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Anläggning: Nya 36 kV-kablar mellan station TT2520 Djuptjärn och ny station ST26,
mellan ny station ST26 och station TT 2313 Sörböle och mellan ny station ST26 och
detaljplanerat industriområde. Återkallelse av del av koncession för två befintliga kablar på
Sörböle (anläggningsnr. 412 Gy och 412 Gy (3)).
Driftspänning/Konstruktionsspänning: 36 kV
Kund: Skellefteå Kraft Elnät AB
Projekt: Koncession Djuptjärn – Sörböle
Ärende: Nätkoncession för linje

2(38)

2021-05-04

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Koncession för nya 36 kV-kablar
Djuptjärn-Sörböle

Författare
Sweco

Godkänt av

Bakgrund
Skellefteå Kraft Elnät AB (nedan benämnt Sökanden) söker nätkoncession (tillstånd) för
linje för att bygga tre nya 36 kV-ledningar i markkabelutförande; mellan station TT2520
Djuptjärn och ny station ST26, mellan ny station ST26 och station TT 2313 Sörböle och
mellan ny station ST26 och detaljplanerat industriområde Hammarängen, Skellefteå
kommun, Västerbottens län.
Station Antholmen i södra Bergsbyn har nått sin livslängd. I samband med Skellefteå Krafts
arbete med förstärkning och reinvestering av ledningsnätet i och kring Skellefteå har en
mer lämplig plats för ny station lokaliserats till platsen för station ST26. Syftet med de tre
nya markförlagda ledningarna är att förstärka driftsäkerheten i Skellefteå stad och
möjliggöra industrietableringar i området.
Miljöaspekter
Landskap och bebyggelsemiljö
Landskapet längs ledningen är flackt och består av stadsmiljö med bostäder, handel och
industriverksamhet på Sörböle och Anderstorp. Söder om travbanan och industriområdet
Hammarängen består landskapet av skogsbruksmark, myrmarker, en tillverkningsindustri
och en radiobilsportsbana.
Påverkan av en ny markkabel på boendemiljö sker under byggfasen i form av markarbeten
och avverkning för kabelgata. Effekter under byggskedet kan innebära begränsad
framkomlighet och förändrade ljudnivåer. Effekterna är dock kortvariga och när ledningen
är i drift och del av luftledningen är raserad utgör de inget hinder från att människor ska
kunna röra sig i området.
Den planerade ledningen i markkabelutförande kommer att alstra elektromagnetiska fält.
Fälten från markförlagda ledningar är dock normalt endast förhöjda precis ovanför kablarna
och avtar snabbt med avståndet till ledningen och är inte mätbara bara några meter ifrån
markkabeln.
Sammantaget bedöms markkabelns effekter och konsekvenser under byggskedet som små
till följd av ökade ljudnivåer och begränsad framkomlighet. Effekterna och konsekvenserna
under driftskedet bedöms som obetydliga för landskap- och boendemiljö.
Naturmiljö
Området längs den nya ledningen i markkabelutförande består i huvudsak av stadsmiljö
med bostäder, handel och industriverksamhet på Sörböle och Anderstorp. Söder om
travbanan och industriområdet Hammarängen finns vattenförekomsten Storsundet
(SE718930-174904) som har beslutade miljökvalitetsnormer. Över Sörböle och Anderstorp
finns en grundvattenförekomst Älvsediment Medleområdet (SE719298-172934) med
beslutade miljökvalitetsnormer.
Skellefteå Kraft genomförde en naturvärdesinventering år 2020. Inventeringsområdet
innefattade två alternativa sträckningar på vardera sida av väg 364 mellan Sörböle och
Djuptjärn. Under inventeringen har tre stycken områden klassats som naturvärdesobjekt i
klasserna 3-4. Objekt 1 och 2 ligger på västra sidan av väg Burträskvägen och väg 354 och
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Över Gåsmyran (objekt 3) passerar ledningen i befintligt kabelschakt. I samband med
Skellefteå Kraft naturvärdesinventering (2020) av området bekräftades att Gåsmyrans
hydrologi är kraftigt påverkad av dikning, väg och befintlig kabel. Området bedömdes därför
vid inventeringstillfället hålla ett visst naturvärde. Vidare har Gåsmyran, på grund av sin
ringa storlek, inte inventerats inom ramen för den nationella våtmarksinventeringen, VMI.
Vattenförekomsten Storsundet passerar igenom myren.
Det finns inga uppgifter gällande fynd av rödlistade arter eller fridlysta arter i direkt
anslutning till ledningssträckningen eller ledningsgatan.
Ledningen passerar Gåsmyran och anläggs i befintligt kabelschakt. Påverkan på
våtmarkens hydrologi kommer att till stor del kunna undvikas genom att arbetet genomförs
på frusen mark eller med t.ex. stockmattor. På så sätt medför verksamheten inga ytterligare
effekter av betydelse på våtmarkens hydrologi. Våtmarkens vattenreglerande funktion
bibehålls liksom förutsättningarna att hysa arter av intresse.
Sammantaget bedöms effekterna och konsekvenserna för naturmiljö- och fågelvärden av
sträckningen som små under byggskedet och obetydliga under driftskedet.
Rennäring
Maskaure sameby har delar av sina förvinter- och vinterbetesområden i området.
Sträckningen går inom ett område som utgör svår passage för rennäringen.
Påverkan av en ny markförlagd ledning på rennäringen sker under byggfasen i form av
markarbeten och avverkning för kabelgata. Effekter under byggskedet kan vara
tidsbegränsat ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av
markens värde som betesmark. Effekter under driftskedet kan uppstå i samband med
underhållsåtgärder.
Värdet på vinterbetesmarken längs ledningssträckningen läge och i dess närområde
bedöms som lågt på grund av markens stadsnära läge till Skellefteå och närhet till väg 364
och Burträskvägen. Risk för negativa effekter för rennäringen bedöms föreligga under
anläggningsskedet i det fall det sammanfaller med när samebyn nyttjar området.
Ledningarna bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva renskötsel i området.
Med inarbetade åtgärder bedöms ledningens effekter och konsekvenser under byggskede
som små/obetydliga. Under driftskede bedöms effekterna och konsekvenserna som
obetydliga.
Infrastruktur och övrig markanvändning
Sökanden har genomfört en sulfidjordsutredning (skrivbordsstudie). Studien visar att
sulfidjord sannolikt finns längs den nordligare delen av sträckan (området söder om
Skellefteå ner till travbanan) för de planerade markförlagda ledningarna mellan Djuptjärn
och Sörböle. Det är liten sannolikhet att sulfidjord påträffas i moränområden i den södra
delen. Möjligtvis kan det finnas sulfidjord under torvmarker i närheten av den planerade
stationen ST26. Om sulfidjorden dräneras eller störs så att jordmånen syresätts bildas den
sura sulfatjorden som karakteriseras av lågt pH (potentiellt pH <4). I de fall sulfidjord

Koncession för nya 36 kV-kablar
Djuptjärn-Sörböle

Författare
Sweco

Godkänt av

2021-05-04

kommer inte påverkas av planerade markkablar. Sträckningen går däremot i utkanten av
objekt 3 (del av Gåsmyran) som har klassats med visst naturvärde.

4(38)

2021-102030-0001

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Markanvändningen längs sträckningen består av stadsmiljö med industri, handel och
boendemiljö, vägar samt skogsmark. Sträckningen följer längs en gång- och cykelväg i
närheten till väg E4, längs med Burträskvägen samt enligt en befintlig kabelgata genom
skogsmark.
Påverkan av en ny markförlagd ledning på markanvändning sker främst under byggfasen i
form av markarbeten, avverkning för arbetsområdet och anläggning av ledningen. Effekter
under byggskedet kan vara begränsad framkomlighet och förändrade ljudnivåer. Effekterna
är dock kortvariga och när ledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i
området. Effekterna från en markförlagd ledning under driftskedet är kopplade till underhåll
av kabeln eller kabelgatan.
Ledningarnas passager av vägar sker genom tryckning eller genom infästning i vägtunnels
tak. Under byggskedet kan det ske störning av nyttjandet av vägen, men effekten är
kortvarig och övergående. Effekterna och konsekvenserna bedöms som obetydliga under
driftskedet.
Det finns ett antal registrerade potentiellt förorenade områden längs sträckningen. Med
vidtagna försiktighetsåtgärder bedöms risken för påverkan från försurning av sulfidjord eller
spridning av föroreningar som små i anläggningsskedet och obetydliga i driftskedet.
Samlad bedömning
De markförlagda ledningarna möjliggör för Sökanden att förstärka driftsäkerheten i
Skellefteå stad och möjliggöra industrietableringar i området.
I huvudsak kommer de sökta ledningarna att nyttja befintlig markkabelgata samt gå
parallellt med befintliga vägar vilket samlar infrastrukturen och gör att en mycket liten andel
ny mark kommer att tas i anspråk.
Sökanden kommer att inarbeta föreslagna skyddsåtgärder i förfrågningsunderlaget inför
detaljprojekteringen och vid upphandlingen av entreprenör för byggande av ledningarna.
Åtgärderna kommer även att följas upp vid kommande byggmöten med entreprenören för
att säkerställa att dessa vidtas/efterlevs.
Sammantaget bedömer Sökanden intrånget från planerade markkablar på omgivande
miljöaspekter som små under anläggningsskedet och obetydliga under driftskede.
Sökanden anser att fördelarna med de sökta 36 kV-markförlagda ledningarna vad gäller
omgivningspåverkan, funktion och drift och leveranssäkerhet gör att det är strategiskt riktigt
att bygga en ledning i enlighet med sökt sträckning.
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upptäcks kommer schaktet återfyllas snarast möjligt enligt den ordningsföljd jorden grävts
upp så att sulfidjorden exponeras för syre så kort tid som möjligt.
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Sökandens namn

Skellefteå Kraft Elnät AB

Adress

Kanalgatan 71
931 80 Skellefteå

Telefon

0910-77 25 00

Organisationsnummer

556244-3951

Kontaktperson Skellefteå Kraft
Adress

Kanalgatan 71
93180 Skellefteå

Telefon
e-mail

@skekraft.se

Berörda fastigheter

Se koncessionsansökans Bilaga C

Kommun

Skellefteå

Län

Västerbotten

Kartor i rapporten är publicerade enligt Lantmäteriets medgivande ©Lantmäteriet
CA2014/0601, CA2012/1208, CA2012/1207
Foton, kartor, illustrationer och fotomontage har, om inte annat anges, tagits fram av
Skellefteå Kraft Elnät AB och Sweco.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Konsult Sweco
Adress Box 110
Adress 901 03 Umeå
Webbadress www.sweco.se

Uppdragsledare, samråds- och MKB-ansvarig –
har en kandidatexamen från miljö- och hälsoskyddsprogrammet och har arbetat med
miljöprövning i fem år
arbetar som handläggare inom tillståndsfrågor främst inom elkoncessionsprojekt och vattenverksamheter.
Biträdande uppdragsledare –
har magisterexamen i kulturgeografi med inriktning på samhällsplanering och har
arbetat med uppdragsledning och miljöprövning i 13 år. Under de senaste åren har
främst arbetat som uppdragledare och tillståndsansvarig för stora och komplexa
elkoncessionsprojekt, ofta i samband med anslutning av vindkraft. I uppdraget har bl.a.
alternativutredning, samrådsamordning och skrivning och granskning av
miljökonsekvensbeskrivning ingått.
Intern kvalitetsgranskning –
har masterexamen i biologi och jobbar som gruppchef på Sweco
Environment i Umeå. Hon har arbetet som miljökonsult sen 2009 och var innan dess
funktionschef och enhetschef på länsstyrelsen med en övergripande och drivande roll när
det gäller naturvårds- och miljöfrågor kopplade till samhällsplanering, infrastrukturplanering
och naturresursutnyttjande. Genom sitt arbete har hon skaffat sig en bred och gedigen
kompetens när det gäller samråd och granskning av miljökonsekvensbeskrivning för
infrastrukturprojekt och elkoncessioner, samt även inom andra områden som, vindkraft,
vattenverksamhet, strandskydd, Natura 2000, mineralutvinning etc.
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Krav på sakkunskap:

1.

Inledning

1.1

Bakgrund

2021-102030-0001

Skellefteå Kraft Elnät AB (nedan benämnt Sökanden) söker nätkoncession (tillstånd) för
linje för att bygga tre nya 36 kV-ledningar i markkabelutförande; mellan station TT2520
Djuptjärn och ny station ST26, mellan ny station ST26 och station TT 2313 Sörböle och
mellan ny station ST26 och detaljplanerat industriområde Hammarängen, se Figur 1-1.
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Figur 1-1. Översiktskarta över sökt ledningssträckning.
Station Antholmen i södra Bergsbyn har nått sin livslängd, se Figur 1-1. I samband med
Skellefteå Krafts arbete med förstärkning och reinvestering av ledningsnätet i och kring
Skellefteå har en mer lämplig plats för ny station lokaliserats till platsen för station ST26.
Koncessionsansökan för de tre ledningarna Station Djuptjärn – Ny station ST26, Ny station
ST26 – Industriområdet och Ny station ST26 – Station Sörböle utgör en del i arbetet med
att förstärka driftsäkerheten i hela Skellefteå stad samt möjliggöra industrietableringar i
området.
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Syftet med markkabelförbanden mellan ny station ST26 och station TT2520 är att
sammanbinda ledningarna L252S1 samt L252S2 med station TT2520 Djuptjärn (via ny
station ST26) och på så vis bidra till att förstärka kapaciteten i området.
Syftet med markkabeln mellan ST26 och Hammarängens industriområde är att
sammanbinda dem och därmed möjliggöra strömförsörjning av framtida verksamheter i det
planerade industriområdet.
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1.2

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 och
tillstånd beviljas vanligtvis tillsvidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.
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 länsstyrelsen beslut
om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan behöver bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken 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.
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 inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kartor och teknisk beskrivning
lämnas till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen skickar ärendet på
remiss och beslutar därefter om koncession. Beslutet kan överklagas till mark- och
miljödomstolen.
Koncessionen gäller tills vidare och ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i
anspråk. För detta krävs markupplåtelse för kraftledningen inom berörda fastigheter.
Skellefteå Kraft strävar efter att teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda
fastighetsägare.
Koncessionsbeslutet och markupplåtelseavtalet ligger till grund för Skellefteå Krafts
ansökan om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten, vilket innebär att marken
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Syftet med markkabeln mellan Djuptjärn-Sörböle är att sammanbinda ny station ST26 och
station TT2313 Sörböle och på så vis bidra till att förstärka kapaciteten i området.

Processen för tillståndsprövning redovisas Figur 1-2.

Figur 1-2. Processen för tillstånd och samråd vid tillståndsprövning.

1.3

Genomförda samråd och länsstyrelsens beslut

Ett första samråd enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken genomfördes med berörd myndighet,
kommun, sameby, organisation och förening samt med fastighetsägare till en eller flera
fastigheter som ligger inom eller i direkt anslutning till något av de alternativa stråken som
redovisas i samrådsunderlaget. Samrådet hölls mellan den 1 december 2020 till den 8
januari 2021.
Ett kompletterande samråd hölls efter möte med Skellefteå kommun angående ytterligare
ett stråk. Samrådet hölls mellan den 17 december 2020 till den 22 januari 2021.
Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen
med Skellefteå Krafts kommentarer till inkomna yttranden redovisas i Bilaga D1
Samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen lämnades in till länsstyrelsens för beslut om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Framförda synpunkter har
beaktats under framtagande av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen i Västerbottens län lämnade 18 februari 2021 enligt 6 kap. 26 § miljöbalken
att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (ärendebeteckning
407-1181-2021), se Bilaga E till ansökan. Detta medför att inget avgränsningssamråd
genomförts och att en liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.
Efter genomförda samråd utredde Skellefteå Kraft en ledningssträckning för kablarna.
Sträckningen var anpassad efter omgivande intressen, inkomna synpunkter, befintliga
ledningar och kommunens pågående planer. Sträckningen mellan väg 364 och stationerna
ST26 och TT2520 avvek till viss del ifrån de tidigare redovisade alternativa stråken A, E
och F. Den nya, justerade sträckningen följde en befintlig ledningsgata/gammal skogsväg
och berör fastigheter som inte tidigare varit berörda av projektet. Skellefteå Kraft valde
därmed att genomföra ytterligare ett samråd med berörda fastighetsägare. Vid utskick till
länsstyrelsen ställdes frågan om länsstyrelsen önskar att ta ett nytt beslut om betydande
miljöpåverkan eller om detta samråd inte inverkar på deras tidigare beslut. Länsstyrelsen
meddelade att de fasthåller deras beslut om ej betydande miljöpåverkan.
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fastighetsrättsligt upplåts för ledning. Ledningsrätten gäller under obegränsad tid.
Ledningsrätten innebär att fastighetsägaren fortsätter att äga marken men att Skellefteå
Kraft betalar ersättning enligt gängse norm för att få använda marken.
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Beskrivning av sökt sträckning

Nedan beskrivs de ledningssträckningar som Sökanden valt att gå vidare med och söka
koncession för, samt motivering till detta.
Sökanden har valt att söka koncession för tre nya 36 kV-ledningar i markkabelutförande.
En ledning mellan station TT2313 Sörböle och ny station ST26. En ledning mellan
Hammarängens industriområde och ST26 och en ledning mellan ST26 och TT2520
Djuptjärn för att sammanbinda ledningarna L252S1 och L252S2 med ST26.
Sträckningarna är utformade efter inkomna synpunkter i samråd, information som inkommit
i möte med Skellefteå kommun och utifrån områdets förutsättningar.
Sökanden bedömer att lokaliseringen av vald sträckning för de tre markkablarna medför
den bästa lokaliseringen utifrån områdets förutsättningar eftersom intrånget samlas till
befintlig infrastruktur och undviker påverkan på boendemiljö, befintlig infrastruktur och
kommunala planer, läs vidare om bedömningen av sträckningens miljökonsekvenser i
avsnitt 5.
1.4.1. Ny station ST26 till station TT2520 Djuptjärn
Kabelförbanden till och från ST26 samförläggs till största del i samma schakt och
samförläggs med sträckningarna ST26-Sörböle och ST26-Hammarängen industriområde,
se Figur 1-3.
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Figur 1-3. Kabel mellan ny station ST26 till station TT2520 Djuptjärn
1.4.2. Ny station ST26 och TT2313 Sörböle
Sträckningen mellan Sörböle och station ST26 går från station Sörböle österut och korsar
E4:an genom tryckning (t.ex. styrd borrning). Ledningen följer sedan på västra sidan av
gång- och cykelvägen i cirka 120 meter för att sedan passera över till östra sidan av gångoch cykelvägen och gå inom befintlig kabelgrav. Söder om Burträskvägen finns en
gångtunnel för passage under E4:an, se Figur 1-4. Ledningen förläggs i anslutning till
befintlig gångtunnel antingen genom tryckning eller genom att fästa kablarna i tunnelns tak
enligt gällande praxis.
Ledningen följer sedan på östra sidan av Burträskvägen. När Burträskvägen ansluts till väg
364 korsar ledningen vägen genom tryckning och går inom en befintlig kabelgata och längs
med en traktorväg i skogsbruksmark, på östra sidan av väg 364. Till sist viker ledningen av
västerut och korsar återigen väg 364 genom tryckning innan anslutning till ny station ST26.
Ledningssträckningen är cirka 2,9 kilometer lång.
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Nollalternativ

Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att koncessionen för de tre nya 36 kV-ledningar
uteblir. Detta innebär att Skellefteå Kraft inte kan tillmötesgå framtida elbehov och
tillkommande last i området och att utvecklingen av Skellefteå stad hämmas.
De miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid koncession för nya markförlagda
ledningar uteblir.

1.6

Alternativ utformning och kostnadsberäkning

En alternativ utformning för de markförlagda ledningarna är luftledning. Sökanden har dock
valt bort luftledning som ett tänkbart alternativ eftersom lokaliseringen är stadsnära. En
markkabel är betydligt mycket dyrare att anlägga än en luftledning. Det är också svårare att
lokalisera skador på ledningen vid eventuellt brott på ledningen än vid
luftledningsutförande. En markförlagd ledning ses dock som ett lämpligt alternativ för
ledningar med lägre spänningsnivåer, såsom gällande ledning, och på kortare sträckor,
samt inom stadsmiljö eller andra platser där det finns ont om plats.
Sammantaget bedömer därför Sökanden att fördelarna med markkabel vad gäller funktion
och drift och med hänsyn till omgivande planerad åtgärd gör att det är strategiskt mest
riktigt att använda markförlagd ledning för den planerade ledningen.
Syftet med en kostnadsberäkning är att Energimarknadsinspektionen ska kunna pröva om
den ansökta ledningen är lämplig från allmän synpunkt och om den utgör det bästa rimliga
alternativet.
Ett luftledningsalternativ för ledningen är inte byggtekniskt möjlig över området Sörböle då
det skulle bli mycket trångt, varför ingen kostnadsberäkning kan anses erforderlig för ett
alternativ i luftledningsutförande.
Ingen av de alternativa stråken bedöms ha några miljömässiga fördelar och
förläggningsmetoderna är densamma. Skillnaderna i kostnader under anläggnings-, drift
och underhållsskede mellan sträckningsalternativen bedöms därmed som marginella varför
ingen beräkning anses erforderlig i detta projekt.
Skellefteå Kraft bedömer att en redovisning av byggkostnader, omställningskostnader,
kostnader för tillståndsprocess etc. samt kostnader för redovisade skyddsåtgärder inte kan
anses rimligt i detta projekt. Detta utifrån projektet storlek då det skulle innebära ett gediget
utredningsarbete som inte bedöms underlätta för Energimarknadsinspektionen i deras
handläggning och bedömning om den sökta ledningen är lämplig ur allmän synpunkt eller
om vald sträckning är det bästa alternativet.
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2.

Ledningens utförande

2.1

Tekniskt utförande
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De nya markförlagda ledningarna kommer ha en konstruktionsspänning på 36 kV och en
nominell spänning på 33 kV. En ledning består av ett kabelförband med tre enledarkablar.
Q-fas utgör en extra fas och utgör en säkerhet som används ifall någon av faserna i de
andra kabelförbanden skulle gå sönder.

2021-102030-0001

Befintliga vägar kommer att användas för transport av maskiner och material till och från
anläggningsområdet. I den mån behov uppstår kommer kablarna samförläggas med annan
kabel- och ledningsinfrastruktur som planeras i området. Vid samförläggning kan dock
kabelgraven både blir djupare och bredare till följd av att det är fler ledningar som ska få
plats. Vid anläggande av en markkabel kommer det upprätthållas en cirka 4 meter bred
byggnads- och anläggningsfri zon på vardera sida av schaktet ovanför kablarna. Syftet med
zonen är att skydda kablarna och hålla dem tillgängliga för reparation.
2.1.1. Kabel mellan ny station ST26 och station TT2520 Djuptjärn
Kabelförbanden förläggs i ett uppschaktat kabeldike med ett djup på cirka 0,8-1,5 meter
och med en schaktbredd på totalt cirka 11-12 meter. Under anläggningsskedet kommer ett
cirka 8-10 meter brett arbetsområde tas i anspråk. Avverkning av skog kan behövas för att
rymma arbetsmaskiner.
Alla kabelförbanden som går till och från ny station ST26 samförläggs till största del i
samma schakt enligt principskissen, se Figur 2-1. Väg 364 passeras genom schaktfri
metod s.k. tryckning.

ST26 Djuptjärn
till TT2520
Djuptjärn

ST26 Djuptjärn till
L252S1 samt
L252S2

Kablar för
Sörböle och
Hammarängen

Bredd, schaktbotten: 9-10 meter (tryckning under väg 364)

Bredd, schakt: 11-12 meter

Figur 2-1. Principskiss (markkabel), L252S1 och L252S2 till TT 2520 Djuptjärn via ny
station ST26.
2.1.2.

Kabel mellan ny station ST26 och TT2313 Sörböle samt mellan ST26 och
Hammarängens industriområde
Ledningarna mellan ny station ST26 till TT2313 Sörböle och mellan ST26 och
Hammarängens industriområde samförläggs för delar av sträckan, se Figur 2-2. Väg 364
passeras genom schaktfri metod s.k. tryckning.
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Djup 0,8 1,5 meter

Djup 0,8 1,5 meter
Kablar till Sörböle

Bredd, schaktbotten: 4-5 meter (tryckning under väg)

Bredd, schakt: 6-7 meter

Figur 2-2. Principskiss (markkabel), kablarna mellan ST26till industriområdet samordnas
med kablarna som går mellan ST26 och TT2313 Sörböle.
Mellan Hammarängens industriområde och TT2313 Sörböle går ledningen i egen kabelgrav
enligt principskiss 2-3. Vägar passeras genom tryckning eller genom att kabeln förläggs i
anslutning till befintlig gångtunnel (vid E4:an).

Djup 0,8 - 1,5 meter

Bredd, schaktbotten: 2 -3 meter
Bredd, schakt: 4-5 meter

Figur 2-3. Principskiss över när kablarna mellan ST26och TT2313 Sörböle går i egen
kabelgrav efter att anslutning av industriområdet skett.
Över Gåsmyran finns en befintlig traktorväg som kan nyttjas vid anläggningen.

2.2

Drift och underhåll

En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas återkommande. Driftbesiktning
av ledningen i markkabelutförande görs okulärt från mark en gång per år. De tekniska
underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen i
samband med besiktningen. Vid erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en
bedömning från fall till fall vilka åtgärder som behöver vidtas.
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2.3

Återkallelse av koncession för del av befintliga markkablar

Sökanden ansöker även om att återkalla del av nätkoncessionen för två befintliga kablar på
Sörböle (anläggningsnr. 412 Gy och 412 Gy (3)). Sträckningen vars koncession återkallas
är mellan station Sörböle och en plats sydost om en rastplats, se Figur 2-4.
Kablarna går parallellt med varandra. Koncessionen för ledning 412 Gy är ifrån 1977. En
ansökan om förlängd koncession har skickats in för ledning 412 Gy (3) och ligger hos Ei
(ärende 2017-103411), inget beslut har inkommit. Det blir endast en liten del av 412 Gy(3)
som blir kvar.
Skellefteå Kraft avser att för delar av sträckan tillsvidare låta kablarna ligga kvar efter att
kablarna tagits ur drift. Sökanden anser att det är onödigt att specifikt genomföra dessa
stora grävarbeten och riskera störning av trafiken på E4:an endast i syfte att plocka upp
ledningarna. Kablarna kommer istället att plockas upp i samband med andra arbeten som
kräver grävning i området. Sökanden anser därför att det är miljömässigt bäst att låta
kabeln ligga kvar tills vidare. Ingen olja (PCB) finns i kablarna. I de fall den nya ledningen
sammanfaller med det gamla kabelschakten kommer dock kabeln att tas upp för just de
delarna.
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Den öppna gatan för ledningen i markkabelutförande behöver hållas öppen.
Underhållsåtgärderna görs regelbundet, med ett intervall på cirka 8 år beroende på
markens bonitet. Röjningen görs normalt manuellt med röjsåg.
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Figur 2-4. Sökanden återkallar koncessionen för del av 412 Gy och 412 Gy (3) mellan
station Sörböle och en plats sydost om en rastplats, Skellefteå kommun.

3.

Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning

3.1

Avgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
36 kV-ledningarna kan förväntas ge direkt eller indirekt och på kort sikt, medellång sikt och
lång sikt
3.1.1. Geografiskt
Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det område som berörs av ny koncession
vilket motsvarar ett område på cirka 50 meter på ömse sidor om de nya ledningarna i
markkabelutförande. De flesta konsekvenser uppkommer inom detta område, men även
områden på större avstånd kan påverkas. I det fall ledningens effekter är väsentliga för
intressen längre bort än cirka 50 meter så har även dessa beskrivits.
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De miljöaspekter som bedömts vara mest relevanta längs aktuell sträckning är:
• Landskap och bebyggelsemiljö - påverkan på upplevelsevärdet och
bebyggelsemiljön.
• Naturmiljö & fågel – påverkan på områden och objekt med värdefull natur/arter.
• Rennäring – påverkan på renar och rennäringens bedrivande.
• Infrastruktur och övrig markanvändning – påverkan genom störning under
byggskede.
Några kumulativa effekter har inte identifierats.
3.1.3. Miljöaspekter som ej behandlas ytterligare
Nedan redovisas de miljöaspekter som inte behandlas ytterligare i denna
miljökonsekvensbeskrivning då planerad verksamhet inte bedöms påverka dem i någon
större grad.
Buller
Markkabeln bedöms inte utgöra buller när ledningen är i drift varför buller inte behandlas i
denna miljökonsekvensbeskrivning. Buller och andra störningar kan uppstå temporärt
under byggtiden.
Kulturmiljö
Det finns inga registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i närområdet
till ledningssträckningen. Om tidigare icke kända forn- eller kulturhistoriska lämningar
påträffas under byggnation ska dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning (2 kap
kulturmiljölagen).
Friluftsliv
Vald sträckning följer i huvudsak befintlig infrastruktur i form av vägar och befintlig
kabelgata/traktorväg och bedöms inte påverka eventuellt förekommande friluftsliv i
skogsområdet söder om Hammarängen. Ökad mänsklig närvaro, begränsad framkomlighet
och buller uppstå temporärt under byggtiden.
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3.1.2. Miljöaspekter
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats med
utgångspunkt från lagar och förordningar, kunskap om befintlig miljö och projektets
tänkbara påverkan samt vad som framkommit i samrådet.
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Klimatförändringar och yttre händelser
När det gäller klimatförändringar och yttre händelser har Sökanden bedömt att området inte
är aktuellt för naturkatastrofer i form av större jordbävningar, översvämningar eller stormar.
Inte heller risk för ras föreligger. En yttre händelse som möjligtvis skulle kunna påverka den
sökta markförlagda ledningen är att kabeln grävs av. Utöver detta har inga övriga yttre
händelser som kan påverka den markförlagda ledningen identifierats. Detta hanteras
därmed inte mer i denna miljökonsekvensbeskrivning.

3.2

Bedömningsgrunder

Påverkan, effekterna och konsekvenserna av planerad verksamhet redovisas i följande
avsnitt och Tabell 5-1. Påverkan är den fysiska åtgärden i sig. Effekten är den direkta eller
indirekta effekt (negativ eller positiv) som den planerade verksamheten medför under
raserings-, bygg- och driftskede dvs. den förändring som uppkommer i omgivningen.
Konsekvensen utgörs av en analys av hur värdet påverkas (negativt eller positivt) och en
bedömning av i vilken grad konsekvensen är dvs. betydelsen av denna förändring.
Effekterna och konsekvenserna bedöms utifrån följande graderingar: stora, måttliga, små,
inga/obetydliga eller positiva. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och
ingreppets eller störningens omfattning, se Tabell 3-1.
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Barriäreffekt
Markkabeln bedöms inte utgöra en barriär som begränsar möjligheterna till friluftsliv
eftersom vald sträckning i huvudsak följer befintlig infrastruktur i form av vägar och befintlig
kabelgata/traktorväg. Inte heller bedöms växt- eller djurliv påverkas i sådan omfattning att
barriäreffekter behöver behandlas särskilt i denna miljökonsekvensbeskrivning.
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Miljökonsekvenser

I detta kapitel beskrivs påverkan, effekter och konsekvenser av de nya 36 kV-ledningarna i
markkabelutförande under varje miljöaspekt. Samlad bedömning av konsekvenser i de
olika alternativen finns att läsa i avsnitt 5.1.

4.1

Gällande planer och program

4.1.1. Förutsättningar
Skellefteå kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i oktober 1991 och anger
nuvarande markanvändning. Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen vann laga
kraft 2020.
Sträckningen som går ifrån Sörböle passerar område 7 i Figur 4-1. Området är viktigt för
hantering av dagvatten. Sträckningen passerar på östra sidan och parallellt med
Burträskvägen.

Figur 4-1. Urklipp från fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen, stadsdelen Sörböle.
Sträckningen mellan station Sörböle och ST26 berör ett antal detaljplaner för industri- och
bostadsbebyggelse samt handel och kontorsändamål i stadsdelarna Sörböle och
Anderstorp.
4.1.2.
•

Inarbetade åtgärder
Anläggningsarbeten utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor
minimeras. Krav på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i
entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.
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•

När ledningen har anlagts kommer schaktet återfyllas enligt den ordningsföljd
jorden grävts upp och marken återställas så att markförhållandena blir densamma
som innan anläggningsskedet.
Detaljprojektering av ledningen inom område för dagvattenhantering sker i samråd
med Skellefteå kommun.

4.1.3. Miljökonsekvenser
Påverkan av en ny markkabel på planer och program sker under byggfasen i form av
markarbeten. Under driftskedet kan en ledning påverka genom att ledningen strider mot
vad som planeras.
Detaljprojektering av ledningen inom område för dagvattenhantering sker i samråd med
Skellefteå kommun. På så sätt säkerhetsställs att området inte påverkas negativt.
Ledningsträckningen mellan station Sörböle och ST26 följer befintlig infrastruktur i form av
vägar och befintlig kabelgata/traktorväg och bedöms inte medföra någon effekt på de
detaljplanelagda områdena och markanvändning när väl ledningen är i drift. När
ledningarna är anlagda kommer marken återställas så att markförhållandena blir
densamma som innan. Kablarna möjliggör att det detaljplanelagda industriområdet
Hammarängen kan ansluta till elnätet.
Ledningarna överensstämmer med kommunens översiktsplanering då den tryggar
elförsörjningen i samband med en utveckling av staden.

4.2

Landskap- och bebyggelsemiljö

4.2.1. Förutsättningar
Analyser och bedömningar av påverkan på landskapet baseras på utförda kartstudier
(terrängkartan, ortofoto). Tolkningar av materialet har därefter legat till grund för
konsekvensbedömningen.
Landskapet längs ledningen är flackt och består av stadsmiljö med bostäder, handel och
industriverksamhet på Sörböle och Anderstorp. Söder om travbanan och industriområdet
Hammarängen består landskapet av skogsbruksmark, myrmarker, en tillverkningsindustri
och en radiobilsportsbana.
4.2.2. Inarbetade åtgärder
Någon åtgärd är inte aktuellt.
4.2.3. Miljökonsekvenser
Påverkan av en ny markkabel på boendemiljö sker under byggfasen i form av markarbeten
och avverkning för kabelgata. Effekter under byggskedet kan innebära begränsad
framkomlighet och förändrade ljudnivåer. Effekterna är dock kortvariga och när ledningen
är i drift och del av luftledningen är raserad utgör de inget hinder från att människor ska
kunna röra sig i området.
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Fältstyrkan beror på strömmens storlek
och på fasernas inbördes placering och avstånd till varandra. Även läget i förhållande till
andra parallellgående kraftledningar har inverkan. Forskning avseende fältens eventuella
påverkan på människors hälsa har pågått under lång tid men det vetenskapliga underlaget
anses fortfarande inte vara tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett faktiskt
gränsvärde. Energimarknadsinspektionen brukar dock rekommendera att elbolag bör
utreda möjligheter för att reducera magnetfältsnivåer vid de platser där människor vistas
stadigvarande om magnetfältsvärdet överstiger 0,4 mikrotesla (T). Denna
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Den planerade ledningen i markkabelutförande kommer att alstra elektromagnetiska fält.
Fälten från markförlagda ledningar är dock normalt endast förhöjda precis ovanför kablarna
och avtar snabbt med avståndet till ledningen och är inte mätbara bara några meter ifrån
markkabeln.
Sammantaget bedöms markkabelns effekter och konsekvenser under byggskedet som små
till följd av ökade ljudnivåer och begränsad framkomlighet. Effekterna och konsekvenserna
under driftskedet bedöms som obetydliga för landskap- och boendemiljö.

4.3

Naturmiljö

4.3.1. Förutsättningar
Konsekvensbedömningen baseras på digitalt underlag som inhämtats från länsstyrelsen,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Vatteninformation Sverige (VISS), Artdatabanken och
Artportalen.
Området längs den nya ledningen i markkabelutförande består i huvudsak av stadsmiljö
med bostäder, handel och industriverksamhet på Sörböle och Anderstorp. Söder om
travbanan och industriområdet Hammarängen finns vattenförekomsten Storsundet
(SE718930-174904) som har beslutade miljökvalitetsnormer. Över Sörböle och Anderstorp
finns en grundvattenförekomst Älvsediment Medleområdet (SE719298-172934) med
beslutade miljökvalitetsnormer, Se Figur 4-2.
Skellefteå Kraft genomförde en naturvärdesinventering år 2020. Inventeringsområdet
innefattade två alternativa sträckningar på vardera sida av väg 364 mellan Sörböle och
Djuptjärn, se Bilaga D2. Under inventeringen har tre stycken områden klassats som
naturvärdesobjekt i klasserna 3-4. Objekt 1 och 2 ligger på västra sidan av väg
Burträskvägen och väg 354 och kommer inte påverkas av planerade markkablar, se Figur
4-2. Sträckningen går däremot i utkanten av objekt 3 (del av Gåsmyran) som har klassats
med visst naturvärde.
Över Gåsmyran (objekt 3) passerar ledningen i befintligt kabelschakt. I samband med
Skellefteå Kraft naturvärdesinventering (2020) av området bekräftades att Gåsmyrans
hydrologi är kraftigt påverkad av dikning, väg och befintlig kabel. Området bedömdes därför
vid inventeringstillfället hålla ett visst naturvärde. Vidare har Gåsmyran, på grund av sin
ringa storlek, inte inventerats inom ramen för den nationella våtmarksinventeringen, VMI.
Vattenförekomsten Storsundet passerar igenom myren, se Figur 4-3.
Det finns inga uppgifter gällande fynd av rödlistade arter eller fridlysta arter i direkt
anslutning till ledningssträckningen eller ledningsgatan.
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rekommendation följer Sökanden. För markförlagda kablar är avståndet mellan fasledarna
litet, vilket innebär att magnetfälten blir låga och inte mätbara bara några meter ifrån
markkabeln.
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Figur 4-2. Områdets intressen.
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Figur 4-3. Gåsmyran.
4.3.2. Inarbetade åtgärder
Under bygg- och driftskede kommer Sökanden att utföra följande generella
försiktighetsåtgärder:
• Anläggningsarbeten utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor
minimeras. Krav på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i
entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.
• Schaktfri metod kommer användas för passage av vattenförekomsten Storsundet
(SE718930-174904).
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4.3.3. Miljökonsekvenser
Påverkan av en ny ledning i kabelutförande på naturmiljön sker under byggfasen. Under
byggskedet kan tillgängligheten till området längs ledningen tillfälligt begränsas. Detta är
dock övergående. Intrånget bedöms innebära en tillfällig störning av växt- och djurliv under
byggtiden. Markförläggningen förläggs längs med befintlig infrastruktur och befintlig
kabelgata. Där den markförlagda ledningen passerar kan det komma att krävas avverkning
för att rymma arbetsområde för maskiner, tex. grävmaskin.
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Ledningen passerar Gåsmyran (naturvärdesobjekt 3) och anläggs i befintligt kabelschakt.
Påverkan på våtmarkens hydrologi kommer att till stor del kunna undvikas genom att
arbetet genomförs på frusen mark eller med t.ex. stockmattor. På så sätt medför
verksamheten inga ytterligare effekter av betydelse på våtmarkens hydrologi. Våtmarkens
vattenreglerande funktion bibehålls liksom förutsättningarna att hysa arter av intresse.
Sammantaget bedöms effekterna och konsekvenserna för naturmiljö- och fågelvärden av
sträckningen som små under byggskedet och obetydliga under driftskedet.

4.4

Rennäring

Konsekvensbedömningen baseras på digitalt underlag som inhämtats från länsstyrelsen
över samebyns markanvändning, underlag från Sametinget och information som
framkommit i samråd med samebyn.
4.4.1. Förutsättningar
Maskaure sameby har delar av sina förvinter- och vinterbetesområden i området.
Sträckningen går inom ett område som utgör svår passage för rennäringen, se Figur 4-2.
4.4.2. Inarbetad åtgärd
Skellefteå Kraft kommer kontakta samebyn innan och under byggfasen i syfte att planera
arbetena i samråd med samebyn.
4.4.3. Miljökonsekvenser
Påverkan av en ny markförlagd ledning på rennäringen sker under byggfasen i form av
markarbeten och avverkning för kabelgata. Effekter under byggskedet kan vara
tidsbegränsat ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av
markens värde som betesmark. Effekter under driftskedet kan uppstå i samband med
underhållsåtgärder.
Värdet på vinterbetesmarken längs ledningssträckningen läge och i dess närområde
bedöms som lågt på grund av markens stadsnära läge till Skellefteå och närhet till väg 364
och Burträskvägen. Risk för negativa effekter för rennäringen bedöms föreligga under
anläggningsskedet i det fall det sammanfaller med när samebyn nyttjar området.
Ledningarna bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva renskötsel i området.
Med inarbetade åtgärder bedöms ledningens effekter och konsekvenser under byggskede
som små/obetydliga. Under driftskede bedöms effekterna och konsekvenserna som
obetydliga.
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Med vidtagna försiktighetsåtgärder bedöms inte påverkan av beslutade miljökvalitetsnormer
påverkas.

Infrastruktur och övrig markanvändning

4.5.1. Förutsättningar
Jorden där schakt för de markförlagda ledningarna planeras består enligt SGU (2021a) av
lera och silt (från Sörböle till strax söder om travbanan). Söder om detta är morän den
dominerande jordartstypen, men även berg i dagen kan förekomma. Sökanden har
genomfört en sulfidjordsutredning (skrivbordsstudie). Studien visar att sulfidjord sannolikt
finns längs den nordligare delen av sträckan (området söder om Skellefteå ner till
travbanan) för de planerade markförlagda ledningarna mellan Djuptjärn och Sörböle. Det är
liten sannolikhet att sulfidjord påträffas i moränområden i den södra delen. Möjligtvis kan
det finnas sulfidjord under torvmarker i närheten av den planerade stationen ST26.
Osäkerheter kvarstår på vilket djup sulfidjord skulle kunna förekomma, vanligt är från cirka
0,5 – 1 meter under markytan ner till några meter.
Om sulfidjorden dräneras eller störs så att jordmånen syresätts bildas den sura sulfatjorden
som karakteriseras av lågt pH (potentiellt pH <4). Längs Norrlandskusten i relativt nyligen
avsatta glaciala och marina leriga sediment är problemet med sulfid och sulfatjordar
påtagligt (SGU, 2015). De sura förhållanden frigör metaller och svavel från jorden, och
lakvatten från sulfidjord kan även frigöra metaller från omkringliggande jordar och påverka
akvatiska miljöer negativt i anslutande vattendrag.
Markanvändningen längs sträckningen består av stadsmiljö med industri, handel och
boendemiljö, vägar samt skogsmark. Sträckningen följer längs en gång- och cykelväg i
närheten till väg E4, längs med Burträskvägen samt enligt en befintlig kabelgata/traktorväg
genom skogsmark.
Det finns ett antal registrerade potentiellt förorenade områden längs sträckningen, se Figur
4-4. Områdena består av mackar med drivmedelshantering, verkstäder, industrier, en
avfallsdeponi och en gummiproduktion.
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Figur 4-4. Registrerade potentiellt förorenade områden från EBH-stödet.
4.5.2. Inarbetade åtgärder
Sökanden kommer att samråda med Trafikverket och Skellefteå kommun i samband med
projektering av ledningen.
I de fall sulfidjord upptäcks kommer schaktet återfyllas snarast möjligt enligt den
ordningsföljd jorden grävts upp så att sulfidjorden exponeras för syre så kort tid som
möjligt.
Passage av väg E4 sker genom tryckning dvs. schaktfri metod, t.ex. styrd borrning eller
genom infästning i vägtunnelns tak. Passage av väg 364 sker genom tryckning.
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4.5.3. Miljökonsekvenser
Påverkan av en ny markförlagd ledning på markanvändning sker främst under byggfasen i
form av markarbeten, avverkning för arbetsområdet och anläggning av ledningen. Effekter
under byggskedet kan vara begränsad framkomlighet och förändrade ljudnivåer. Effekterna
är dock kortvariga och när ledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i
området. Effekterna från en markförlagd ledning under driftskedet är kopplade till underhåll
av kabeln eller kabelgatan.
Ledningarnas passager av vägar sker genom tryckning eller genom infästning i vägtunnels
tak. Under byggskedet kan det ske störning av nyttjandet av vägen, men effekten är
kortvarig och övergående. Effekterna och konsekvenserna bedöms som obetydliga under
driftskedet.
Med vidtagna försiktighetsåtgärder bedöms risken för påverkan från försurning av sulfidjord
eller spridning av föroreningar som små i anläggningsskedet och obetydliga i driftskedet.

4.6

Sammanställning av försiktighetsåtgärder

Nedan presenteras en sammanställning av de försiktighetsåtgärder som Skellefteå Kraft
åtar sig för att avhjälpa, hindra eller motverka negativ påverkan på berörda intressen i
enlighet med 2 kap 3 § miljöbalken, se Tabell 4-1.

Tabell 4-1. Försiktighetsåtgärder som Skellefteå Kraft avser att vidta inom projektet.
Intresse
Landskap- och
bebyggelsemiljö
Naturmiljö

Rennäring
Infrastruktur och övrig
markanvändning

Försiktighetsåtgärd
Någon åtgärd är inte aktuellt.
Under bygg-och driftskede kommer Sökanden att utföra följande generella
försiktighetsåtgärder:
•
Anläggningsarbeten utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och
oljor minimeras. Krav på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i
entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.
• Schaktfri metod kommer användas för passage av vattenförekomsten
Storsundet (SE718930-174904).
Skellefteå Kraft kommer kontakta samebyn innan och under byggfasen i syfte att
planera arbetena i samråd med samebyn.
Sökanden kommer att samråda med Trafikverket och Skellefteå kommun i
samband med projektering av ledningen.
I de fall sulfidjord upptäcks kommer schaktet återfyllas snarast möjligt enligt den
ordningsföljd jorden grävts upp så att matjorden återförs ovan övrigt material och
att sulfidjorden exponeras för syre så kort tid som möjligt.
Passage av väg E4 sker genom tryckning dvs. schaktfri metod, t.ex. styrd
borrning eller genom infästning i vägtunnelns tak. Passage av väg 364 sker
genom tryckning.
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Utschaktat material används för återfyll inom samma plats och därmed förhindras spridning
av eventuella föroreningar. Schaktet återfylls enligt den ordningsföljd jorden grävts upp.
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