikverket luftledning.
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Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmälan för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen måste beaktas.
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redan finns måste detta upprättas för tillkommande mark som behöver tas i anspråk. Sökanden har för avsikt
att i första hand teckna frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare, ett så kallat markupplåtelseavtal. Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget
erhållits i form av ett engångsbelopp.

Länsstyrelsen informerar i beslutet om att en s.k. liten miljökonsekvensbeskrivning, i enlighet med 6 kap. 47 §
miljöbalken, ska tas fram för projektet. Den ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av
de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Den ska även innehålla den
samrådsredogörelse som har tagits fram.
Länsstyrelsens beslut framgår i sin helhet av bilaga 2.

3 ALTERNATIVUTREDNING
Under år 2017 har en utredning genomförts för att identifiera en lokalisering av ledningen som sammantaget
innebär den minsta påverkan på allmänna och enskilda intressen. Flera alternativa lokaliseringar och
utföranden har inledningsvis studerats men i samrådet och även i denna MKB redovisas endast ett
sträckningsalternativ dvs. utförande som luftledning i befintlig ledningsgata. Detta eftersom genomförda
utredningar och bedömningar har resulterat i att det är den mest lämpliga lokaliseringen och det mest
lämpade utförandet av ledningen. Anledningen till detta är framförallt att två 40 kV luftledningar planeras att
raseras vilket innebär att Vattenfall Eldistribution AB anser att det är mest lämpligt att nyttja befintlig
ledningsgata istället för att i iordningställa en ny ledningsgata på annan plats.
De intressen som finns längs befintlig ledningsgata bedöms inte påverkas negativt av den nya ledningen. Att
flytta ledningen till en annan plats skulle innebära större miljöpåverkan än att nyttja befintlig ledningsgata. Med
hänsyn till detta anser Vattenfall Eldistribution AB att den nya ledningen bör lokaliseras där de två befintliga
40 kV ledningarna löper idag.
I det samråd som genomförts anser Länsstyrelsen i Norrbottens län att en redovisning av alternativ och
utformning bör presenteras i MKB:n. Anledningen till varför Vattenfall Eldistribution AB avfärdat ytterligare
alternativ presenteras nedan.

3.1 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den situation som uppstår om projektet inte genomförs, dvs. i det här fallet om
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om men inte erhåller koncession för en ny 150 kV ledning. Det medför att
leveranssäkerheten inte kommer att förbättras för Piteå stad och de industrier som finns i området eller att
ytterligare effektuttag i Piteåområdet inte möjliggörs.

3.2 Avfärdade alternativ
Vattenfall Eldistribution AB har studerat möjligheterna till en luftledning i en annan sträckning men anser inte
att det är skäligt då befintlig ledningsgata kan nyttjas. En kabelförläggning i detta område anses inte heller
vara rimligt då ledningsgatan kan nyttjas för en ny luftledning vilket innebär att bl.a. vissa stolppositioner kan
nyttjas vilket begränsar tillkommande markexploatering. Under kap 3.2.1–3.2.4 redovisas de aspekter som
föranleder bortval av markkabelalternativ.
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Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 10 april 2018 att projektet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken. Beslutet grundar sig på kriterier i 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) samt på redovisade handlingar.
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2.2.1 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Generellt så innebär en luftledning ett större markintrång än markkabel i och med att en luftledning kräver en
bredare skogsgata. En luftledning kan emellertid ge mindre påverkan på kulturmiljö då fornlämningar kan
undvikas genom val av placering av stolpplatser. Vid rasering av luftledningen och en eventuell
markförläggning av ledningen skulle en ny permanent kabelgata på ca 4–6 m behöva upptas, inom vilket inget
får byggas, och stora schakter behöver göras för att förlägga markkabeln. Även sprängning kan vara
nödvändig vilket ger bestående skador i naturmiljön. Vid markförlagd kabel krävs omfattande masshantering
och omhändertagande av överskottsmassor.

2021-06-03

3.2.1 Natur- och kulturmiljö

Eftersom den nya ledningen föreslås inom avsatt korridor för Norrbotniabanan kan ledningen komma att
behöva flyttas vid eventuellt byggande av ny järnväg. För att minimera konsekvenserna för eventuell framtida
järnväg har Trafikverket i sitt yttrande förordat luftledning.

3.2.3 Leveranssäkerhet
Vid byggnation av regionnätsledningar är luftledning vanligare än markkabel på grund av att många negativa
aspekter med markkabel ökar med ökande spänningsnivå. Den vanligaste orsaken till driftstörningar för en
luftledning är åska. Störningar till följd av åska är oftast av övergående karaktär, dvs. störningen blir vanligen
kortvarig eftersom automatisk återinkoppling av ledningen kan tillämpas. Eftersom de befintliga ledningarna
löper ovan jord som luftledning i sin fulla sträckning innebär detta att de är förhållandevis enkla att felsöka
visuellt och reparera även vid mer ovanliga fel, som inte kan lösas med automatisk återinkoppling av
ledningen.
Den planerade ledningen ska anslutas till befintlig ledning (PL4 S3-4), vilken kommer söderifrån. Ledningen
PL4 S3-4 är en del av Vattenfall Eldistribution AB:s maskade regionnät vilket har som ändamål att
upprätthålla ett intakt kraftsystem vid bortfall av systemtransformeringarna belägna i Vargfors och Svartbyn.
Åtgärderna är därmed en förutsättning för den framtida elförsörjningen av Skellefteälvens dalgång samt
Luleå-Boden-Älvsbyn-Piteå.
De vanligaste störningsorsakerna för markkablar är yttre åverkan (t.ex. avgrävning, körskador i samband med
skogsavverkning) samt fel på kabelskarvar och kabelavslut, som alla normalt leder till kvarstående fel. På
grund av att kablar är förlagda under jord är det ett tidskrävande arbete att felsöka dessa. När felkällan hittats
tar det också lång tid att laga en skadad kabel då kabeln först måste grävas fram innan den kan lagas. Vid
tjälad mark måste marken dessutom först värmas upp. Efter utförd reparation, som ofta innebär flera nya
tidskrävande skarvningar där det kan vara långa leveranstider av reparationsmateriel, ska kabeldiket slutligen
återfyllas med jord.
Generellt kan alltså hävdas att avbrottstiden vid ett kvarstående fel blir betydligt längre för en kabel än för en
luftledning. Luftledningen kommer också att kvarstå i trädsäkert och brottsäkert utförande, vilket säkerställer
leveranssäkerheten.

3.2.4 Överföringskapacitet
En annan aspekt att ta hänsyn till vid val av utförande är hur stor effekt som behöver överföras i ledningen. De
faktorer som i första hand begränsar hur stor effekt som kan överföras med en luftledning är hur grova
faslinorna är samt vilken drifttemperatur som ledningen byggs för, detta då faslinorna expanderar vid högre
temperatur och därmed hamnar närmare marken.
Generellt kan konstateras att en grövre faslina kan överföra en högre effekt än vad en klenare faslina kan och
därmed är det enkelt att vid ett framtida behov öka kapaciteten på en luftledning genom att välja grövre
faslinor. Vidare medför högre tillåten drifttemperatur högre tillåten överföringskapacitet och en luftledning kan
enklare köras med viss överlast om så krävs under kortare perioder.
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3.2.2 Framtida järnväg

Anläggandet av en markkabel innebär omfattande transporter då det uppgrävda materialet inte alltid kan
användas för återfyllnad. Transporterna kommer att innebära att en tillfällig väg måste anläggas längs
schaktet vilket normalt inte behövs för en luftledning.

3.2.5 Ekonomisk aspekt
En markkabel innebär ca 5–7 gånger högre totalkostnad i form av material och arbetskostnader jämfört med
en luftledning. Även drift och reparation av en markkabel är betydligt dyrare och mer komplicerat än för en
luftledning.

4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING
4.1 Teknisk beskrivning
Den planerade 150 kV ledningen kommer att kopplas ihop med befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) i en
vinkelstolpe i nära anslutning till den punkt där de två 40 kV ledningarna (PL441, PL442) i dagsläget löper
parallellt med den befintliga 150 kV ledningen PL4 S3-4, se figur 3. Ledning PL4 S3-4 kommer söderifrån och
ansluter i dagsläget till station PT44 Pitholm. I vinkelstolpen kopplas planerad ny ledning samman med
befintlig och anslutning sker istället till station PT46 Munksund.
En delsträcka av PL4 S3-4 mellan den nya vinkelstolpen och station PT44 Pitholm kommer att raseras
tillsammans med de två 40 kV ledningarna, se vidare kap 4.2.
Tabell 1. Teknisk beskrivning.

Ledningssträcka

Ledningen löper mellan befintlig vinkelstolpe
på ledning PL4 S3-4 och station PT46
Munksund i Piteå kommun.

Ledningslittera

PL4 S4

Ledningstyp

Duplex

Huvudsaklig stolptyp

Enkelstolpe eller portalstolpe.

Konstruktionsspänning

170 kV

Nominell spänning

150 kV

Ledningen berör

Den nya ledningen kommer att korsa
riksintressen för infrastruktur i form av framtida
järnväg (Norrbotniabanan) och väg 506.
16

Liten miljökonsekvensbeskrivning- Ny 150 kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) och station PT46, Munksund

2021-06-03
2021-102160-0001

För en kabel kan förenklat sägas att överföringskapaciteten främst begränsas av hur grov kabeln är samt
närheten till andra kablar eller värmekällor i marken. En kabel måste vara betydligt grövre jämfört med
faslinan i en luftledning för att klara av att överföra samma effekt. För stora effekter innebär detta att om all
effekt skulle överföras via en kabel skulle denna bli ohanterligt stor, varför det normala istället är att förlägga
två eller flera klenare kablar. Detta innebär att det vanligtvis är betydligt mer kostsamt att öka kapaciteten för
en markkabelledning jämfört en luftledning. För varje kabel som adderas för att öka kapaciteten ökar
dessutom antalet skarvar och kabelavslut, vilket i sin tur ökar risken för störningar.

I området där ledningen är aktuell finns flera alternativ för utformning av stolpar om en luftledning byggs.
Dessa kan bestå av t.ex. betong, komposit, trä eller stål. För exempel på stolpar, se figur 5. Stålstolpar kan
vara fackverksstolpar, rörstolpar eller s.k. gitterstolpar. Stolphöjden kan vara i spannet 15–30 m, och varierar
beroende av konstruktionstyp. Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna, är beroende av
terräng, natur- och kulturvärden, stolptyp etc. och kan vara 150–250 m. En luftledning består förenklat av tre
faslinor och en eller två topplinor upphängda i stolpar. Faslinornas uppgift är att transportera el och topplinans
uppgift är förenklat att hjälpa till att skydda ledningen mot åska. Stolparna jordas via markförlagda jordlinor.

Figur 5. Exempel på olika stolptyper – gitterstolpe och trästolpe.

4.1.2 Uppförande av luftledning
Byggnation av en luftledning inleds med att sträckningen stakas ut, dvs. den exakta placeringen av ledningen
bestäms. Värdering av intrånget sker varefter större träd och buskar i skogsgatan avverkas och skogsgatan
röjs fri från sly. Arbetet med att placera ut stolpar inleds med grundläggning, på vissa ställen utförs
dessförinnan en markundersökning. Därefter reses stolparna och slutligen dras själva linorna på plats mellan
stolparna. Under byggnation kommer det att förekomma transporter samt eventuellt helikopterflygning i och i
anslutning till ledningsgatan.

4.1.3 Markbehov
En 150 kV luftledning behöver en ca 40 m bred trädfri skogsgata, beroende på konstruktionstyp. I
sidoområdena utanför skogsgatan skall träd vara så pass låga att de inte kan falla på ledningen, se figur 6.
Efter att ledningen färdigställts görs en inventering av farliga så kallade kantträd inom sidoområdet. De träd
som bedöms farliga för ledningen stämplas ut, värderas och avverkas.
Om en luftledning byggs parallellt med en befintlig luftledning kan delar av befintlig ledningsgata användas för
den nya luftledningen. Befintlig skogsgata behöver dock breddas i samband med uppförande av ny parallellgående ledning.
För detta projekt reduceras markbehovet då de två 40 kV ledningarna ska raseras vilket innebär att befintlig
skogsgata kan nyttjas. Vid inventering av skogsgatan har dock konstaterats att en breddning på ca 15–20 m
är nödvändig för att den nya ledningen ska kunna byggas. Variationen i breddningen beror på att dagens
skogsgata inte är homogen, se även avsnitt 5.5.
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Inom den föreslagna sträckningen planeras en framtida luftledning, se figur 3. I följande avsnitt beskrivs
tekniska förutsättningar för luftledningsalternativen för den nya 150 kV ledningen.
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4.1.1 Utformning av luftledning

2021-06-03
4.1.4 Drift och underhåll
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas återkommande. Driftbesiktning av ledning görs
okulärt från helikopter en gång per år. Vart åttonde år sker en besiktning från mark i form av en
underhållsbesiktning.
För att bibehålla en ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med skogligt underhåll
menas att skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som farliga kantträd utmed luftledningen avverkas.
Underhållsåtgärderna görs regelbundet, ungefär vart åttonde år. Mellan tidpunkterna för planerade
underhållsåtgärder, efter ca fyra år, görs en mindre omfattande röjning, en så kallad röjningsbesiktning.
Röjningsbesiktning innebär att vegetation som kan äventyra driftsäkerheten fram till nästa röjning åtgärdas.
Röjningsarbeten görs normalt motormanuellt med röjsåg. Lågväxande buskar sparas utanför fasområdet om
de inte hotar driftsäkerheten. Avverkning görs vanligtvis med konventionella skogsbruksmaskiner som
skördare och skotare.
De tekniska underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen bl.a. i
samband med den årliga besiktningen. Tekniska underhållsåtgärder utförs regelbundet på ledningarna. Vid
erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en bedömning från fall till fall vilka åtgärder som
behöver vidtas och vilka eventuella försiktighetsmått som krävs.
Vattenfall Eldistribution AB åtar sig att under drift och underhåll utföra försiktighetsåtgärder i känsliga
områden, se respektive avsnitt under kapitel 5.

4.2 Avveckling och rivningsarbeten
Den planerade nya ledningen möjliggör att en 40 kV luftledning (PL442) mellan stationerna PT44 Pitholm och
PT46 Munksund (PT46) kan raseras. Dessutom kommer en delsträcka (ca 700 m) av ytterligare en 40 kV
luftledning (PL441) att kunna raseras då denna är sambyggd med ledning PL442. Ledning PL441 kommer
inte att raseras i sin helhet eftersom AB PiteEnergi äger resterande del av ledningen. Parallellt med denna
ansökan pågår därför en förändring av ledningsnätet även för AB PiteEnergi men detta hanteras i ett separat
ärende.
I och med att den planerade ledningen ska kopplas ihop med befintlig luftledning (PL4 S3-4) och löpa in till
station PT46 Munksund så kommer en delsträcka av befintlig luftledning (PL4S3-4) mellan den nya
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Figur 6. Principskiss av en ledningsgata, dvs. skogsgata med sidoområden.

Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering
av luftledning ansöks om återkallelse av koncession och återställningsåtgärder utförs enligt gällande
föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella återställningsåtgärder.

•

En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.

•

En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

•

Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.

5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMD
MILJÖPÅVERKAN
5.1 Strömförsörjning och redundans
Inom aktuellt område (mellan den nya vinkelstolpen och befintlig station PT46 Munksund) finns idag en
ledningsgata med två 40 kV ledningar på gemensamma stolpar och en 150 kV ledning.
Ledningarna från station Pitholm matas bland annat via ledning PL4 S3-4 från NT91 Rengård via station PT44
Pitholm. Stationen planeras att avvecklas och därmed måste även en delsträcka av ledning PL4 S3-4 raseras
med start från ca 500 m sydost om station Pitholm. I denna punkt placeras en ny vinkelstolpe och den nya
ledningsträckningen som denna MKB berör byggs från vinkelstolpen i sydvästlig riktning och ansluts till
befintlig station PT46 Munksund.
Ledningen PL4 S3-4 är en del av Vattenfall Eldistribution AB:s maskade regionnät vilket har som ändamål att
upprätthålla ett intakt kraftsystem vid bortfall av systemtransformeringarna belägna i Vargfors och Svartbyn.
Den nya 150 kV ledningen möjliggör en rasering av en av de två luftledningarna mellan station PT44 Pitholm
och station PT46 Munksund samt en delsträcka av den andra 40 kV ledningen mellan vinkelstolpen och
station PT46 Munksund.

5.2 Markanvändning och planer
Marken inom utredningsområdet för aktuell ledning utgörs främst av en befintlig ledningsgata som löper
genom barrskog. I den norra delen av området finns en del lövskog samt åkermark. I den östra och södra
delen används marken för industriändamål. I området finns även väg 506 som befintlig ledningsgata korsar.
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Befintlig ledningssträckning för ledningarna (PL441, PL442 och PL4 S3-4) som ska raseras mellan
stationerna Pitholm (PT44) och Munksund (PT46) är mestadels omgiven av skog. Övrig mark utgörs av tätort.
Konsekvenser och skyddsåtgärder redovisas i kap 5.2.

2021-102160-0001

vinkelstolpen och station PT44 att raseras. Denna sträcka är ca 400 m. Samtliga ledningar som ska raseras
framgår av raseringskarta i bilaga 3.

Inom aktuellt område från Svedjevägen nära väg 506 och söderut är området detaljplanelagt för industriändamål och består bl.a. av pappersbruket (Plannummer D0165). Det pågår även detaljplanearbete i området
för en ny transformatorstation på initiativ av Vattenfall Eldistribution AB.
Konsekvenser
Vid anläggningsarbete, underhåll av den nya ledningen samt vid avveckling och rivning av befintliga ledningar
kan markskador uppstå i samband med bl.a. transporter. För att minimera konsekvenserna på mark kommer
följande skyddsåtgärder att vidtas:
Skyddsåtgärder
I möjligaste mån ska befintliga vägar nyttjas för transporter. Anläggandet av nya transportvägar sker med
beaktande av natur- och kulturvärden samt med hänsyn till närboende och friluftslivets intressen gällande
buller, dammspridning, vibrationer och för att minimera risken för föroreningar.
Körskador på mark kan uppstå i samband med rasering av befintliga ledningar, grävning och gjutning av nya
fundament samt montering av stolpar. Förflyttningar av maskiner ska därför i möjligaste mån utföras längs befintlig ledningsgata.
Risken för förorening av yt- och grundvatten ska beaktas vid byggnationen och vid upprättandet av etablerings- och upplagsplatser.
Vid anläggningsarbeten på marker med dålig bärighet ska de maskiner och metoder användas som medför
minsta möjliga ingrepp i naturmiljön. Om körskador uppstår ska marken återställas i samband med avslutat
arbete.
Raserade trästolpar destrueras och isolatorer av glas eller porslin omhändertas på deponi för att inte orsaka
risk för föroreningsspridning i marken.
Förutsatt att ovanstående skyddsåtgärder följs bedöms sammantaget att konsekvenserna för anläggningsarbete, avveckling och rivningsarbete blir små för människors hälsa och för miljön.
I samrådet med Piteå kommun och berörda verksamheter i området har det inte framkommit några
synpunkter om att ledningen skulle ha någon negativ inverkan på berört detaljplanelagt område.

5.3 Infrastruktur
Den nya ledningen kommer att korsa riksintressen för infrastruktur i form av framtida järnväg
(Norrbotniabanan) och väg 506, se figur 7.
Konsekvenser
Trafikverket har i sitt yttrande förordat att luftledning byggs för att underlätta vid en eventuell etablering av
Norrbotniabanan då ledningen kan komma att behöva flyttas. Ledningen planeras att löpa i befintlig
ledningsgata och i luftledningsutförande vilket minimerar konsekvenserna för eventuell framtida järnväg.
Bedömningen blir därför att konsekvenserna för befintlig infrastruktur blir små.
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Enligt 2 kap. 8§ ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.
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Piteå kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2016. Inom berört
område finns värden som kommunen har tagit upp i översiktsplanen gällande riksintressen för infrastruktur
väg och järnväg samt för friluftsliv och turism, se kap 5.5 och 5.7.

2021-06-03
2021-102160-0001
Figur 7. Naturintressen och riksintressen för infrastruktur inom aktuellt område.
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Figur 8. Kulturintressen inom aktuellt område.
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En fotbollsplan gränsar till utredningsområdets södra del och är belägen ca 30 m väster om befintlig ledningsgata. En skjutbana finns ca 90 m väster om ledningsgatan.
Ett friluftsområde med motionsspår finns i anslutning till berört område. Motionsspåret passerar ledningsgatan
vid två tillfällen.
En ledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen. Ledningsgator kan också uppfattas som positiva
då de ofta fungerar som riktmärken i landskapet att orientera efter.
Skyddsåtgärder
Befintliga stigar hålls så långt möjligt öppna och får inte blockeras av rester från avverkning eller av tillfälliga
upplagsområden för anläggningsmaterial.
Eventuella skador på stigar och leder återställs efter byggnationen.
Planering av etablerings-, upplagsområden och arbetsvägar utförs så att tillgänglighet till naturområden begränsas så lite som möjligt.
Konsekvenser
I området förekommer friluftslivsaktiviteter i form av bland annat motionsidrott och skytte som kan komma att
påverkas av projektet främst under byggtiden och framförallt i form av buller. När den nya ledningen är byggd
och de befintliga ledningarna har raserats kommer tillgängligheten till området inte att ha förändrats jämfört
med dagsläget. Konsekvenserna för friluftslivet bedöms därmed bli små.

5.8 Miljöfarlig verksamhet
Av Länsstyrelsens ”Miljöreda” framgår det att det finns verksamheter inom berört område vilka klassas som
miljöfarliga verksamheter, se figur 10. Dessa verksamheter är pappersbruk, värmeverk och grustäkt.
Enligt Länsstyrelsens yttrande ska Vattenfall Eldistribution AB säkerställa att kommande arbeten inte
förorsakar föroreningsspridning.
Konsekvenser
Verksamheterna bedöms inte påverkas av det kommande anläggningsarbetet då avståndet till dem är längre
än 100 m. Konsekvenserna bedöms som små.
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Berört område ligger inom riksintresse ”Norrbottens skärgård” för friluftsliv och av Länsstyrelsen utpekat
riksintresse för kust-turism och friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB respektive 4 kap. 2§ MB. Norrbottens skärgård är
mycket attraktiv för friluftsliv och kustturism. Området har långsiktiga möjligheter för det rörliga friluftslivet men
bidrar också till en hållbar grund att utveckla näringar som baseras på friluftsaktiviteter.
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5.7 Friluftsliv

Vattenfall Eldistribution AB skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

5.9.2 Magnetfält från aktuell ledning
Den planerade nya ledningen kommer att lokaliseras i befintlig ledningsgata där det idag finns sammanlagt tre
befintliga ledningar (befintlig 150 kV ledning PL 24 och 40 kV ledningarna PL 441 och PL 442), se figur 1. I
kap 5.9.2.1 beskrivs och analyseras påverkan från de befintliga ledningarna, dvs. som motsvarar nuläget.
Den planerade ledningen kommer att löpa parallellt med befintlig 150 kV ledning PL24 längs hela sin
sträckning, se figur 2. I kap 5.9.2.2 beskrivs och analyseras kumulativa effekter av magnetfält från de två
ledningarna i ett framtida scenario.
Magnetfältens storlek kring en ledning beror på faslinornas höjd och placering, avståndet mellan linorna och
strömmens storlek. För ledningar har teoretiska magnetfältsvärden beräknats utifrån årsmedelström genom
ledningen. Magnetfältets utbredning i sidled från centrum av ledningsgatan redovisas i diagrammen nedan
och är beräknad för en höjd på 1,5 m över marknivå. Där ledningarna går parallellt med andra ledningar
redovisas utbredningen i sidled med utgångspunkt i en centrumlinje från den sammantagna ledningsgatan.
Avstånd med minustecken visar avstånd på västra sidan om ledningen, avstånd med plustecken visar
avstånd på östra sidan om ledningen.
5.9.2.1 Magnetfältsberäkningar för befintliga ledningar
Figur 11 visar magnetfältsberäkningar för befintlig 150 kV ledning PL 24, 40 kV ledning PL 441 samt 40 kV
ledning PL 442. Ledningarna redovisas med streckade linjer, medan det resulterande magnetfältet redovisas
med grön heldragen linje.
Magnetfältsberäkningar för befintliga ledningar visar att för luftledningsutförande är magnetfältet under 0,2 µT
vid 30 m:s avstånd från ledningen både på östra sidan och västra sidan om ledningen, vilket innebär att
magnetfältet är försumbart på 50 m:s avstånd. På sträckan är ledningarna lokaliserade som närmast på ett
avstånd av ca 70 m från bostad på västra sidan om ledningarna, vilket ger ett magnetfält under 0,07 µT.
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Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

2021-102160-0001

•

liten

Rennäring bedrivs inom området av samebyn Östra Kikkejaure. Planerad ledning
kommer att gå inom områden som utgör årstidsland, vinter- och vårvinterland, för
samebyn.
I och med att ledningen kommer att byggas inom tätbebyggt område och i befintlig
ledningsgata bedöms påverkan som liten.

Naturmiljö

liten

Där ledningar lokaliseras till skogsmark är det oundvikligt att skog tas i anspråk.
Ledningsgatan kommer att behöva breddas 15-20 m. Ledningen berör i övrigt inga
reservat eller naturskyddsområden och påverkan på naturmiljö bedöms bli liten i
och med att den nya ledningen kommer att löpa i befintlig ledningsgata. Ett
sumpskogsområde kan i viss utsträckning bli påverkat, men med föreslagna
skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna bli små.
En sökning i Artportalen för åren 2000–2018 har genomförts för
utredningsområdet. Några konsekvenser bedöms inte uppstå då inga
observationer av rödlistade arter har gjorts i området.

Kulturmiljö

Friluftsliv

liten

liten

Ledningar kan påverka kulturmiljö visuellt och uppfattas som störande och kan
även medföra direkt påverkan på markområden med kulturhistorisk betydelse.
Stolpar och staglinor kan beröra fornlämningar. För fornlämning Piteå socken
230:1 är den största risken för påverkan vid anläggningsarbeten för den nya
ledningen samt vid rivningsarbeten för de två befintliga. Inom det utpekade
skyddsområdet kommer Vattenfall Eldistribution AB därför i den mån det är möjligt
undvika stolpplaceringar för att inte orsaka skada på eventuella fornlämningar.
Innan några anläggnings- eller rivningsarbeten påbörjas kommer samråd enligt 2
kap kulturmi jölagen att ske med länsstyrelsen för att fastställa utbredningen av
fornlämningen. Med dessa skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna som små.

En ledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen. Ledningsgator kan
också uppfattas som positiva då de ofta fungerar som riktmärken i landskapet att
orientera efter.
I området förekommer friluftslivsaktiviteter i form av bland annat motionsidrott och
skytte som kan komma att påverkas av projektet främst under byggtiden och
framförallt i form av buller. När anläggningen är uppförd kommer tillgängligheten till
området inte att ha förändrats jämfört med dagsläget. Konsekvenserna för
friluftslivet bedöms därmed bli små.

Landskapsbild

Boendemiljö

liten

Anläggande av luftledning i stadsmiljö ger påverkan framförallt i form av risk för
exponering av magnetfält och långvarig påverkan på landskapsbilden. Påverkan
på landskapsbild bedöms bli liten i och med att den nya ledningen kommer att löpa
i befintlig ledningsgata.

liten

Magnetfältsberäkningar visar att magnetfältets flödestäthet ökar jämfört med idag
på grund av ökning av ström. För luftledningsutförande är magnetfältet under 0,2
µT vid 40 m:s avstånd från ledningen på västra sidan och under 0,23 µT vid 50
m:s avstånd på östra sidan om ledningen.
Närmaste bostadshus är beläget ca 70 m väster om de ledningar som ska raseras
och ersättas av aktuell ledning. Bedömningen är att den nya ledningssträckningen
och utförandet är väl anpassad för att ge en så liten kumulativ påverkan som
möjligt på människors hälsa och miljön.

Miljökvalitetsnormer

liten

De mi jökvalitetsnormer som skulle kunna vara aktuella för detta projekt är buller
och luftföroreningar med dessa bedöms inte överskridas pga. att planerad
verksamhet sker i ett område med befintlig infrastruktur samt att
anläggningsarbetet som i någon mån skulle kunna påverka MKN är temporärt.
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(Rennäring)
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Ledningen kommer att löpa i befintlig ledningsgata och ingår även i huvudsak (hela
delen väster om väg 506) i deta jplanerat område för industriändamål (pappersbruk
mm). Bedömningen blir därför att påverkan blir liten.
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