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KOMPLETTERING

Bemötande av begäran om komplettering gällande ansökan om koncession
enligt ellagen för ledningen Aurora Line

Allmänt om ärendet
Den 30 september 2021, med komplettering 13 oktober, 16 november samt
25 november, ansökte Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) om
koncession enligt ellagen för projekt Aurora Line, en 400 kV luftledning mellan
station Messaure och finska gränsen i Torne älv.
Den 1 december 2021 inkom Energimarknadsinspektionen (Ei) med en begäran om
komplettering. Nedan bemöts efterfrågade kompletteringar under samma rubriker
som i begäran.
Rubriken ”Uppdatering av koncessionsansökan” innefattar delar som Svenska
kraftnät nu korrigerar alternativt kompletterar ansökan med.

Efterfrågade kompletteringar
Naturmiljö och arter
Arter som avses skyddas vid Ol-Larsberget respektive Granbergsliden
Med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 20 kap 1 § redovisas
skyddade arter som omfattas av sekretess separat i Bilaga 1 till denna
komplettering.

SvK1000, v5.0, 2018-08-01

Bilaga 2f Fågelinventering av våtmarksfåglar
Skyddsåtgärder smålom, myrsnäppa och fjällvråk
MKB:ns Bilaga 2f färdigställdes två år innan ansökan med tillhörande MKB
skickades in. Känslighet och hänsyn som är beskrivet i rapporten är baserat på
generella riktlinjer från Skogsstyrelsen eftersom ledningens lokalisering i det
skedet inte bestämts. En mer detaljerad analys har gjorts i samband med
framtagande av MKB:n, utifrån den nu föreslagna sträckningen. De skyddsåtgärder
som föreslås i MKB:n och som anges i avsnitt 5.2.3, skyddsåtgärd 1, 2, 5 och 8,
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bedöms tillräckliga för att direkt skydda eventuella förekomster av smålom,
myrsnäppa och fjällvråk.
De skyddsåtgärder som anges i MKB:ns bilaga 2f och som inte längre är motiverade
anges med förklaring nedan:
•
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Lämna en skyddszon kring boplatser vid avverkning eller andra skogliga

•

Undvik att dra skogsbilvägar inom 200 meter från boplatser.

Åtgärderna är inte längre aktuella då det enda boet för fjällvråk som noterades i
naturinventeringarna inte finns kvar längre då trädet med boet blåste ner 2020.

Påverkan på observerad häckning hökuggla
Observationen av häckning av hökuggla är gjord cirka 900 meter söder om
föreslagen ledningssträckning och hökugglan bedöms därmed inte påverkas.

Behov av fler besök för att fastställa individtäthet
Områdena har besökts två gånger, en gång i samband med fågelinventeringen och
en gång i samband med naturvärdesinventeringen. Utgångspunkten har varit att
bedömningen av arternas livsmiljöer och förekomsten av arter har gjorts utifrån
observationer under fågelinventeringen. Utifrån detta har hänsyns- och skyddsåtgärder tagits fram oavsett antal individer. Kännedom om individtätheten är inte
nödvändig eftersom arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen oavsett
antal. Fler besök bedöms således inte behövas.

Beskrivning av varför riktade fältinventeringar av ugglor inte
genomförts
Inga fördjupade artinventeringar av ugglor har utförts. Inom projektet har dock en
förstudie på berguv genomförts. I denna förstudie togs kontakt med Projekt berguv
via Norrbottens Ornitologiska Förening (NOF) och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Utsökning av ugglor från Artportalen och ett uttag av skyddad data från ArtDatabanken har också genomförts.
Bedömning har utgått från identifierade områden med höga naturvärden
(naturvärdesklass 1-3) där merparten av ugglorna bedöms ha sina livsmiljöer i
korridoren. Klass 1-områden samt stora våtmarker har inventerats med avseende
på fåglar. Bedömningen är att eventuell förekomst av stora ugglor fångats upp i
denna fågelinventering. Lappuggla har detaljinventerats inom ett område då ett bo
påträffades i området under naturvärdesinventeringen. Hänsyn till boet har
vidtagits, se sekretessklassad bilaga 1 till denna komplettering för mer information.
Ugglor är svåra att inventera och inventeringsresultatet är svårt att tolka då ugglor
är nomadiska, rör sig över stora områden mellan åren och inte heller har sitt bo i
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samma område år efter år. Ugglor häckar främst under goda gnagarår och kan byta
häckningsplats vid dåliga år. Genomförda inventeringar och föreslagen
skyddsåtgärd i MKB avsnitt 5.2.3, punkt 1 (med en generell hänsyn till NVO klass 13), anses tillräckligt då dessa fångar upp potentiella livsmiljöer och skyddar dem
mot störning. Eventuella okända ugglebon som påträffas under anläggningsarbetet
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ska hanteras enligt den skyddsåtgärd som finns i MKB avsnitt 5.2.2, vilket är

Bilaga 2g Tjäderinventering
Beskrivning av om observerade spelplatser 1 och 5 berörs
Spelplatserna kommer att undvikas, se figurer i sekretessklassad bilaga 1 till denna
komplettering. Avståndet från den planerade ledningen till spelplats 1 blir cirka 80105 meter och till spelplats 5 cirka 460-485 meter. Skyddsåtgärder enligt MKB
avsnitt 5.2.3, punkt 4, syftar även till att undvika störning på tjäderspel under
anläggningsskedet.

Bilaga 2h Sekretesskyddade arter
Förtydligande av urval av inventeringsområde kungsörn och havsörn
Vid diskussion med Projekt örn i Norrbotten samt Länsstyrelsen i Norrbottens län
erhölls dels information om var befintliga bon finns, dels var kunskap om örnar
saknades. Fokusområdena valdes ut där ledningen skulle kunna komma i konflikt
med bon samt där information om örnar saknades (fokusområden i MKB:ns bilaga
2h). Dessa områden bedömdes därför vara relevanta att inventera. Inventering av
områden utanför fokusområdena bedömdes inte kunna tillföra projektet ytterligare
information som underlag för att kunna ta hänsyn till örnar.

Förtydligande kring inventering med helikopter
Korridoren har inte inventerats med helikopter då det inte ansågs nödvändigt
eftersom planerad ledning endast frångår parallellgång med befintlig ledning på
fyra platser. Två av dessa platser sammanfaller med de fokusområden som
inventerats med avseende på örn. De andra två, Granbergsliden och Ol-Larsberget,
har inventerats till fots genom naturvärdesinventering. Sammantaget bedöms
dessa inventeringar vara tillräckliga för att säkerställa erforderlig kunskap om
arten, varför inventering med helikopter inte längre är motiverat.
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MKB:n
Redovisning av behov av fågelavvisare
Fågelavvisare bedöms vara motiverade på de sträckor av planerad ledning där en
ökad risk för påflygning av fåglar föreligger. Detta är främst aktuellt där ledningen
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berör vattendrag, myrmarker, sund, dalgångar och bergsryggar. Det resulterar i
cirka 58 platser på en total sträcka av cirka 16 kilometer där det bedöms vara
fågelavvisarna föreslås placeras framgår av kartorna i bilaga 2b samt i shapefilen i
bilaga 2c som bifogas denna komplettering. Förslaget kan komma att modifieras i
samråd med länsstyrelsen i det separata artskyddsärendet.

Förtydligande av åtagande skyddsåtgärder vattendrag
Svenska kraftnät vill inleda med att förtydliga var hänsyn till vattendrag kommer
att tas. Bilaga 3b hörande till MKB:n togs fram i ett skede när ledningens
lokalisering inte bestämts och de förslag till hänsynsåtgärder som anges i bilagan är
därför generella. En mer detaljerad analys har gjorts i samband med framtagande
av MKB:n, utifrån den nu föreslagna sträckningen. Då översvämningsytorna
varierar i utbredning för de berörda vattendragen är det svårt att ange specifika
skyddsåtgärder för dessa och samtidigt säkerställa att ledningen är tekniskt
byggbar. Hänsyn kommer därför att tas till vattendragens strandzon som är enklare
att avgränsa rent geografiskt, såväl i kartmaterial som i fält. Strandzon definieras
som ”sträcka på minst 10 meter upp på land och minst 5 meter ut i vattnet”.
Skyddsåtgärder kommer även att vidtas generellt avseende arbete i blöta områden,
vilket bland annat inkluderar översvämningsytor.
Vidare vill Svenska kraftnät förtydliga vilka åtgärder som avses. Svenska kraftnät
har utrett vilka skyddsåtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga i syfte
att undvika skador eller olägenheter enligt miljöbalken. I MKB avsnitt 5.2.2 anges
följande skyddsåtgärder gällande vattendrag och blöta områden:
•

Inga stolpar kommer att placeras i vattendrag eller i deras
direkta närhet, eller i strandzonen inom 20 meter från sjöar
och tjärnar, i syfte att undvika grumling och fysisk påverkan på
livsmiljöer och bottnar.

•

Framförande av fordon kommer inte ske i vattendrag för att
undvika att skada strandzonen eller vattendragets strukturer och
hydrologi samt minska risken för grumling och föroreningar i vattnet.
Broar, tillfälliga eller befintliga, ska användas för passage.

•

Framförande av fordon på blöta områden ska inte ske när marken
är mättad på vatten och bärförmågan är kraftigt nedsatt. Om körningen
inte kan förläggas till torr-/tjälperioden måste åtgärder vidtas för att
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undvika körskador, till exempel genom att stockmattor läggs ut eller att
andra avlastande strukturer och konstruktioner används.
•

Avverkning ska ske under lämplig årstid och väderlek för att i
möjligaste mån undvika körskador i syfte att undvika dämmande och
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dränerande effekter. Om det inte går att avverka under lämplig årstid
eller väderlek ska blöta marker prepareras med stockmattor, ris eller

•

I byggskedet ska särskild försiktighet iakttas vid närliggande
vattendrag för att undvika grumling, alternativt ska grumlingsskydd
användas, för att till exempel undvika påverkan på lekbottnar för fisk.

Vidare kommer även följande hänsynsåtgärder som anges i MKB avsnitt 5.1.3.
vidtas:
•

Inom våtmarker och nära vattendrag ska placering av stolpar i
största möjliga mån göras inom fastmark. Syftet är att minimera
påverkan på hydrologiska förhållanden inom dessa vattenmiljöer.

•

Där ledningen passerar vattendrag undviks röjning av
vegetation närmast vattendraget i möjligaste mån. Syftet med
åtgärden är att hålla vegetationen vid strandzonen intakt för att gynna
spridning av arter, att skydda mot erosion av strandkanter, att skydda
mot för stark solinstrålning och bibehålla skyddet för arter som lever
nära och i vattendraget och de livsmiljöer som finns här.

Föreslagna skydds- och hänsynsåtgärder i MKB:n bedöms vara tillräckliga för att
säkerställa ett skydd av berörda vattendrag och mer långtgående åtgärder bedöms
inte vara motiverade. Att helt undvika arbeten inom samtliga översvämningsytor är
inte möjligt, exempelvis behöver jordlinan förläggas även i blöta områden.
Avslutningsvis vill Svenska kraftnät upplysa Ei om att de vattendrag som ingår i
berörda Natura 2000-områden hanteras i separat tillståndsprövning där ytterligare
skyddsåtgärder kan komma att bli aktuella.
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Rennäring
Beskrivning av planerad dialog med berörda samebyar
De hänsyns- och skyddsåtgärder som föreslås i MKB:n under avsnitt 5.1.5 och 5.2.5
syftar till att förhindra eller minska de negativa konsekvenserna för rennäringen.
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Rennäringens verksamhet är årstidsbunden och säsongerna kan skilja sig åt från år
lämpligt, eller ens möjligt, att sätta fasta tidsintervall när arbete på de olika
sträckorna av den planerade ledningen kan ske, alternativt bör undvikas. För att
kunna ta hänsyn till respektive samebys verksamhet vid tidpunkten för
byggarbetena behöver en dialog föras inför varje byggmoment. Detta återspeglas
exempelvis i följande skyddsåtgärder från MKB:n:
•

Dialog kommer att genomföras med alla berörda samebyar innan
byggstart av kraftledningen för att minimera negativ påverkan på
renskötseln.

•

Dialog kommer att genomföras med alla berörda samebyar innan skog
ska avverkas för att minimera störning för renskötseln.

Arbetsmetoden bygger på att etablera en tidig kontakt med berörda samebyar och
nyttja den kunskap som samebyarna besitter om hur renskötseln bedrivs i det
specifika området och hur renarna brukar bete sig vid störningar. Dialogen mellan
Svenska kraftnät och respektive sameby är viktig för att de två verksamheterna ska
kunna samexistera i området.
Hur dialogen i detalj kommer att genomföras styrs utifrån behov och möjlighet till
delaktighet hos respektive sameby. Dialogen är tänkt att vara ett samspel mellan
Svenska kraftnät och samebyarna och det är därmed inte lämpligt att Svenska
kraftnät ensam slå fast formerna för dialogen. En kommunikationsplan kommer att
tas fram tillsammans med varje sameby där dialogen specificeras. Ett exempel på
hur en sådan kommunikationsplan skulle kunna utformas finns i bilaga 3.
Några av åtgärderna som beskrivs i MKB:n är specifika för enskilda samebyar och
har föreslagits efter önskemål från respektive sameby. Flera av önskemålen rör
utredningar kring eventuella nya anläggningar eller anpassningar för att bl.a.
underlätta renarnas passage av ledningsgatan, exempelvis:
•

Utreda behov av och möjligheterna för renskötselanläggningar på båda
sidor av ledningsgatan, på en för renskötseln strategisk plats.
Utredningen ska också kartlägga var sådana lösningar ska lokaliseras.
Syftet med åtgärden är att minska barriäreffekter av befintlig och
planerad ledning. Åtgärden kräver att samebyn tar initiativ till
utredningen och att samebyn aktivt deltar vid en sådan utredning.
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Bakgrunden till att Svenska kraftnät har angett att respektive sameby behöver ta
initiativ till utredningarna, samt aktivt delta, är att utredningarna endast kan
utföras med vägledning av berörd sameby. När och var efterfrågade åtgärder bäst
behövs kan endast berörda samebyar bedöma. Samebyarna måste därför vara
delaktiga i framtagandet av utformningen av föreslagna åtgärder gällande såväl tid
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som plats så att åtgärderna därmed i möjligaste mån anpassas till renskötseln

Beträffande de åtgärder enligt MKB:n som innebär utredning står Svenska kraftnät
för resurser och medel för utredningarna. Svenska kraftnät ansvarar även för att
föra dialog med markägare och söka eventuella tillstånd som krävs för åtgärderna,
men kan inte garantera en positiv utgång i frågor som styrs av annan part. I de fall
åtgärderna är genomförbara bekostar Svenska kraftnät dessa.
Svenska kraftnät kommer även att erbjuda berörda samebyar ett samverkansavtal
under byggtiden som reglerar den ersättning som utgår till respektive sameby för
störningar som uppstår under byggskedet, för t.ex. stödutfodring, tillkommande
flytt av renar eller förstärkt bevakning.
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Magnetfält
Förtydligande av använt scenario för magnetfältsberäkningar
De scenarier, och därmed strömvärden, som ligger till grund för magnetfältsberäkningarna i den aktuella koncessionsansökan är i huvudsak överens-
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stämmande med referensscenarierna för år 2030 och år 2040 som beskrivs i

Vid framtagandet av Långsiktig marknadsanalys 2018 motsvarade referensscenarierna Svenska kraftnäts ”bästa uppskattning” av kraftsystemets framtida
utveckling avseende transmissionsnätet, elproduktion, elkonsumtion och därmed
även magnetfältet invid ledningen. Scenarierna utgår från dagens kraftsystem,
fattade beslut om framtida åtgärder, de nordiska systemansvariga och ENTSO-E 2:s
gemensamma nätutvecklingsplaner samt input från Svenska branschaktörer
avseende trender, drivkrafter och osäkerhetsfaktorer.
Även vädret (vindförhållanden, solinstrålning, nederbörd och temperatur) har
inverkan på årsmedelströmmar och magnetfältet. Scenarioanalysen använder ett
historiskt uppmätt väderår som innebär en hög årsmedelsström med hänsyn till
vädrets påverkan, men tar inte höjd för extrema väderår.
Både referensscenariot för år 2030 och för år 2040 motsvarar årsmedelström
900 A för den planerade ledningen och 910 A för den parallella ledningen UL8.

Svar på fråga om 0,4 μT överskrids vid bostadshus i något scenario
I miljökonsekvensbeskrivningens Bilaga 11, Magnetfältsredovisning Aurora Line,
redovisas de bostadshus där magnetfältet från den planerade ledningen beräknas
bidra till magnetfält överstigande 0,4 µT enligt referensscenarierna för år 2030 och
år 2040 i Långsiktig marknadsanalys 2018.
Svenska kraftnät har sedan magnetfältsberäkningarna färdigställdes, och
föreslagen sträckning för ledningen valts, gett ut Långsiktig marknadsanalys
2021 3. Rapporten innehåller fyra nya scenarier för år 2035 respektive år 2045 som
syftar till att beskriva olika utvecklingsvägar för kraftsystemet. Elanvändningen
ökar i samtliga fyra scenarier, men ökningens storlek samt elproduktionens
kraftslag och lokalisering skiljer sig åt. Därmed skiljer sig den senaste marknadsanalysen från den tidigare analysen eftersom de fyra scenarierna presenterar ett
bredare spann av möjliga utvecklingsvägar för kraftsystemet.
Långtidsscenarierna har analyserats ur olika aspekter med avsikten att identifiera
framtida behov och utmaningar för kraftsystemet. Scenarierna och det simuleringsresultat som presenteras i rapporten ska ses som vägledning på en övergripande
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/langsiktig-marknadsanalys-2018.pdf
European Network of Transmission System Operators for Electricity
3 https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2021/langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf
1

2
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nivå för utvecklingen av, och nödvändiga investeringar i, kraftsystemet i stort.
Scenarierna utgör däremot inte prognoser över framtida årsmedelströmmar som
direkt kan ligga till grund för magnetfältsberäkningar i enskilda ledningsprojekt.
Svenska kraftnät arbetar med att analysera hur Långsiktig marknadsanalys 2021,
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och de scenarier som där presenteras, ska konkretiseras och tillämpas framöver i

I projekt Aurora Line har, enligt ovan, magnetfältsberäkningarna baserats på
uppskattade årsmedelströmmar för befintlig och planerad transmissionsnätsledning enligt referensscenarier för år 2030 och år 2040 i Långsiktig marknadsanalys 2018. Svenska kraftnät har ännu inte fastställt vilket av scenarierna som
presenteras i Långsiktig marknadsanalys 2021 som generellt ska tillämpas som
underlag för magnetfältsberäkningar i enskilda projekt. Trots det har Svenska
kraftnät i aktuellt projekt gjort en översiktlig analys av hur de uppskattade
årsmedelströmmarna i de fyra olika scenarierna skulle kunna påverka framtida
magnetfält från de två parallellgående transmissionsnätsledningarna (befintlig
UL8 och planerad ledning).
Fokus vid analysen har varit scenarierna för år 2035, eftersom de bedöms mer
relevanta än de för år 2045. Detta beror på att utvecklingen av kraftsystemet
innebär stora förändringar i transmissionsnätet, elanvändning och elproduktion.
Scenarierna beskriver möjliga utvecklingsvägar för kraftsystemet och ju längre in i
framtiden som scenarierna sträcker sig, desto större är osäkerheterna i de
beräknade årsmedelströmmarna.
Det scenario i Långsiktig marknadsanalys 2021 som förväntas ge högst magnetfält
för de aktuella ledningarna år 2035 är det som benämns Elektrifiering Förnybart.
Årsmedelströmmen beräknas i scenariot till 1210 A för både den planerade
ledningen och den parallella ledningen UL8. Det motsvarar ca 33 % ökning av
årsmedelströmmen för båda ledningarna jämfört med tidigare redovisat scenario.
När strömökningen är proportionell på båda ledningarna ökar även magnetfältet
proportionellt vid fastigheterna invid ledningen. Därmed innebär scenariot ca 33 %
högre magnetfält än de värden som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens
Bilaga 11, Magnetfältsredovisning Aurora Line.
Om årsmedelströmmarna för befintlig och planerad ledning utvecklas i enlighet
med scenariot Elektrifiering Förnybart 2035 beräknas det resultera i en liten
ökning av det kumulativa magnetfältet för ett fåtal byggnader, jämfört med det som
redovisats i Bilaga 11, Magnetfältsredovisning Aurora Line. Svenska kraftnät har
åtagit sig att vidta den magnetfältsänkande åtgärden omvänd fasföljd för aktuella
fastigheter, åtgärden kan förutsättas även i tillämpningen av andra scenarion.
Nedan anges vilka fastigheter/byggnader det gäller samt vilken förändring som
beräknats. Notera att endast byggnader möjliga att använda som bostad redovisas,
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samt endast de som med scenariot Elektrifiering Förnybart 2035 beräknas
exponeras för magnetfält ≥0,4 μT vid omvänd fasföljd.
Jämförelse mellan beräknat kumulativt magnetfält enligt Långsiktig
marknadsanalys 2018 och Långsiktig marknadsanalys 2021
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Svartbyn 12:5
Långsiktig marknadsanalys 2018 (år 2030 och 2040)
Avstånd
Avstånd
Magnetfält med
Kumulativt
planerad befintlig
endast befintlig
magnetfält vid
ledning
ledning
ledning
samma fasföljd
(meter)
(meter)
(mikrotesla)
(mikrotesla)
137
74
0,7
0,9

Kumulativt magnetfält
vid omvänd fasföljd
(mikrotesla)
0,6

Långsiktig marknadsanalys 2021 scenariot Elektrifiering Förnybart (år 2035)
Avstånd
Avstånd
Magnetfält med
Kumulativt
Kumulativt magnetfält
planerad befintlig
endast befintlig
magnetfält vid
vid omvänd fasföljd
ledning
ledning
ledning
samma fasföljd
(mikrotesla)
(meter)
(meter)
(mikrotesla)
(mikrotesla)
137
74
0,9
1,2
0,8

I scenariot Elektrifiering Förnybart från Långsiktig marknadsanalys 2021
beräknas det kumulativa magnetfältet vid omvänd fasföljd bli lägre än med enbart
den befintliga ledningen. Planerad ledning utgör därmed en magnetfältsänkande
åtgärd.
Det bedöms inte finnas några ytterligare tekniskt möjliga eller rimliga magnetfältssänkande åtgärder att vidta på fastigheten (se tidigare redovisning på sidan 4 i
MKB:ns bilaga 11). Det kumulativa magnetfältet vid omvänd fasföljd beräknas
enligt Svenska kraftnät bli så pass lågt, 0,8 μT, att det inte starkt avviker från vad
som kan anses vara normalt.
Svartbyn 13:6
Överkalix kommun (sidorna 5-6 i MKB:ns bilaga 11)
Långsiktig marknadsanalys 2018 (år 2030 och 2040)
Byggnad Avstånd
Avstånd Magnetfält
Kumulativt
nr
planerad befintlig med endast
magnetfält vid
ledning
ledning
befintlig
samma
(meter)
(meter)
ledning
fasföljd
(mikrotesla)
(mikrotesla)
1
92
32
1,4
3,1
2
80
140
0,2
0,6
3
82
142
0,2
0,6
4

89

149

0,2

0,5

Kumulativt
magnetfält
vid omvänd
fasföljd
(mikrotesla)
1,4
0,3
0,3
0,2
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Överkalix kommun (sidorna 3-4 i MKB:ns bilaga 11):
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3
4

82
89

142
149

0,3
0,3

0,8
0,7

0,4
0,3

I scenariot Elektrifiering Förnybart från Långsiktig marknadsanalys 2021
beräknas tre av byggnaderna på fastigheten exponeras för magnetfält ≥0,4 μT vid
omvänd fasföljd.
För byggnad 1, söder om befintlig och planerad ledning, beräknas den kumulativa
magnetfältspåverkan, jämfört med magnetfältet från enbart befintlig ledning, bli
detsamma, dvs 1,9 μT. Planerad ledning tillför således ingen ytterligare
magnetfältspåverkan.
För byggnaderna 2 och 3 beräknas det kumulativa magnetfältet till 0,4 μT, vilket
Svenska kraftnät anser är så pass lågt att det inte starkt avviker från vad som kan
anses vara normalt.
Det bedöms inte finnas några ytterligare tekniskt möjliga eller rimliga magnetfältssänkande åtgärder att vidta på fastigheten (se tidigare redovisning på sidan 6 i
MKB:ns bilaga 11).
Vitsaniemi 11:15
Övertorneå kommun (sidorna 12-13 i MKB:ns bilaga 11)
Långsiktig marknadsanalys 2018 (år 2030 och 2040)
Byggnad Avstånd
Avstånd Magnetfält
Kumulativt
nr
planerad befintlig med endast
magnetfält
ledning
ledning
befintlig
vid samma
(meter)
(meter)
ledning
fasföljd
(mikrotesla)
(mikrotesla)
1
122
77
0,6
0,8

Kumulativt
magnetfält
vid omvänd
fasföljd
(mikrotesla)
0,4

Långsiktig marknadsanalys 2021 scenariot Elektrifiering Förnybart (år 2035)
Byggnad Avstånd
Avstånd Magnetfält
Kumulativt
Kumulativt
nr
planerad befintlig med endast
magnetfält
magnetfält
ledning
ledning
befintlig
vid samma
vid omvänd
(meter)
(meter)
ledning
fasföljd
fasföljd
(mikrotesla)
(mikrotesla)
(mikrotesla)
1
122
77
0,8
1,1
0,5

I scenariot Elektrifiering Förnybart från Långsiktig marknadsanalys 2021
beräknas det kumulativa magnetfältet vid omvänd fasföljd bli lägre än med enbart
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Långsiktig marknadsanalys 2021 scenariot Elektrifiering Förnybart (år 2035)
Byggnad Avstånd
Avstånd Magnetfält
Kumulativt
Kumulativt
nr
planerad befintlig med endast
magnetfält vid magnetfält
ledning
ledning
befintlig
samma
vid omvänd
(meter)
(meter)
ledning
fasföljd
fasföljd
(mikrotesla)
(mikrotesla)
(mikrotesla)
1
92
32
1,9
4,2
1,9
2
80
140
0,3
0,8
0,4
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K1

den befintliga ledningen. Planerad ledning utgör därmed en magnetfältsänkande
åtgärd.
Det bedöms inte rimligt att vidta några ytterligare magnetfälts-sänkande åtgärder
på fastigheten. Det kumulativa magnetfältet vid omvänd fasföljd beräknas enligt
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Svenska kraftnät bli så pass lågt, 0,5 μT, att det inte starkt avviker från vad som kan

Slutsats
Sammanfattningsvis gör Svenska kraftnät bedömningen att det kumulativa
magnetfält som beräknas uppstå till följd av scenariot Elektrifiering Förnybart
från Långsiktig marknadsanalys 2021 inte ändrar de ställningstaganden som
gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen och dess Bilaga 11, Magnetfältsredovisning
Aurora Line. Inga ytterligare magnetfältsänkande åtgärder bedöms tekniskt
möjliga eller rimliga att vidta med anledning av planerad ledning.
Svenska kraftnät vill avslutningsvis uppmärksamma Ei på att formuleringen av
föreslagen åtgärd gällande magnetfält (5.2.1 Skydd av boendemiljön) behöver
modifieras då den inte är tillräckligt tydlig i MKB:n. De beräknade magnetfältsvärden som refereras till som ”idag” i åtgärden utgör inte dagsläget utan är den
uppskattning för enbart befintlig ledning enligt referensscenarierna för år 2030
och år 2040 i den långsiktiga marknadsanalys som ligger till grund för
beräkningarna 4. Korrekt lydelse ska vara:
”5.2.1 Skydd av boendemiljön
Svenska kraftnät kommer att vidta magnetfältsreducerande åtgärder i form av
omvänd fasföljd avseende bostadsbyggnaderna på fastigheterna Svartbyn 12:15
och Svartbyn 13:6 i Överkalix kommun samt fastigheterna Vitsaniemi 11:15 och
Vitsaniemi 10:29 i Övertorneå kommun. Målet för de magnetfältsreducerande
åtgärderna ska vara att beräknad exponering reduceras så att den kumulativa
beräknade magnetsfältsexponeringen
>

inte överstiger 0,4 mikrotesla vid bostadshus som med enbart befintlig
ledning har ett beräknat värde under 0,4 μT, eller

>

inte överstiger den exponering som befintlig ledning ensam beräknas orsaka
vid bostadshus som har ett beräknat värde över 0,4 μT.

Vid bedömning av åtgärdernas effekt görs teoretiska beräkningar av magnetfält
med den beräkningsmodell som senast fastställts av Svenska kraftnät.
Beräkningarna ska utgå från de scenario avseende strömlaster på de aktuella
ledningarna som tagits fram vid tidpunkten för koncessionsansökan.”

4

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/langsiktig-marknadsanalys-2018.pdf
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anses vara normalt.
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Systemteknisk utformning
Förtydligande av den systemtekniska utformningen
I MKB:n s avsnitt 1.5, 1.8.1, 1.9.1, 2.4 och 3.2 beskrivs vilket behov ledningen ska
uppfylla, den systemtekniska utredningen, systemtekniska avgränsningar samt den
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valda systemtekniska utformningen. Nedan följer en sammanställning av vald

Allmänt
Transmissionsnätet byggs för att ha en hög tillgänglighet, god driftsäkerhet och
tillräcklig överföringsförmåga. För att åstadkomma en hög tillgänglighet tillämpas
N-1 principen. Den innebär att transmissionsnätet ska klara ett (1) fel och bortfall
av godtycklig komponent (t.ex. en stolpe, brytare eller skarv) utan att påverka
elleveransen till slutkund. Efter ett fel ska systemet återgå till normal drift inom ett
kortare tidsintervall. Ju fler komponenter som byggs in i ett system för
transmission av el, desto högre komplexitet och risk för fel.
Genom att bygga in redundans och hålla komplexiteten låg blir kraftsystemet mer
robust och kan lättare hantera störningar. Det medför att tillgängligheten i
systemet, alltså tiden då slutkunden kan nyttja systemet, kan hållas på en hög nivå.
Vid byggnation av en ny högspänningsledning finns det i praktiken två olika
tekniker att välja mellan, samt två olika förläggningssätt, vilket resulterar i totalt
fyra olika teknik-kombinationer:
1.

AC (Växelström) – Det system som det svenska transmissionsnätet är
baserat på och som är den dominerande tekniken i elförsörjningens alla
led.
a.

Luftledning – Den idag helt dominerande teknik-kombinationen
och det standardalternativ Svenska kraftnät använder för nya
ledningar där framkomligheten medger det.

b. Kabel i mark – Används endast i undantagsfall då framkomlighet
för luftledning i princip är helt obefintlig.
2. DC (Likström) – Används vid ihop-koppling mellan icke-synkrona nät och
transmissionsnät med hav emellan.
a.

Luftledning – Används i mycket begränsad omfattning.

b. Kabel i mark – Används generellt vid överföring av DC.

2021-102856-0014

systemteknik för projekt Aurora Line.
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Projektspecifika förutsättningar - Aurora Line
AC-luftledning
Vid anläggande av en ny högspänningsförbindelse är AC-luftledning (1. a.) den
standardteknik som i första hand används i transmissionsnätet då det är ett
kostnadseffektivt sätt att uppfylla hög driftsäkerhet, överföringsförmåga och
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tillgänglighet. Vidare innehåller en AC-luftledning ett förhållandevis litet antal
efter decennier av drift och skötsel av det svenska transmissionsnätet.
En AC-luftledning är specifikt lämplig för Aurora Line mot bakgrund av följande:
-

Vald sträckning bedöms framkomlig med luftledning och inga kända
hinder finns som omöjliggör luftledning på någon del av sträckan.

-

Den kan direkt kopplas ihop synkront med Finlands transmissionsnät med
ett förhållandevis litet antal komponenter, vilket håller nere komplexiteten,
markanspråket för omriktarstationer samt kostnader.

-

Då området där den nya kraftledningen planeras är känsligt för påverkan
på hydrologi och vattenkvalitet bedöms en luftledning medföra mindre
negativ påverkan än en markkabel. Stolpplaceringar kan, till skillnad mot
en markkabel, i olika omfattning anpassas för att minimera eller helt
undvika påverkan på värdefulla natur- och kulturmiljöobjekt som
exempelvis korsande vattendrag och fornlämningar.

Se 3.2.2 i Miljökonsekvensbeskrivningen för mer information kring de generella
fördelarna med AC-luftledning.
AC-kabel
Den nya ledningen Aurora Line har sådana egenskaper att en markförlagd ACkabel (1. b.) kan uteslutas som ett genomförbart alternativ mot bakgrund av
följande:
-

På grund av ledningens längd till finska gränsen, cirka 180 km, blir behovet
av reaktiv effektkompensering väsentligt och ett flertal kompenseringsstationer måste byggas för att ledningen ska få motsvarande överföringsförmåga som en AC-luftledning. En AC-kabel skulle också innebära att
kostnaden för överföringen blir flerfaldigt dyrare.

-

AC-kabel för en högspänningsledning är tekniskt komplex eftersom en
sådan innehåller betydligt fler komponenter som kan haverera, vilket
därmed påverkar tillgängligheten. Redan vid partiell kablifiering (det vill
säga endast kabel på delar av ledningssträckningen), påverkas reparationstiderna kraftigt och blir flerfaldigt längre jämfört med en motsvarande AC-
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komponenter och är en teknik Svenska kraftnät har väl uppbyggd erfarenhet av,
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luftledning 5. Planerad ledning Aurora Line går dessutom genom områden
med långa avstånd till närmaste tätort samt med utmanande terräng och
klimat, vilket bidrar ytterligare till långa tider för fellokalisering,
schaktning, reparation, etablering av skarvåtgärder, kabelskarvning,
återfyllning, transporter av massor samt andra nödvändiga åtgärder om
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ledningen skulle utföras som markkabel.
Långa reparationstider leder i sin tur till att ledningens tillgänglighet
kraftigt minskar, vilket begränsar den totala överföringsförmågan till
Finland. Detta gör att nyttan av den nya ledningen kraftigt begränsas
jämfört med en motsvarande AC-luftledning.
-

Det finns större osäkerheter i förväntad livslängd för AC-kabel jämfört med
AC-luftledning.

-

Området där den nya kraftledningen planeras bedöms känsligt för
påverkan på hydrologi och vattenkvalitet vilket innebär att en markkabel
bedöms medföra större negativ miljöpåverkan än en luftledning.
Placeringen av en luftlednings stolpar kan dessutom ofta anpassas för att
minska påverkan på höga naturvärden, vilket inte är möjligt på samma sätt
för en markkabel.

Se 3.2.3 i Miljökonsekvensbeskrivningen för mer information kring såväl de
generella som de projektspecifika nackdelarna med AC-markkabel.
DC – luftledning eller markförlagd kabel
Växelströmsnäten kan kompletteras med, men inte ersättas av, likströmsförbindelser. Likströmsförbindelser används främst för att koppla samman
växelströmsnät som inte är synkrona och/eller åtskilda av hav. Att genomföra
Aurora Line som en DC-ledning, i luft eller som markförlagd kabel, skulle innebära
att halva den totala ledningen Aurora Line byggs i DC (svenska sidan) och
resterande del (finska sidan) byggs i AC, eftersom Fingrid redan erhållit tillstånd
för en AC-luftledning.
Överföring med DC i ett AC-system har generellt sett en betydligt lägre
tillgänglighet då omriktarstationerna fordrar minst 1 veckas avbrott varje år för
planerat underhåll. De är dessutom beroende av styrsystem i omriktarstationerna
som innebär ytterligare lager av komplexitet. Utöver komplexiteten i själva
omriktarstationerna tillkommer markanspråk för stationerna, kostnader för
byggnation samt drift och skötsel av den infrastruktur som krävs för att dessa ska
fungera. Det gäller t.ex. elanslutning för lokalkraft, vatten och avlopp, tillfartsvägar,
övervakning och snöröjning.

5 Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut den 5 september 2019 i dess ärende 2017-101611.
Svenska kraftnät 2021.
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DC-luftledning (2. a.) har uteslutits mot bakgrund av följande:
-

En DC-ledning helt i luft, upphängd i stolpar, tillför inga fördelar jämfört
med en AC-luftledning, då de till utseendet och byggtekniken är i princip
identiska, med skillnaden att DC-ledningen kräver omriktarstationer i
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vardera ände, samt saknar förmågan att enkelt ansluta nya anläggningar,

En DC-kabel (2. b.), samt DC-luftledning med partiell kablifiering, är för Aurora
Line uteslutet med hänsyn till följande:
-

DC-kablar i transmissionsnät är tekniskt komplexa eftersom de, jämfört
med AC-luftledningar, innehåller betydligt fler komponenter som kan
haverera vilket därmed påverkar tillgängligheten. Redan vid partiell
kablifiering (det vill säga endast kabel på delar av ledningssträckningen),
påverkas reparationstiderna kraftigt och blir flerfaldigt längre jämfört med
en motsvarande AC-luftledning 6. Ledningen går dessutom genom områden
med långa avstånd till närmaste tätort samt med utmanande terräng och
klimat, vilket ytterligare bidrar till långa tider för fellokalisering,
schaktning, reparation, etablering av skarvåtgärder, kabelskarvning,
återfyllning, transporter av massor samt andra nödvändiga åtgärder. De
projektspecifika nackdelarna med AC-markkabel som anges i 3.2.3 i
miljökonsekvensbeskrivningen är desamma även för en DC-markkabel.

Val av överföringsteknik
Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om det är tekniskt möjligt att
uppnå liknande överföringsförmåga och tillgänglighet med alternativ till ACluftledning, skulle en sådan teknisk lösning medföra att fler åtgärder behöver
genomföras vilket skulle leda till en ökad komplexitet, större miljöpåverkan,
förlängd byggtid samt väsentligt ökade kostnader.
Således noterar Svenska kraftnät att första meningen under rubriken 3.2.4 i MKB:n
behöver förtydligas genom att ersätta ordet ”enda” med ”i särklass mest lämpliga”.
Se nedan för ny lydelse för avsnitt 3.2.4.
”3.2.4 Slutsats avseende systemteknisk utformning
Då planerad kraftledning ska sammankopplas med det finska elnätet är
växelströmsteknik den i särklass mest lämpliga teknik som uppfyller alla
drivkrafter för projektet.
Svenska kraftnät planerar att utforma den nya elförbindelsen som en luftledning
på hela sträckan mellan Messaure och finska gränsen, då det ur driftsäkerhets-,
6 Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut den 5 september 2019 i dess ärende 2017-101611.
Svenska kraftnät 2021.
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som exempelvis vindkraftsparker, längs med ledningen.
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miljö- och kostnadssynpunkt är det mest fördelaktiga alternativet jämfört med
markkabel.
I aktuellt projekt bedöms inte användning av markkabel vara motiverad varken
för ledningssträckningen som helhet eller för några delsträckor. Markkabel skulle
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tvärtom ge upphov till en större negativ påverkan än en luftledning för vissa

Mer information om Svenska kraftnäts teknikval finns här:
www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/
utbyggnadsprocessen/teknik/

Uppdatering av koncessionsansökan
Förtydligande angående skogsgata respektive ledningsgata
Svenska kraftnät har tidigare muntligen fått frågan från Ei om det är ledningsgatan
eller skogsgatan som överlappar vid parallella ledningar och svaret blev vid tillfället
inte helt tydligt. Svenska kraftnät förtydligar därför här att det som står i MKB:n är
korrekt:
”Att bygga den planerade kraftledningen där sträckningen avviker från
parallellgång innebär att skogsgatans nya intrång blir något bredare jämfört
med då portalstolpar byggs parallellt (40 meter jämfört med 44 meter).”
(MKB, sidan 44)
Figur 19 på sidan 28 i MKB:n illustrerar de olika delarna av ledningsgatan där
skogsgatan utgörs av det område som ledningsrätt söks för och som hålls fritt från
högre vegetation. Ledningsrätten omfattar 22 m på vardera sidan om ledningens
mitt, alltså 44 m. Två parallella transmissionsnätledningar kan placeras med ett
avstånd om ca 40 m mellan de respektive ledningarnas mittlinjer, se figur 20 på
sidan 29 i MKB:n. Det innebär att respektive lednings skogsgata överlappar
varandra och det totala markanspråket blir smalare för två parallellbyggda
ledningar än för två separat placerade.
Utanför skogsgatan tillkommer sidområden där vegetationen tillåts bli högväxande
men där enstaka träd åtgärdas om de växt så höga att de kan de falla på ledningen
eller så nära att överslag sker, så kallade farliga kantträd. För parallellbyggda
ledningar finns det ett sidområde på vardera sidan om den gemensamma
skogsgatan, för två separat placerade ledningar blir ytan som utgörs av sidområden
därför större, eftersom respektive ledning då har sidområden på båda sidor.
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känsliga naturmiljöer.”
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Förtydligande angående stolphöjder
Svenska kraftnät har i tabell 2 i MKB:n samt i Bilaga 2 till koncessionsansökan,
Teknisk beskrivning, angett ledningens ”höjd över mark” vilket behöver förtydligas.
Angiven höjd ”25 – 30 meter till överliggande regel samt ytterligare 4 meter till
topplinans infästning” gäller för den absoluta majoriteten av ledningens stolpar
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men Svenska kraftnät vill poängtera att det inte utgör en maxhöjd för stolparna.
lagstadgade krav på skyddsavstånd och hänsyn till andra intressen kommer en liten
andel av stolparna bli högre. Enstaka stolpar kan bli betydligt högre, exempelvis vid
korsningen av Kalix älv där stolpar uppåt 60-70 m krävs.

Rättelse MKB:n
Svenska kraftnät har noterat ett mindre fel i MKB:n vilket beskrivs och korrigeras
nedan.
Figur 34 på sidan 48 i MKB:n visar de fyra platserna där slutligt vald koncessionslinje avviker från parallellgång, därmed är figurtexten inte helt korrekt. De tre
områdena Granbergsliden, Kypasjärv och Kuusilaki ingick i avgränsningssamrådet
och är korrekt markerade, medan Ol-Larsberget tillkom först efter att
avgränsningssamrådet genomförts. Ol-Larsberget ingick i stället i det
kompletterande samrådet och justerades ytterligare en omgång i dialog med
länsstyrelsen och Försvarsmakten. Texterna som beskriver sträckningen vid OlLarsberget på sidan 49 och 52 i MKB:n är däremot korrekta.

Förtydliganden och uppdatering av MKB:ns Bilaga 15.
Förstudie artskyddsutredning
Svenska kraftnät bifogar en uppdaterad version av den till MKB bilagda ”Bilaga 15.
Förstudie artskyddsutredning”. Den nya versionen av förstudien har uppdaterats
med avseende på hänvisningar till paragrafer i lagstiftningen som identifierats som
felaktiga. De korrigerade hänvisningarna leder till att arterna bäver, mård och
skogshare plockas bort då de inom artskyddsförordningen endast omfattas av artoch habitatdirektivet bilaga 5 och därmed inte berörs av projektet.
Svenska kraftnät vill även förtydliga avgränsningen för den genomförda förstudien.
En omfattande kartläggning av arter har genomförts inför framtagandet av MKB
Bilaga 15 och den lista som slutligen presenteras i bilagan. Det är endast de arter
som bedöms påverkas negativt av projektet som redovisas i MKB Bilaga 15, vilket
nu har förtydligats i avsnitten Syfte och Metod. Bilagan inkluderar alltså inte alla
skyddade arter som bedöms förekomma inom projektområdet, vilket var otydligt
angivet i tidigare version. I artskyddsutredningen kommer även de arter som
avgränsats bort kortfattat redovisas.
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Beroende på omgivningens förutsättningar (som topografi), tekniska aspekter,

K1

Kanibäckens naturreservat bildat
I MKB:n omnämns Kanibäcken i delområde 1 som blivande naturreservat. För
kännedom har länsstyrelsen fattat beslut 2021-11-18 om att bilda Kanibäckens
naturreservat i delområde 1. Föreskrifterna har anpassats för att möjliggöra
byggande och underhåll av planerad ledning vilket innebär att reservatsdispens
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Reservatsdispens Karsberget
I ansökan om koncession med tillhörande MKB beskrivs att Svenska kraftnät
föreslår en placering av planerad ledning parallellt med befintlig ledning genom
naturreservaten Karsberget och Stor-Pållar. Möjligheten att gå genom Karsberget
är dock beroende av att ansökt dispens beviljas. Även placeringen av planerad
ledning genom Stor-Pållar påverkas av placeringen genom Karsberget då
naturreservaten ligger geografiskt nära varandra placeringen därför delvis hänger
ihop.
Ärendet har prövats av länsstyrelsen i Norrbottens län och dispens beviljades
2021-11-23. Det innebär att Svenska kraftnät med säkerhet kommer att bygga
planerad ledning parallellt med befintligt transmissionsnät på sträckorna genom
både Karsberget och Stor-Pållar. Genom reservaten kommer befintlig
transmissionsnätsledning rivas och såväl den befintliga som den planerade
ledningen uppföras med kompaktstolpar för att på så sätt minimera intrånget i
naturreservaten. Detta innebär att nedan två skyddsåtgärder för rennäringen som
angavs ha osäkert utfall under 5.2.5, Gällivare skogssameby, nu kan tillgodoräknas
som fastställda skyddsåtgärder som bedöms innebära en minskad påverkan på
samebyn.
•

Vid Karsbergets naturreservat om möjligt välja parallellgång med
kompaktstolpar. Intrånget och därmed barriäreffekten av befintlig och
planerad ledning minimeras med denna lösning.

•

Vid Stor-Pållars naturreservat om möjligt välja parallellgång med
kompaktstolpar. Intrånget och därmed barriäreffekten av befintlig och
planerad ledning minimeras med denna lösning.

Att parallellgång i naturreservaten i och med beviljad dispens är säkerställd
bedöms mildra den negativa påverkan på Gällivare skogssameby jämfört med om
den planerade ledningen behövt förläggas i annan sträckning.
Det innebär att den bedömda påverkan för samebyn i driftskedet kan sänkas till
liten negativ istället för den i MKB:n angivna bedömningen liten-måttligt negativ
påverkan. Konsekvenserna under driftskedet bedöms därmed bli små negativa för
Gällivare skogssameby.
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inte krävs.

K1

Justerad sträckning Stor-Pållar
En mindre justering av koncessionslinjen görs vid naturreservat Stor-Pållar,
Gällivare kommun. I miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade ledningen
anges på sidan 32 att: ”För den del av sträckan förbi Stor-Pållar som endast går
söder om reservatet, inte genom, kan den planerade och befintliga ledningen efter
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ombyggnation byggas antingen med parallella portalstolpar eller parallella
anslutning till Stor-Pållars naturreservat kommer en mindre flytt i sidled ske av
befintlig ledning UL8 S1-2 för att ge plats åt planerad ledning utan att göra
intrång i reservatet.” Det är nu, utifrån pågående detaljprojektering, beslutat att
ledningen längs denna del av sträckan kommer att uppföras med parallella
portalstolpar varför sträckningen delvis justeras något i sidled. En uppdaterad
version av koncessionskartan för planerad ledning (Bilaga 1 till koncessionsansökan inklusive shapefil) inlämnas därmed tillsammans med denna skrivelse och
förändringarna beskrivs nedan. Rivningen och ombyggnationen av befintlig
ledning UL8 S1-2 bedöms rymmas inom befintlig koncession för ledningen och
ingår därmed inte i aktuell koncessionsansökan.

Förändring gentemot tidigare beskriven sträckning i inlämnad
koncessionsansökan
Sträckningen förbi Stor-Pållars naturreservat delas upp i tre delar beroende på
närhet till reservatet. Den västra delen av reservatet ligger norr om, och i
anslutning till, befintlig ledning UL8, se Figur 1 och Bilaga 4. Den östra delen av
reservatet går tvärs över befintlig ledning, medan ledningssträckan mellan den
västra och östra delen inte berör naturreservatet. I reservatsbeslutet anges att
planerad ledning endast får göra intrång i den östra delen, och då parallellt med
befintlig ledning med närbyggda kompaktstolpar för att minimera den
gemensamma ledningsgatans bredd.
För att få plats att uppföra den planerade ledningen med parallella portalstolpar
mellan den västra delen av naturreservatet och befintlig ledning UL8 behöver den
sistnämnda flyttas 40 m söderut. Avsikten är att anlägga planerad ledning i
befintlig ledningsgata och en breddning av ledningsgatan för befintlig lednings
justerade placering sker söder om den västra delen av naturreservat Stor-Pållar, se
Figur 2 och Bilaga 4.
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kompaktstolpar. Det bestäms i ett senare skede. På denna begränsade sträcka i
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Figur 1. Ny föreslagen ledningssträckning vid Stor-Pållar.

Figur 2. Ny föreslagen placering av den gemensamma ledningsgatan för planerad och befintlig ledning
jämfört med tidigare föreslagen sträckning.

Breddningen medför därmed inget intrång i naturreservatet, se Figur 3 och
Bilaga 4. En viss justering görs även av koncessionslinjen för planerad ledning vid
reservatets hörn, förbi den västra delen av reservatet. Justeringen syftar till att
undvika påverkan på reservatet från den planerade ledningens ledningsgata.
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Figur 3. Ny föreslagen placering av den gemensamma ledningsgatan för planerad och befintlig ledning
för den västra delen av Stor-Pållar.

På sträckan mellan reservatets två delar, det vill säga mellan den västra och östra
delen, är avsikten att uppföra den planerade kraftledningen i befintlig ledning
UL8:as ledningsgata medan den befintliga ledningen flyttas söderut och ny mark
ianspråktas på södra sidan av befintlig ledningsgata istället för norr om som
tidigare angivits i MKB:n, se Figur 4 och Bilaga 4.
Koncessionslinjen för den planerade kraftledningen samt placeringen av befintlig
ledning UL8 förskjuts därmed 40 meter söderut längs en sammanlagd sträcka av
cirka 3,2 kilometer, för den ledningssträcka som tangerar reservatet i väster samt
sträckan mellan reservatets två delar.
I den östra delen kommer den planerade ledningen uppföras med kompaktstolpar
och endast mindre förändringar av ledningsgatans placering kommer att ske
gentemot det som beskrivs i MKB, se Figur 5. Observera att den exakta placeringen
av den gemensamma ledningsgatan stäms av med länsstyrelsen i ett senare skede i
form av ett 12:6-samråd i enlighet med Stor-Pållars reservatsbeslut.
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Figur 4. Ny föreslagen placering av den gemensamma ledningsgatan för planerad och befintlig ledning
för sträckan mellan reservatets västra och östra del.

Figur 5. Ny föreslagen placering av den gemensamma ledningsgatan för planerad och befintlig ledning
för den östra delen av Stor-Pållar.

K1

Påverkan av ny föreslagen sträckning jämfört med tidigare beskriven
sträckning förbi Stor-Pållar
Justeringen av koncessionslinjen till följd av val av utformning för den planerade
ledningen förbi naturreservat Stor-Pållar leder till en mindre förändring av
påverkan på de naturvärdesobjekt som identifierats i det aktuella området, se Figur
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6. Påverkan på naturvärdesobjekten från den planerade ledningen blir något
avverkad och på andra sätt påverkad av en kraftledning. Flytten av den befintliga
ledningen UL8 till ny ledningsgata söderut blir en indirekt påverkan från den
planerade ledningen då flytten är nödvändig för att kunna utforma den nya
ledningen enligt förslaget.

Figur 6. Ny föreslagen ledningssträckning och de naturvärdesobjekt som identifierats i det aktuella
området.

I Tabell 1 beskrivs påverkan på de objekt som ligger i närheten av den västra fliken
av naturreservatet. I Tabell 2 beskrivs påverkan på de objekt som ligger mellan den
västra och östra fliken av reservatet, vilka påverkas i större utsträckning till följd av
den nya ledningssträckningen. I Tabell 3 beskrivs de objekt som bedöms påverkas i
mindre utsträckning till följd av justeringar av koncessionslinjen längs samma
sträcka. Påverkan på samtliga berörda naturvärdesobjekt finns i MKB Bilaga 9a.
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NVO-id

Kartblad
Klass
(MKB Bilaga
9b)

Natura 2000naturtyp

Beskrivning av objektet

Påverkan (tidigare
föreslagen sträckning)

Påverkan (ny
föreslagen sträckning)

M27

12

1

9010

Grandominerad barrblandskog
Kanten på objektet kan
med inslag av gransumpskog,
komma att ligga inom
rela ivt gott om död ved, ställs
edningsgatan och kan
väldigt gott om död ved, lågor i
komma att avverkas.
olika nedbrytningsstadier,
olikåldrigt, gott om gamla träd
med hänglavar, rik förekomst av
vedsvampar på lågor.

Objektet kommer att
igga inom ledningsgatan
och kommer att
avverkas.

M28

12

3

91D0

Mosse med glest trädskikt av
tall och gran, död ved
förekommer främst i form av
torrakor, Fältskikt med tuvull,
rosling, vitmossor. Naturligt
artfattigt.

Kanten på objektet kan
komma att ligga inom
edningsgatan. Stolpar
kan komma att placeras
nom objektet.

En del av objektet
kommer att ligga inom
edningsgatan och
kommer att avverkas.
Stolpar kommer att
placeras inom objektet.

M29

12

2

91D0

Kärr med klen barrblandskog,
fältskikt med vide, odon,
dvärgbjörk, kråkklöver, fräken.
Det är viss förekomst av klen
död ved.

Kanten på objektet kan
komma att ligga inom
edningsgatan. Stolpar
kan komma att placeras
nom objektet.

En del av objektet
kommer att ligga inom
edningsgatan och
kommer att avverkas.
Stolpar kan komma att
placeras inom objektet.

M30

12

3

9010

Grandominerad äldre
barrblandskog på frisk-fuk ig
mark. Fältskikt med blåbär,
ekbräken, starr och fräken. Död
ved förekommer främst i form
av klenare björklågor men även
torrakor och lågor av gran.

Kanten på objektet kan
komma att ligga inom
edningsgatan och kan
komma att avverkas.

Objektet kommer att
igga inom ledningsgatan
och kommer att
avverkas.

M31

12

3

91D0

Tallmosse. Glest trädskikt av
äldre tall och spridda granar.
Viss förekomst av talltorrakor.
Typisk fattigmyr vegetation med
vitmossor, hjortron och starr.
Naturligt artfattigt.

Kanten på objektet kan
komma att ligga inom
edningsgatan. Stolpar
kan komma att placeras
nom objektet.

Objektet kommer att
igga inom ledningsgatan
och kommer att
avverkas. Stolpar kan
komma att placeras inom
objektet.

Tabell 2. Naturvärdesobjekt som kan komma att påverkas i större utsträckning mellan de två flikarna av
naturreservat Stor-Pållar.
NVO-id

Kartblad
(MKB
Bilaga 9b)

Klass

Natura 2000naturtyp

Beskrivning av objektet

Påverkan (tidigare
föreslagen sträckning)

Påverkan (ny
föreslagen sträckning)

M32

-

2

7310

Strängblandmyr/Strängflarkkärr
Öppen myr förutom en mindre
trädbevuxen del med tallar och
torrakor. Fältvegetation av
tuvull, dvärgbjörk, rosling,
skvattram, vitmossor,
vattenklöver, flaskstarr. Naturlig
kantzon.

Bedömdes ej påverkas av Objektet kommer att
föreslagen
ligga inom
koncessionslinje.
ledningsgatan och
kommer att avverkas.
Stolpar kan komma att
placeras inom objektet.

M33

-

3

7140

Litet öppet kärr med mindre
bäck (rännil) som rinner genom
objektet. Vegetation med starr,
ängsull, kråkklöver,
fläcknycklar, vattenklöver,
dvärgbjörk, brunmossor

Bedömdes ej påverkas av Objektet kommer att
föreslagen
ligga inom
koncessionslinje.
ledningsgatan och
kommer att avverkas.
Stolpar kan komma att
placeras inom objektet.
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Till kompletteringen bifogas även uppdaterade versioner av följande dokument:
•

Bilaga 4 MKB (logga tillagd på framsidan)

•

MKB Bilaga 15 Förstudie artskyddsutredning, version 2 (2022-01-24)

•

Bilaga 1 till ansökan Koncessionskarta 1:50000 samt shapefil, version 2
(2022-01-26)
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