




SAMMANFATTNING
Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och deras 
finska motsvarighet, Fingrid Abp (Fingrid), planerar en ny 
kraftledning mellan transmissionsnätsstation Messaure i 
Jokkmokks kommun, Norrbottens län, och transmissions-
nätsstation Keminmaa i Finland. Kraftledningen planeras att 
byggas som en 400 kV luftledning för växelström. Den nya 
kraftledningen behövs för att förbättra marknadsintegratio-
nen och utjämna elpriser mellan Finland och övriga Norden, 
för ökad försörjningssäkerhet i Finland och för att ge möjlig-
het till minskad klimatpåverkan från fossil elproduktion. EU-
kommissionen har utsett projektet som helhet till ett projekt 
av gemensamt intresse (Project of Common Interest, PCI).

Svenska kraftnät genomförde mellan mars och juli 2020 
avgränsningssamråd, PCI-samråd, samråd enligt Esbokon-
ventionen samt samråd inför ansökan om tillstånd enligt  
7 kapitlet 28a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) om 
utredningskorridorer mellan station Messaure och Risudden. 
Under detta samråd önskade Länsstyrelsen i Norrbottens län 
att Svenska kraftnät skulle utreda ytterligare alternativa loka-
liseringar för delar av den föreslagna ledningssträckningen. I 
delområde 2 har alternativ lokalisering och utformning där-
med tagits fram för att minska eller undvika intrång i naturre-
servat Karsberget samt blivande naturreservat Stor-Pållar. 
Under genomförd naturvärdesinventering har även känsliga 
arter upptäckts vilket medför att en alternativ sträckning 

tagits fram vid Ol-Larsberget i delområde 3, för att undvika 
påverkan på ett värdefullt naturområde. Svenska kraftnät har 
således valt att studera och utvärdera möjliga alternativ och 
genomför nu kompletterande samråd för alternativa sträck-
ningar inom delområdena 2 och 3, se Figur 1.

Detta dokument utgör underlag för kompletterande 
avgränsningssamråd och PCI-samråd och omfattar den del 
av transmissionsnätsledningen som byggs i Sverige. Detta 
dokument utgör även underlag för kompletterande samråd 
inför ansökan om tillstånd enligt 7 kapitlet 28a § miljöbalken 
för att vidta åtgärder inom berörda Natura 2000-områden. 

Syftet med detta samrådsunderlag är att beskriva de 
alternativa sträckningarna och tekniska utformningarna samt 
redogöra för de naturmiljö-, kulturmiljö- och samhälls- och 
rennäringsintressen som berörs i de alternativa sträckningar-
nas närmiljö. 

Den betydande miljöpåverkan som de alternativa sträck-
ningarna förväntas medföra när kraftledningen är i drift 
omfattar miljöaspekterna totalförsvarets intresseområden, 
naturmiljö och rennäring.

Figur 1. Översikt över de geografiska områden som är aktuella för detta kompletterande samråd.
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1. INLEDNING

Föreliggande samrådsunderlag utgör komplettering till sam-
rådsunderlaget som publicerades i mars 20201. Samrådet 
avser alternativa sträckningar till den tidigare föreslagna 
sträckningen för den planerade kraftledningen inom utred-
ningskorridorens delområde 2 och 3, se Figur 2. Inom delom-
råde 2 avser samrådet även alternativ utformning för den 
planerade kraftledningen.

I detta kompletterande samrådsunderlag är informatio-
nen rörande projektet i sin helhet förkortad och till viss del 
borttagen. För mer information om projektet och föreslagen 
sträckning för hela den planerade kraftledningen hänvisas till 
samrådsunderlaget som publicerades i mars 2020 inklusive 
dess bilagor. Underlaget finns tillgängligt på projektets 
webbplats: https://www.svk.se/messaure-keminmaa.

1.1 Behov av planerad ledning
För att förbättra marknadsintegrationen och utjämna elpriser 
mellan Finland och övriga Norden planerar  Svenska kraftnät 
tillsammans med den finska transmissionsnätsoperatö-

ren Fingrid Abp (Fingrid)  en ny växelströmsförbindelse mel-
lan Sverige och Finland. Avsikten är att förbindelsen även 
ska medföra ökad försörjningssäkerhet i Finland, bättre 
utnyttjande av reglerresurser på båda sidor av gränsen och 
minskad klimatpåverkan från fossil elproduktion. I praktiken 
innebär den planerade förbindelsen att en ny kraftledning 
byggs som komplement till de två transmissionsnätsled-
ningar som finns mellan Sverige och Finland i dagsläget.

Den nya kraftledningen kommer gå från transmissions-
nätsstation Messaure i Jokkmokks kommun, till transmis-
sionsnätsstation Keminmaa i Finland. Fingrid bygger sedan 
vidare till transmissionsnätsstation Pyhänselkä i ett separat 
projekt.

1.2 Projekt av gemensamt intresse
Projektet utsågs 2017-11-23 till EU-kommissionens lista över 
projekt av gemensamt intresse (Project of Common Interest, 
PCI). Status kan beviljas projekt som är väsentliga för EU:s 
inre energimarknad och för att uppnå EU:s energipolitiska 

Figur 2. Översiktskarta över utredningskorridoren för den planerade kraftledningen mellan Messaure och Risudden.
1 Svenska kraftnät. 2020. Underlag för avgränsningssamråd och underlag för samråd inför ansökan om tillstånd enligt 7 kapitlet 28a § miljöbalken. Planerad transmis-
sionsnätsförbindelse mellan Messaure och Keminmaa.
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mål. Huvudsyftet med EU:s energipolitik är en ekonomisk, 
leveranssäker och hållbart producerad energi. PCI-projekt 
omfattas av EU:s förordning nr 347/2013 som anger att den 
planerade förbindelsen med Finland ska betraktas som ett 
angeläget allmänt intresse och att handläggningen av ären-
det ska prioriteras hos berörda myndigheter. Bestämmel-
serna i PCI-förordningen2 får för svensk del innebörden att 
ett projekt av gemensamt intresse ska ges samma status 
som ett riksintresse för energidistribution enligt 3 kapitlet  
8 § andra stycket miljöbalken (1998:808).

1.3 Syftet med det kompletterande 
samrådet
Svenska kraftnät har under tidigare samråd (våren 2020) 
presenterat den 180 kilometer långa utredningskorridoren 
mellan transmissionsnätsstation Messaure och finska grän-
sen i Torneälven vid samhället Risudden uppdelad i fem del-
områden (delområde 1-5), se Figur 2. Under det då 
genomförda samrådet identifierades svårigheter med fram-
komligheten inom delområde 2. Problematiken kring fram-
komligheten består i tillåtlighet för korsning genom befintligt 
naturreservat Karsberget och blivande naturreservat Stor-
Pållar3 och motstående, geografiskt sammanfallande, intres-
sen utanför naturreservaten. Utmaningarna består främst av 
höga naturvärden inom delområdet samt rennäringens och 
totalförsvarets intressen. Kunskaperna om intressen och vär-
den inom delområdet 2 som helhet varierar, se avsnitt 1.5.1, 
vilket gör det svårt att bedöma lämpligheten för olika lokali-
seringar. Genom detta samråd önskar Svenska kraftnät få 
återkoppling på de alternativa sträckningarna och den alter-
nativa utformningen, men även öka kunskapen om viktiga 
intressen som natur- och kulturvärden.

I samband med de fördjupade artinventeringar som gjorts 
under sommaren 2020 har fynd av skyddade arter gjorts. För 
att undvika påverkan på ett område av vikt för skyddade 
arter har Svenska kraftnät valt att ta fram en alternativ 
sträckning inom delområde 3.

Syftet med det kompletterande samrådet är att samråda 
om alternativa sträckningar som frångår parallellgång med 
befintlig ledning samt en alternativ utformning för tidigare 
samrådd parallell sträckning. Under detta kompletterande 
samråd ges berörd länsstyrelse, berörda kommuner, myndig-
heter, intresseorganisationer, samebyar, fastighetsägare 
samt allmänheten möjlighet att yttra sig.

Svenska kraftnät kommer efter avslutat kompletterande 
samråd att redogöra för inkomna yttranden samt bemöta 
dessa i en samrådsredogörelse. Därefter görs en samman-
vägd bedömning av det som inkommit under tidigare samråd 
och det kompletterande samrådet. Därefter kommer valt 
utbyggnadsförslag presenteras i kommande miljökon-
sekvensbeskrivning.

1.4 Avgränsningar
Detta kompletterande samråd har avgränsats till de geogra-
fiska områden som de nya alternativa sträckningarna kan 
komma att påverka, se Figur 3. De alternativa sträckningsför-
slagen berör Gällivare, Boden och Överkalix kommuner, 
Norrbottens län.

Underlaget har i huvudsak avgränsats till att behandla de 
betydande miljöeffekter som de alternativa sträcknings- och 
utformningsförslagen för den planerade ledningen kan vän-
tas medföra samt de miljöaspekter som de i första hand för-
väntas påverka. Endast de aspekter som direkt berörs av de 
alternativa sträckningarna samt alternativ utformning eller 

Figur 3. Översikt över de geografiska områden som är aktuella för detta kompletterande samråd.
2 Artikel 7.3 i PCI-förordningen anger att: ”Projekt av gemensamt intresse ska, när detta är möjligt enligt nationell rätt, tillerkännas största möjliga nationella betydelse 
och behandlas som sådant i tillståndsprocesser samt vid fysisk planering, inklusive miljökonsekvensbedömningar, om detta följer av nationell rätt, i den mån och på det 
sätt sådan behandling följer av nationell rätt för motsvarande typ av energiinfrastruktur.”
3 Länsstyrelsen i Norrbottens län planerar att fatta beslut om naturreservat Stor-Pållar under mars 2021.
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där konsekvenserna för aspekten förändras för kraftled-
ningen i sin helhet tas upp. De alternativ som presenteras i 
detta samråd bedöms medföra betydande miljöeffekter för 
totalförsvarets intresseområden, landskapsbild, naturmiljö, 
rennäring, rekreation och friluftsliv. I övrigt hänvisas till tidi-
gare samrådsunderlag som publicerades i mars 2020.

1.5 Metod
Arbetsprocessen för detta kompletterande samrådsunderlag 
har följt följande steg:

 > Genomgång av GIS-underlag och geodata från bland 
annat länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrel-
sen, Försvarsmakten, Sametinget och genomförda inven-
teringar.

 >  Genomgång av befintligt underlagsmaterial.

 > Utvärdering och jämförelse med tidigare presenterat 
sträckningsförslag.

 > Dialog med Länsstyrelsen i Norrbottens län och berörd 
sameby för delområde 2. Länsstyrelsen lämnade förslag 
på alternativa sträckningar inom delområde 2 som de 
önskade att Svenska kraftnät skulle utreda.

 > Framtagande och optimering av möjliga alternativ (sträck-
ning och utformning) i samverkan mellan Svenska kraft-
nät, tekniskt sakkunniga, biologer och handläggare för 
tillstånd.

 > Översiktlig bedömning  av den betydande miljöpåverkan 
samt de miljökonsekvenser som de alternativa sträck-
ningarna och utformningen kan antas medföra.

1.5.1 Inventeringar
Natur- och kulturvärdesinventeringar har genomförts 2019 
och 2020. I Figur 4 och Figur 5 redovisas de områden som 
inventerats och rapporten från naturvärdesinventeringen 
2020 finns att läsa i bilaga 2 och rapporten från kulturvär-
desinventeringen 2020 finns att läsa i bilaga 3. Områdena för 
natur- och kulturvärdesinventeringarna sammanfaller med 
undantag för att området mellan punkterna P2-K, se Figur 6, 
inte har kulturvärdesinventerats. Området är mycket blött 
och bedöms därmed inte ha höga kulturvärden då människor 
historiskt inte förväntas ha vistats varaktigt i detta område. 
Länsstyrelsens förslag på alternativa sträckningar har inte 
kunnat inventerats på grund av fel säsong.

Trots att Svenska kraftnät har inhämtat kunskapsunder-
lag, genomfört tidigare samråd, utfört inventeringar samt 
diverse olika utredningar finns det fortfarande kunskapsbrist 
på flera områden. Bland annat har Svenska kraftnät enbart 
genomfört naturvärdesinventeringar och arkeologiska utred-
ningar på norra sidan om den befintliga transmissionsnäts-

ledningen, då det tidigare i projektet inte varit aktuellt med 
korsningar av befintlig transmissionsnätsledning på dessa 
platser, och det finns således kunskapsbrist om naturvärden, 
arter och andra potentiellt skyddsvärda objekt på den södra 
sidan. Denna kunskapsbrist utgör en risk för projektet och 
Svenska kraftnät önskar att med detta kompletterande sam-
råd få in mer kunskap och underlag till fortsatt utredning 
samt beslutstagande.

1.6 Tidplan
Nedan redovisas en preliminär tidplan för projektet. Det finns 
flera faktorer som kan påverka tidplanen och som gör att den 
kan komma att ändras under projektets gång.

Samråd om utbyggnads- mars-juli 2020
förslag 
Kompletterande samråd december 2020 - januari 2021
Ansökan om koncession  vår/sommar 2021
till Ei 
Beslut om koncession vår 2023
Detaljprojektering klar sommar 2023
Ledningsrätt  vinter 2023
Planerad byggstart 2024
Planerad idrifttagning 2025 2
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Figur 4. Översikt över inventerade korridorer i delområde 2 samt genomförda biotopkarteringar av valda vattendrag.

Figur 5. Översikt över inventerad korridor vid den alternativa sträckningen vid Ol-Larsberget inom delområde 3 samt genomförd 
biotopkartering av ett vattendrag.
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2. ALTERNATIVA STRÄCKNINGAR OCH 
UTFORMNINGAR

I detta kapitel presenteras de alternativa ledningssträckning-
arna och alternativ utformning som föreslås i det komplette-
rande samrådet.

2.1 Kompletterande alternativ
Utredda alternativa lokaliseringar och utformning, för res-
pektive delområde, presenteras nedan.

2.1.1 Delområde 2, passage av Karsberget och 
Stor-Pållar
Svenska kraftnät har utrett alternativa sträckningar och 
utformning inom delområde 2, se Figur 6 och Figur 7. Syftet 
med de alternativa sträckningarna är att undvika eller minska 
intrånget i naturreservat Karsberget och blivande naturreser-
vat Stor-Pållar. Hädanefter skrivs ”naturreservaten” när både 
naturreservat Karsberget och  blivande naturreservat Stor-
Pållar avses. Under sommaren 2020 har några av de alterna-
tiva sträckningarna inventerats med avseende på natur- och 
kulturvärden, se avsnitt 1.5.1. Efter att inventeringarna 
genomförts inkom länsstyrelsen med förslag på ytterligare 
områden för utredning av alternativa sträckningar. Dessa har 
inte inventerats.

Alternativ utformning vid parallellgång
I samrådet som genomfördes under våren 2020 föreslogs en 
ledningssträckning som går genom båda naturreservaten 
norr om och parallellt med den befintliga transmissionsnäts-
ledningen. Den nya ledningen föreslogs att utformas med 
portalstolpar. Förslaget innebär ett nytt intrång i ett område 
som redan berörs av en kraftledning.

Ett nytt förslag för att minimera markintrånget i naturre-
servaten är att såväl den planerade ledningen som den 
befintliga istället utformas med kompaktstolpar. Kompakt-
stolpar är endast aktuellt vid parallellgång på utpekade 
sträckor, se Figur 7, inte om den planerade ledningen byggs 
enskilt i annan sträckning. I avsnitt 2.2.1 beskrivs de olika 
typerna av stolpar mer ingående. Samtliga alternativ där led-
ningsträckningen går parallellt med den befintliga ledningen 
beskrivs även i Tabell 1.
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Figur 6. Översikt över studerade alternativa sträckningar inom delområde 2.

Figur 7. Översiktskarta över parallellgående sträckning med en alternativ utformning där planerad kraftledning och befintlig 
transmissionsnätsledning kan uppföras som kompaktstolpar genom naturreservat Karsberget och blivande naturreservat Stor-Pållar.
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För att undvika intrång i och påverkan på naturreservat 
Karsberget har alternativa sträckningar norr om naturreser-
vatet utretts. Dessa avviker från parallellgång med den 
befintliga transmissionsnätsledningen. Även en alternativ 
sträckning inom naturreservatet har utretts efter önskemål 
från Länsstyrelsen i Norrbottens län. Alternativet går över 
Kvigmyran och innebär ett minskat intrång i naturreservatets 
skogliga värden jämfört med parallellgång samtidigt som det 
i möjligaste mån samlar intrånget för att minska risken för 

Figur 8. Översiktskarta över sträckningar som avviker från parallellgång norr om och genom naturreservat Karsberget samt punkter.

Figur 9. Översiktskarta över sträckningsalternativ som undviker intrång i blivande naturreservat Stor-Pållar samt punkter.

påverkan på rennäringens och totalförsvarets intressen. Del-
område 2 saknar till stor del utbyggt vägnät och samt 
anläggning av arbetsvägar för att upprätta kraftledningen 
skulle därmed bli omfattande. Samtliga alternativ som avvi-
ker från parallellgång med befintlig kraftledning vid naturre-
servat Karsberget redovisas i kartan i Figur 8 eller i större 
format i bilaga 1 och beskrivs mer ingående i Tabell 2.

Att bygga den planerade kraftledningen där sträckningen 
avviker från parallellgång innebär att ledningsgatans nya 
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Figur 10. Alternativ sträckning vid Ol-Larsberget inom delområde 3.

för att korsa befintlig luftledning. För att möjliggöra korsning 
tvärs över befintlig transmissionsnätsledning vid punkterna F, 
G och L1, behöver en utökad ledningssträckning göras i form 
av en krok på södra respektive norra sidan om befintlig trans-
missionsnätsledning. Detta beror på att stolpar i korsningar 
normalt inte kan utföras med vinkel, behöver byggas som 
stadigare och tyngre konstruktioner samt att de måste byg-
gas förhållandevis höga.

Vid punkt I behöver korsningen utformas som en parallell-
gående korsning. Den utformningen kan även utföras vid 
punkt G. Se ytterligare beskrivning av korsningspunkter i 
avsnitt 2.2.3.

2.1.2 Delområde 3, Ol-Larsberget
Under naturvärdesinventeringen har fynd av skyddade arter 
gjorts. För att undvika påverkan på ett område av vikt för 
skyddade arter, vid Ol-Larsberget (delområde 3), har 
Svenska kraftnät utrett en alternativ sträckning som inte 
påverkar det värdefulla naturområdet, se Figur 10. 

2.2 Ledningens utformning och 
omfattning
2.2.1 Stolpar och ledningar
Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av raklinjestolpar i 
portalutförande (vidare benämnda portalstolpar) tillverkade i 
stål. Dessa placeras på nedgrävda alternativt bergförankrade 
betongfundament. Av olika skäl kan portalstolpar inte alltid 
användas och i stället finns situationer då enbenta kvadra-
tiska stålstolpar används. Då dessa byggs i ett smalt utfö-
rande kallas de kompaktstolpar.

Exakt vilken stolptyp som kommer att användas fastställs 

först i ett senare skede när slutgiltigt resultat av geotekniska 
undersökningar och detaljprojekteringen är slutförda.

Portalstolpar
De två vanligaste stolptyperna som Svenska kraftnät använ-
der för ledningar kan ses i Figur 11. Dessa stolpar består av 
två stolpben med en överliggande regel i vilken faslinorna 
hängs upp och topplinorna läggs upp. I skogsmark används 
uteslutande stagade portalstolpar (A-stolpar) eftersom 
dessa kan göras slankare, vilket innebär billigare och mer 
miljövänliga stolpar då en mindre mängd stål och betong 
används. Ostagade portalstolpar (B-stolpar) kan komma att 
användas vid begränsade utrymmen, där pålfundament for-
dras samt vid korsningar över den befintliga transmissions-
nätsledningen då dessa korsningar av tekniska skäl ej får 
utföras med stagade stolpar.

Förprojekteringen av den nya kraftledningens utformning 
anger att höjden på stolparna i portalutförande i regel blir 
cirka 30 meter från mark till topp men kommer vid korsning-
arna av de stora älvarna bli betydligt högre. Stolparnas höjd 
beror i huvudsak på terrängens beskaffenhet samt spann-
längden, det vill säga avståndet mellan två stolpar. Medel-
längden på spannen för den nya kraftledningen är strax över 
300 meter. Det eftersträvas att hålla höjden på den nya 
kraftledningen lika eller lägre än den befintliga kraftledningen 
där de byggs parallellt.

Kompaktstolpar
På kompaktstolpar monteras linorna vertikalt i stället för 
horisontellt som på portalstolpar, det gör att stolpen blir 
väsentligt smalare men också högre, se Figur 12. Denna 
stolptyp kan användas för att möjliggöra en minskad bredd 
på skogsgatan och därmed minska markintrånget från led-
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Figur 11. Exempel på portalstolpar. Stagad portalstolpe, A-stolpe till vänster. Ostagad portalstolpe, B-stolpe till höger.

Figur 12. Foto på kompaktstolpe i stål.

ningen. Kompaktstolpar kan användas på raka linjer samt vid 
måttliga vinklar.

Förprojekteringen för den nya kraftledningen anger att 
höjden på kompaktstolpar blir 30 - 45 meter där de föreslås 
användas. Medellängden på spannen för sträckorna där 
kompaktstolpar kan komma att byggas blir cirka 150 - 250 
meter.

Vinkelstolpar
I punkter där luftledningen byter riktning behöver förstärkta 
stolpar användas då belastningen från linorna är för stor för 
de enklare stolptyperna som endast får användas vid raklinje 
eller vid mycket små vinklar på bara någon grad. De för-
stärkta stolparna kallas vinkelstolpar och finns i olika utfö-
randen beroende på vinkelns storlek, se Figur 13.

Generellt gäller att ju större vinkel, desto grövre stolpe 
och större fundament behövs. I likhet med portalstolparna, 
kräver ostagade vinkelstolpar större fundament än de som 
byggs med stag. 
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Figur 13. Exempel på vinkelstolpar, till vänster en stubbe för mycket stora vinklar (cirka 100 grader) och till höger en vinkelstolpe för 
måttliga vinklar (cirka 20 grader).

Fas-, topp- och jordlina
Växelströmsledningar för transmissionsnätet (400 kV) har 
mellan sex och nio linor (kallas även ledare) för strömöverfö-
ring och en till två linor för åskskydd. De strömförande 
ledarna kallas för faslinor och dessa är fördelade på tre olika 
faser, vilket kommer av det växelströmssystem som används 
och är helt dominerande för elnät världen över. Svenska 
kraftnät bygger som standard luftledningar med totalt tre 
linor för varje fas, vilket benämns som triplexledare. 

Jordning av kraftledningen behövs för att säkerställa en 
god och säker funktion, både för elanläggningens drift men 
även för att skydda tredje man och utrustning. Jordningen av 
stolparna sker genom att en jordlina i koppar, med en diame-
ter på cirka 15 mm, grävs ned längs med hela ledningens 
längd. Detta gäller såväl på land som i vatten. I undantagsfall, 
om markförhållandena eller intrång i höga natur- eller kultur-
värden inte medger detta, går det att jorda stolpen med så 
kallad punktjordning, vilket innebär att jordningen sker lokalt 
vid stolpplatsen med hjälp av metallspett som läggs ut och 
sticks ned i marken. Denna typ av jordning kräver en detalje-
rad utredning för att garantera funktionen och elsäkerheten. 
Detta kommer vid behov att genomföras vid specifika platser 
i ett senare skede.

I toppen av stolparna finns vanligen två topplinor som 
fungerar som åskskydd men dessa förbättrar även jord-
ningen. I topplinorna byggs en så kallad optisk fiberlänk in 
som används till ledningens frånkopplingsskydd. I vissa fall 
sker detta endast i den ena topplinan, men det kan också 
installeras i båda, beroende på behov. De optiska fibrer som 
Svenska kraftnät inte behöver till ledningens funktion kan 
komma att användas av en tredje part som är i behov av en 
snabb kommunikationsförbindelse.

2.2.2 Parallellbyggda ledningar
För att uppnå Försvarsmaktens krav om att befintlig kraftled-
ning och planerad kraftledning ska utgöra ett gemensamt 
hinder så planerar Svenska kraftnät att bygga den nya kraft-
ledningen intill samt parallellt med befintlig kraftledning så 
långt det är möjligt.

När två transmissionsnätsledningar byggs parallellt med 
varandra ställer Svenska kraftnät som krav att stolparna i de 
två kraftledningarna inte ska kunna falla på varandra efter-
som det skulle innebära att en (1) enskild incident skulle 
medföra ett samtida bortfall av båda ledningarnas kapacitet 
vilket kan påverka systemstabiliteten.

Vid parallellgång med den dominerande stolptypen, en 
stagad portalstolpe (A-stolpe), blir den totala bredden för de 
parallellbyggda kraftledningarna (befintlig samt planerad) i 
regel cirka 60 till 70 meter från den yttersta linan på den ena 
ledningen till den yttersta linan på den andra ledningen. Den 
gemensamma ledningsgatan blir dock bredare. Den exakta 
bredden på skogsgatan beror på stolptyp och eventuell vin-
kel. Det innebär att den totala bredden på det hinder som de 
parallellbyggda kraftledningarna kommer utgöra utökas med 
ungefär 40 meter jämfört med dagsläget där portalstolpar 
används. En mindre bredd än så är vanligtvis inte möjligt ur 
driftsäkerhetssynpunkt. I Figur 14 redovisas ett exempel på 
hur de parallella ledningarna i gemensam skogsgata kan se 
ut vid användning av stagade portalstolpar. Det eftersträvas 
att den nya kraftledningen ska ha samma eller lägre höjd än 
de befintliga kraftledningarna och andra befintliga hinder 
(exempelvis träd) i närområdet inom totalförsvarets områ-
den.

För att minimera markintrånget kan den planerade led-
ningen utformas med kompaktstolpar samtidigt som befint-
lig ledning byggs om till kompaktstolpar på sträckorna 
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Figur 14. Exempelfigur på parallellgående portalstolpar genom skogsmark. Annan stolptyp kan bli aktuellt.

genom naturreservaten, se avsnitt 2.1.1 och Figur 7. Kom-
paktstolparna för de två ledningarna föreslås att placeras 
med ett avstånd mellan de olika stolparnas faslinor på cirka 
10 meter vilket är ett avsteg från Svenska kraftnäts krav. 
Detta innebär att systemet riskerar att få en försämrad drift-
säkerhet men då utformningen endast görs på en begränsad 
sträcka kan den accepteras.  Den totala bredden för parallell-
byggda kompaktstolpar (befintlig samt planerad), som utgör 
hinder för totalförsvarets intressen, blir cirka 32 meter från 
den yttersta linan på den ena ledningen till den yttersta linan 
på den andra ledningen. Ledningsgatan blir dock bredare 
jämfört med den befintliga och den exakta bredden beror 
även på eventuella vinklar på sträckningen. Den befintliga 
skogsgatan kommer att utökas med maximalt 15 meter jäm-
fört med dagsläget, vilket innebär ett nytt intrång i naturmil-
jön. Utökningen, det vill säga det nya intrånget, kan utföras 
på båda sidor av befintlig skogsgata eller enbart på ena 
(norra eller södra) sidan. Det innebär att det nya intrånget 
kan placeras på den sidan av befintlig skogsgata där det 
bedöms lämpligast.

Kompaktstolpar genom naturreservat Karsberget
I Figur 15 redovisas exempel på hur de parallella ledningarna i 
gemensam skogsgata kan se ut vid användning av kompakt-
stolpar inom naturreservat Karsberget. 

Markintrånget och stolparnas höjd jämfört med utform-
ningen portalstolpar visas i Figur 16.

Kompaktstolpar genom blivande naturreservat Stor-Pållar
I Figur 17 redovisas exempel på hur de parallella ledningarna i 
gemensam skogsgata kan se ut vid användning av kompakt-
stolpar inom blivande naturreservat Stor-Pållar.

I området vid och genom blivande naturreservat Stor-Pål-
lar är den befintliga ledningen byggd med långa spann (långt 
mellan stolparna) och därmed är stolparna höga (för att fasli-
norna inte ska hänga ner för nära marken). Om den befintliga 
ledningen byggs om med kompaktstolpar kommer spannen 
bli kortare (kortare avstånd mellan stolparna). Dessutom kan 
kompaktstolparna byggas med en höjd av 30-40 meter 
genom reservatet. Detta innebär att skillnaden på höjden 
mellan de ombyggda kompaktstolparna blir maximalt 5 
meter jämfört med den befintliga transmissionsnätsledning-
ens nuvarande höjd. För sträckan genom Stor-Pållar blir det 
således liten skillnad i höjd med kompaktstolpar. Markin-
trånget och stolparnas höjd jämfört med utformningen por-
talstolpar visas i Figur 18.
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Figur 15. Exempelfigur på parallellgående kompaktstolpar genom naturreservat Karsberget.

Figur 16. Exempelfigur skillnad i markintrång och stolphöjd mellan utformningarna kompaktstolpe och portalstolpe genom naturreservat 
Karsberget.
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Figur 17. Exempelfigur på parallellgående kompaktstolpar genom blivande naturreservat Stor-Pållar.

Figur 18. Exempelfigur skillnad i markintrång och stolphöjd mellan utformningarna kompaktstolpe och portalstolpe genom blivande 
naturreservat Stor-Pållar.
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2.2.3 Korsningspunkter
Om planerad luftledning ska korsa befintlig luftledning, i en 
så kallad korsningspunkt, behöver den utformas så att risken 
för att en (1) incident som leder till att det blir avbrott på 
båda ledningarna samtidigt minimeras. Detta för att säker-
ställa att driftsäkerheten upprätthålls för transmissionsnätet. 
Vid parallellgående korsning av befintlig ledning (punkt G 
och I) kommer ett markintrång på cirka 150 x 100 meter att 
fordras för att komma över befintlig ledning på ett säkert 
sätt, se Figur 19 och Figur 20. De nya stolparna vid kors-
ningen blir vid parallellgående korsning ungefär lika höga 
som befintliga stolpar.

Figur 19. Foto över ett exempel av en parallellgående korsning.

Om ledningarna korsar varandra tvärs över (F, G och L1)
byggs stolparna på den planerade ledningen högre än befint-
liga stolpar och då kan den befintliga ledningen korsas utan 
att behöva utöka markintrånget lika mycket, se bilaga 4. Vid 
en korsningspunkt krävs även att ett visst avstånd hålls, både 
horisontellt och vertikalt, mellan de båda luftledningarna för 
att upprätthålla driftsäkerheten. En sådan korsningspunkt 
ökar därmed höjden på stolparna till en höjd av cirka  
15 - 20 meter över befintlig ledning.

Figur 20. Exempelfigur parallellgående korsning av befintlig ledning.
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2.2.4 Fundament
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av funda-
ment: jordfundament, bergfundament och pålfundament, se 
Figur 21 och Figur 22. Val av fundamentstyp beror på de geo-
tekniska och hydrologiska förutsättningarna vid respektive 

stolpplats. Vid anläggning av ett fundament för kompaktstol-
par påverkas vanligtvis en yta om cirka 15 x 15 meter. För 
övriga stolpar påverkas i de flesta fall en yta om cirka 5 x 5 
meter kring varje stolpben men för vissa mycket sällsynta fall 
kan denna yta vara uppemot 40 x 40 meter vid stora vinkel-

Figur 22. Principskisser över fundament.

Figur 21. Exempel på olika fundamentstyper, ovan till vänster ett jordfundament med stålbalk och stålslipers och ovan till höger en form för 
betonggjutning till bergfundament. Underst visas armeringsarbeten för en betongplatta till en stolpe av större typ.
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stolpar. För ytterligare information angående fundament se 
samrådsunderlaget som publicerades i mars 2020.

2.2.5 Teknikval mellan luftledning och markkabel
Luftledning - en bättre teknisk utformning
Den planerade kraftledningen är tänkt att utföras som en 
luftledning. Svenska kraftnät bygger som regel alltid 400 kV 
växelströmsförbindelser som luftledningar eftersom det är 
ett bättre tekniskt alternativ vid en jämförelse med en mark-
kabelförbindelse. Tekniken för ett kabelutförande avseende 
en 400 kV växelströmsledning är inte lika beprövad som den 
teknik som används i luftledningar och i 400 kV växel-
strömsnätet används kabelteknik därför endast när det är 
nödvändigt. Av transmissionsnätets mer än 15 000 kilometer 
växelströmsledningar har hittills endast 6,4 kilometer byggts 
som 400 kV växelströmskabel.

Utformningen av markkabelförbindelser i 400 kV växel-
strömsnätet är högteknologisk och komplicerad. Detta märks 
bland annat i att det oftare uppstår fel i en 400 kV växel-
strömskabelförbindelse än i en motsvarande förbindelse i 
luftutförande, fel som dessutom är svårare att åtgärda. Repa-
rationstiden för kabelförbindelser är långa. Enligt dataunder-
lag till internationellt publicerad statistik är genomsnittlig tid 
för reparationer i en kabelförbindelse ungefär 1 månad, vilket 
stämmer väl överens med Svenska kraftnäts erfarenheter. 
Reparationstiden för en luftledning beror på felets karaktär 
men ligger oftast i ett spann på 8 till 24 timmar. De långa 
reparationstiderna för dessa typer av markkablar beror bland 
annat på att sådana kabelsystem är högteknologiska och att 
reparationer därför endast kan utföras av vissa specialise-
rade personer, att felsökning tar längre tid och är mer kom-
plicerad jämfört med en luftledning. Reparationer av 
kabelskarvar ställer även höga krav på renhet, vilket innebär 
att arbetet måste ske i en kontrollerad miljö och att ett 
arbetstält monteras runt skarvplatsen. Detta gör att när ett 
fel uppstår i en kabelförbindelse tar det väsentligt mycket 
längre tid innan anläggningen åter är i drift jämfört med en 
luftledning. Sammantaget leder det till att en 400 kV växel-
strömskabel har en betydligt lägre tillgänglighet än en mot-
svarande luftledning. För transmissionsnätets del är en hög 
tillgänglighet viktig för att minimera antalet anläggningar 
som behöver byggas i transmissionsnätet för att klara 
avbrottsfria elleveranser.

På senare år har även uppmärksammats att kabelanlägg-
ningar i 400 kV växelströmspänningsnätet kan orsaka för-
sämrad elkvalitet genom att introducera låga 
resonansfrekvenser i transmissionsnätet. Försämrad elkvali-
tet kan till exempel orsaka överspänningar i samband med 
kopplingar och fel samt övertonsspridning, vilket i sin tur kan 
leda till haverier i närliggande anläggningar i nätet. Några 
motsvarande problem med låga resonansfrekvenser uppstår 
inte i luftledningar.

Sammantaget innebär markkabelförläggning att risken för 
att fel eller störningar ska uppstå blir större samt att möjlig-
heterna att snabbt åtgärda fel och störningar begränsas. Det 
innebär i förlängningen att systemet inte får den driftsäkra, 

robusta och flexibla utformning som eftersträvas. Dessutom 
kan kabelsystem i 400 kV växelströmsnätet skapa problem 
på grund av försämrad elkvalitet. Av dessa skäl bygger 
Svenska kraftnät regelmässigt växelströmsförbindelser som 
luftledning.

När överväger Svenska kraftnät en markkabelalternativ i 
400 kV växelströmsnätet
Som redogörs i tidigare avsnitt är 400 kV växelströmskabel 
en sämre teknik jämfört med 400 kV växelströmsluftledning. 
Därför övervägs markkabel endast under vissa speciella för-
hållanden. Det kan vara fallet om en kraftledning är nödvän-
dig men det inte går att hitta en lokalisering där en 
luftledning skulle anses tillåtlig enligt miljöbalken. Förutsätt-
ningarna för att kabelförlägga en del av en 400 kV växel-
strömsledning är då att det sker på en begränsad delsträcka 
som sammantaget ger betydande miljövinster vid en jämfö-
relse med en luftledning och att det är en tekniskt acceptabel 
lösning för transmissionsnätet. Det behöver alltså i dessa fall 
utredas om en markförläggning av delar av kraftledningen 
sammantaget skulle medföra mindre miljöpåverkan än om 
hela kraftledningen uppförs i luft (det är nämligen inte givet 
att en 400 kV växelströms markkabelförbindelse skulle 
medföra mindre sammantagen miljöpåverkan än en luftled-
ning, se kommande avsnitt). Detta förutsätter också att den 
ökade kostnaden för en sådan kabelförläggning bedöms rim-
lig. 

Miljökonsekvenser vid en markförläggning och 400 kV 
växelströmsnät
Även om en markförläggning av högspänningskabel, tack 
vare en smalare ledningsgata, tar en något mindre areal 
naturmiljö i anspråk kan påverkan på vissa värdefulla natur-
miljöer trots det bli större. Skogsgatan vid en kabelförlägg-
ning kan variera i bredd mellan ungefär 12 och 25 meter. Vid 
en luftledning är skogsgatan normalt lite drygt 40 meter 
bred. Byggnation med luftledning innebär även att det enbart 
är vid stolpplatserna som schakt blir aktuellt. Stolpplatser 
kan ofta anpassas anpassas så känslig mark undviks. Kabel-
förläggning av 400 kV växelström kräver i normalfallet två 
schaktgravar som båda är cirka 1,5 meter djupa och sträcker 
sig hela sträckningen. Dessa schakter kan, beroende på de 
platsspecifika förutsättningarna, komma att medföra omfat-
tande sprängnings- och schaktningsarbeten. Beroende på 
var markkabeln förläggs måste påverkan på värdefulla natur-
miljöer utredas eftersom påverkan, särskilt i våtmarker, 
sumpskogar och vid vattendrag kan bli stor. I dessa miljöer 
påverkas hydrologi, hydrogeologi, vattenkvalitet och vegeta-
tionssammansättning, såväl i direkt anslutning till markka-
beln som i närliggande miljöer, vilket kan vara både 
uppströms (dämning eller dränering) och nedströms (däm-
ning eller grumling). Även i skogsmiljöer elimineras möjlighe-
terna att lämna högstubbar, vilket kan medföra större 
effekter på till exempel insekter jämfört med en luftlednings-
gata.
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Vid övergångar mellan luftledning och markkabelförlägg-
ning måste en så kallad terminalplats anläggas, se Figur 23. 
Storleken på en terminalplats blir cirka 100 x 110 meter. Är 
markkabeln längre än cirka 5 kilometer kan även reaktiv 
kompenseringsutrustning krävas, antingen i ändstationerna 
(terminalstationerna) eller i dedikerade kompenseringssta-
tioner längs med markkabeln (med ungefär 15 – 20 kilometer 
mellanrum, men det kan vara kortare i vissa fall beroende på 
kabelsystemets utformning och lokalisering i transmissions-
nätet). Syftet med kompenseringsstationer är att korrigera 
för stora fasförskjutningar mellan ström och spänning som 
sker på grund av växelströmskablarnas fysikaliska egenska-
per och ger upphov till höga spänningar längs själva kabel-
ledningen och i ändstationerna. Utan 
kompenseringsstationer minskar också utrymmet att över-
föra el på kabelledningen. En kompenseringsstation upptar 
typiskt cirka 80 x 80 meter markyta och utgör i princip ett 
ställverk med samlingsskenor och brytare. Både terminal-
platser och kompenseringsstationer byggs inom ett avgrän-
sat område med krav på skyddsutrustningar, elektrisk 
försörjning, kylning, stängsel med mera. Det innebär att 
mark behöver tas i anspråk. 

Därutöver måste en markkabels tekniska livslängd beak-
tas i denna del. En teknisk livscykeljämförelse mellan en luft-
ledning och en markkabel utfaller till luftledningens fördel. 
Den tekniska livslängden för en luftledning är över 70 år, 
medan både markkablar och eventuella omformarstationer 
för dessa uppskattas ha en teknisk livslängd på 40 år.

Figur 23. Foto av terminalplats. Markytan är cirka 100 x 110 meter.

Kostnader för markförläggning
När det gäller uppskattning av kostnader för att delvis kabel-
förlägga en 400 kV växelströmsledning är det viktigt att 
framhålla att den typ av kabel, med de dimensioner som 
behövs, är ovanlig och sällan förekommande. Erfarenheten 
vad gäller kostnader för denna kabeltyp är således begrän-
sad. Det måste också beaktas att uppskattningen av schakt-
kostnaden försvåras utan detaljerade markundersökningar 
eftersom kostnaden påverkas av omfattningen av spräng-
nings- och schaktningsarbeten. Utifrån Svenska kraftnäts 
nuvarande planeringsvärden uppskattas en delvis kabelför-
läggning av två kilometer längs en 400 kV växelströms luft-
ledning medföra en merkostnad om minst 100 miljoner 
kronor. 

När det gäller kostnader bör det även beaktas att ökad 
otillgänglighet påverkar kostnaden för att upprätthålla trans-
missionsnätets driftsäkerhet i form av avbrottsfria elleveran-
ser. Även kostnaderna för felavhjälpande underhåll, typiskt 
reparationer av kabelskarvar, ökar vid kabel på dessa spän-
ningsnivåer. Visserligen avser underhållet en smalare led-
ningsgata, men underhåll på grund av fel som uppstår blir 
mycket dyrare än motsvarande kostnad vid fel i en luftled-
ning. Eftersom erfarenheterna från underhåll av den här 
typen av kablar är så begränsad är det svårt att dra några 
generella slutsatser avseende underhållskostnaderna.

Till detta tillkommer också ökade kostnader på grund av 
en väsentligt kortare teknisk livslängd för markkabel jämfört 
med luftledning.
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2.3 Avfärdade alternativ
2.3.1 Avfärdade geografiska alternativ
Följande geografiska alternativ har avfärdats i ett tidigt 
skede: 

 > En sträckning söder om naturreservat Karsberget har inte 
utretts då Svenska kraftnät bedömer att anläggandet av 
en luftledning i området är olämpligt på grund av skyd-
dade arter. 

 > Svenska kraftnät bedömer att södra delen av invente-
ringskorridoren norr om naturreservat Karsberget  
(Figur 4) är olämplig ur naturvärdessynpunkt. Södra delen 
av inventeringskorridoren har därmed avfärdats.

2.3.2 Avfärdade utformningar och tekniska 
alternativ
Vid val av utformning och teknik för sträckningen har föl-
jande alternativ avfärdats: 

 > Stora fackverksstolpar eller julgransstolpar, som utformas 
för att bära både den befintliga och den planerade led-
ningen i samma stolpe (så kallad dubbelbransch eller 
sambyggnad) har avfärdats. Tekniken skulle minska 
markintrånget vid parallellgång med befintlig ledning. 
Enligt ett regeringsbeslut ska planering och drift av trans-
missionsnätet ske enligt det så kallade N–1-kriteritet4. Det 
innebär bland annat att systemet ska bevara sin funktion 
även då ett (1) fel inträffar. Om ledningen uppförs i 
samma stolpar innebär det att båda ledningarna kan slås 
ut vid till exempel en enskild incident och det tekniska 
alternativet uppfyller därmed inte N-1-kriteriet. Tekniken 
innebär även en ökad sårbarhet då det vid en incident kan 
innebära att båda ledningarna inte kan användas för en 
tid. Reparation på den ena ledningen kan i sådana stolpar 
komma att kräva att även den andra ledningen tillfälligt 
tas ur drift för att medge en god arbetsmiljö.

 > Kompaktstolpar som ett alternativ där sträckningen avvi-
ker från parallellgång med befintlig ledning. Om en led-
ning uppförs ensam med kompaktstolpar i en egen 
ledningsgata blir skogsgatans bredd cirka 30 - 35 meter. 
Det bedöms vara en för liten vinst jämfört med en kon-
ventionell ledning för att motivera användningen, då 
stolptypen är betydligt dyrare. Eftersom alternativet även 
innebär att det blir högre hinder för totalförsvaret och en 
ökad påverkan för fåglar har det förkastats.

 > Ett alternativ där parallellgång sker med kompaktstolpar 
för endast den planerade ledningen och befintlig ledning 
som fortsätter vara kvar i nuvarande utförande. Alternati-
vet medför att befintlig ledning inte behöver byggas om 
till kompaktstolpar, men det skulle innebära ett större 
markintrång i naturreservaten än vad som är möjligt med 

kompaktstolpar på båda ledningarna. Det skulle även 
innebära en ökad påverkan på fåglar i området eftersom 
faslinorna på befintlig och planerad luftledning skulle 
hamna på olika höjd och därmed innebära en ökad risk för 
att fåglar flyger in i faslinorna. Alternativet har därför 
avfärdats.

 > Anläggning av kabel parallellt med befintlig transmis-
sionsnätsledning vid naturreservat Karsberget eller bli-
vande naturreservat Stor-Pållar. Tekniken skulle innebära 
att det nya intrånget skulle blir cirka 5 - 15 meter och där-
med ett minskat markintrång i naturreservaten i jämfö-
relse med tidigare samrått alternativ med parallellbyggda 
portalstolpar.  Men sträckan genom naturreservat Kars-
berget är bergig och kuperad vilket skulle innebära att 
sprängning behövts utföras i reservatet. För sträckan 
genom blivande naturreservat Stor-Pållar finns blöta 
områden.  Markkabel på delsträckorna har inte utretts 
men med hänsyn till ovanstående bedömdes det att 
markkabel genom reservatet inte skulle innebära en miljö-
vinst. Byggnation av terminalplatser med en storlek på 
cirka 100 x 110 meter skulle även innebära ytterligare ska-
dor på naturmiljön och markkabelförläggning skulle bli 
betydligt dyrare än luftledning, se ytterligare beskrivning i 
avsnitt 2.2.5.

4 Riksdagen. 2016. Förutsättningar för en säker kraftöverföring.
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3. SAMLAD BEDÖMNING AV PÅVERKAN

I detta kapitel görs en samlad bedömning av de olika alterna-
tiva sträckningarnas och utformningarnas påverkan på de 
miljöaspekter de berör. Områdets förutsättningar beskrivs i 
kapitel 4.

3.1 Byggskedet
Miljöpåverkan vid byggnation är främst kopplad till lokala 
störningar genom fysiskt intrång, buller, material- och 
maskintransporter samt luftföroreningar. Till kategorin 
fysiska intrång hör även tillfartsvägar och uppställningsplat-
ser för maskiner och material. Avverkning och röjning kan 
också resultera i tillfälliga hinder för framkomlighet längs sti-
gar och leder innan avverkningsrester tas bort. 

Så långt som möjligt planeras åtgärder för att minska 
störningar och påverkan under byggtiden. En åtgärdsplan för 
mark och vatten kommer att tas fram och behandla vilken 
hänsyn som ska tas i de olika områdena inför den entrepre-
nad som genomförs.

Påverkan av byggskedet och specifika förutsättning för 
närboende och landskapsbild, natur- och kulturmiljön, mark 
och vatten samt för klimat och infrastruktur beskrivs i sam-
rådsunderlaget som publicerades i mars 2020 och bedöms 
inte förändras av de alternativa sträckningar som omfattas 
av detta kompletterade samråd.

I huvudsak sker byggnationen i tre aktiva skeden. I det 
första skedet sker avverkning av skog, i det andra skedet sker 
etableringen av stolpplatsen (schaktning, formarbete, arme-
ring, gjutning och transport av fundament) och i det tredje 
skedet sker monteringen av stolpen och lindragningen. 
Oftast är det en inaktiv period mellan de olika skedena.

3.2 Driftskedet
Miljöpåverkan vid drift är kopplad till när kraftledningen är i 
bruk och inkluderar det underhållsarbete som sker. Under 
drift är den främsta påverkan knuten till kraftledningen och 
dess omgivande ledningsgata.

Själva kraftledningen och dess ledningsgata innebär under 
driftskedet främst hinder i luftrummet för totalförsvarets 
intressen, risker för kollision av fåglar, intrång i landskapsbil-
den, eventuella barriärer för rennäringen samt påverkan av 
underhåll av ledningsgatan. Skogsgatan kommer innebära en 

förändring i vegetationen från tidigare markanvändning. 
Till underhållsarbeten hör underhåll av själva kraftled-

ningen och underhåll av ledningsgatan. Varje år besiktigas 
kraftledningen och dess ledningsgata med flygande helikop-
ter och åtgärder vidtas vid behov. Var fjärde år genomför 
Svenska kraftnät röjningsbesiktning genom att ledningsgatan 
kontrolleras och vegetation som växer för nära kraftled-
ningen röjs. Var åttonde år röjs skogsgatan och träd i sidom-
rådet som anses farliga för kraftledningen avverkas. Vart 
åttonde år besiktigas även kraftledningen från marken. 
Dessa underhållsåtgärder kan innebära tillfälliga hinder för 
framkomlighet i området samt buller och utsläpp av luftföro-
reningar.

3.3 Sammanställning av bedömd 
påverkan
Lokaliseringen för samtliga alternativa sträckningar och 
utformningar finns beskrivet i avsnitt 2.1 och redovisas i  
Figur 6, Figur 7, Figur 8, Figur 9, Figur 10 och i bilaga 1.

Gemensamt för alla utredda alternativ inom delområde 2 
är att de gör intrång i och riskerar att påverka höga värden 
negativt och att dessa värden måste vägas mot varandra för 
att en sträckning ska kunna bedömas vara framkomlig och 
lämplig. Svenska kraftnät saknar i dagsläget tillräckliga kun-
skaper om delar av området för att kunna göra bedömningar 
av intrånget och avvägningar mellan motstående intressen. 
Tidigare samrådd sträckning genom naturreservaten, med 
ett parallellgående alternativ med portalstolpar finns redovi-
sat för att underlätta jämförelsen.

I detta fall har Svenska kraftnät enbart valt att redovisa 
den samlade bedömningen av intrång i tre intressen: totalför-
svarets intresseområden, naturmiljö och rennäring. Detta 
beror på att dessa intressen är de som bedöms påverkas 
mest av alternativen och för övriga intressen som landskaps-
bild, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms påver-
kan inte vara alternativskiljande.

Delområde 2 - Alternativ utformning vid parallellgång
Samtliga alternativ som är lokaliserade parallellt med befint-
lig transmissionsnätsledning genom naturreservaten kom-
mer förändra det hinder som den befintliga 
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tranmissionsnätsledningen i dagsläget utgör inom totalför-
svarets lågflygningsområde. Den befintliga ledningen är  
18 – 26 meter bred från den yttersta faslinan på den ena led-
ningen till den yttersta faslinan på den andra ledningen. 
Denna bredd mellan faslinorna beskriver även den bredd 
befintligt hinder för totalförsvaret utgör. De befintliga stol-
parnas höjd varierar kraftigt inom området. Beskrivning av 
det nya hindret och jämförelse med dagens finns i Tabell 4. 
När den nya kraftledningen byggs parallellt med den befint-
liga ledningen hålls hindret geografiskt samlat, vilket bedöms 
ge en mindre negativ påverkan jämfört med alternativen där 
sträckningen avviker från parallellgång.

Att bygga den planerade kraftledningen parallellt med 
den befintliga transmissionsnätsledningen med portalstolpar, 
som samråddes under våren 2020, innebär ett mindre 
fysiskt intrång i landskapet totalt sett jämfört med en ny 
sträckning, eftersom ledningssträckan är kortare och led-
ningsgatans nya intrång något smalare (40 meter jämfört 
med 44 meter). Detta då det finns en viss överlappning mel-
lan skogsgatorna för parallellbyggda transmissionsnätsled-
ningar och den totala bredden blir därför något mindre än 
summan av vad två enskilt byggda ledningar skulle ha. Där 
parallellgång med portalstolpar är aktuellt blir den totala 
skogsgatan 80 – 90 meter bred.

På de sträckor där kompaktstolpar skulle kunna byggas, 
för såväl befintlig som planerad ledning, skulle det nya 
intrånget i sidled kunna begränsas till maximalt 15 meter 
jämfört med idag. Då blir den totala skogsgatan med två 
parallella kraftledningar maximalt 55 meter bred. Det nya 
intrånget kan anpassas efter områdets förutsättningar och 
placeras norr eller söder om den befintliga skogsgatan eller 
både norr och söder om beroende på vad som bedöms som 
lämpligast. Detta skulle minska den negativa påverkan på 
naturmiljövärdena väsentligt jämfört med tidigare samrått 
alternativ med parallella portalstolpar.

Om den nya kraftledningen byggs intill en befintlig led-
ning uppstår ingen ny fragmentering av landskapet. I natur-
miljön längs med den befintliga ledningen finns idag 
kantzonseffekter som har negativ påverkan på skog i form av 
ökat ljusinsläpp, mer instabil luftfuktighet och utsatthet för 
vind samt dämning och bortledning av vatten i myrar. Att 
etablera den nya kraftledningen intill en befintlig gör att bara 
den norra sidan av befintlig skogsgata får nya kanteffekter 
medan en fristående ny ledning skapar nya kantzonseffekter 
på båda sidor. Det bedöms även bli jämförelsevis mindre 
skada att bygga den nya ledningen i en zon som redan delvis 
är negativt påverkad av kantzonseffekter än att bygga genom 
intakta naturvärdesobjekt som en fristående ny ledningsgata 
skulle innebära. 

Ytterligare en viktig aspekt är att kraftledningar utgör en 
kollisionsrisk för större fåglar som örn, tjäder, orre, tranor, 
svanar och gäss. Ur detta perspektiv bedöms det som fördel-
aktigt att den nya ledningen anläggs parallellt med den 
befintliga framför att anlägga den separat.

Parallellgång av kraftledningar bedöms ge mindre påver-

kan på rennäringen jämfört med en fristående ledningsgata 
eftersom det blir ett samlat intrång. Om kraftledningen 
utformas med kompaktstolpar bedöms påverkan bli mindre 
än vid utformning med portalstolpar eftersom markintrånget 
då blir mindre.

I Tabell 4 sammanfattas de parallellgående alternativens 
intrång i och påverkan på de berörda miljöaspekterna, utifrån 
dagens kunskaper om områdena/värdena.
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4. OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för olika miljö-
aspekter som kan komma att påverkas av de alternativa 
sträckningarna och utformningarna. Beskrivningarna omfat-
tar endast de alternativ som omfattas av detta komplette-
rande samråd. Påverkan och betydande miljöeffekter från 
den planerade kraftledningen i sin helhet från Messaure till 
Risudden beskrivs i samrådsunderlaget som publicerades i 
mars 2020.

De alternativa sträckningarna inom delområde 2 kan 
kombineras på flera olika sätt, se avsnitt 2.1.1. Kunskaperna 
om de olika berörda områdena och deras värden varierar, se 
avsnitt 1.5.1. Därav görs ingen bedömning av konsekvenserna 
för berörda miljöaspekter för de olika alternativa sträckning-
arna i detta kompletterande samråd. I kapitel 3 görs en sam-
lad bedömning av påverkan och sammanställning av hur 
motstående och geografiskt sammanfallande intressen 
berörs.

Luftledningar med en spänning på 400 kV innebär alltid 
betydande miljöpåverkan5. Detta innebär att länsstyrelsen 
inte kommer att bedöma om verksamheten innebär bety-

dande miljöpåverkan utan det är redan givet att en specifik 
miljöbedömning krävs inför koncessionsprövningen. 

4.1 Totalförsvarets intresseområden
Totalförsvarets riksintressen och områden av betydelse är 
områden som bedöms ha nationellt viktiga värden och 
kvaliteter för att skydda Sverige. Område som utgör 
riksintresse alternativt område av betydelse för 
totalförsvarets militära del skyddas enligt 3 kapitlet 9 § 
miljöbalken. För ytterligare information gällande 
totalförsvarets intresseområden se tidigare samrådsunderlag 
publicerat mars 2020.

Delområdena 2 och 3 ligger inom ett lågflygningsområde.

4.1.1 Delområde 2
De alternativa sträckningarna och utformningarna inom del-
område 2 innebär antingen att den nya kraftledningen kom-
mer avvika från att gå parallellt med den befintliga 
transmissionsnätsledningen, se Figur 24, och riskera att 

Figur 24. Utbredning av totalförsvarets lågflygningsområde i förhållande till de alternativa sträckningarna i delområde 2.

5 Enligt 6 § punkt 6 miljöbedömningsförordning (2017:966) innebär starkströmsluftledningar med en spänning på minst 220 kV och en längd på minst 15 kilometer alltid 
betydande miljöpåverkan.
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utgöra ett nytt hinder i terrängen eller att den byggs med 
kompaktstolpar som kan komma att utgöra ett högre hinder 
än det hinder som den befintliga ledningen utgör i dagsläget.

Sträckningar som avviker från parallellgång
Där sträckningen avviker från parallellgång kommer stol-
parna huvudsakligen byggas i portalutförande samt vara 
cirka 20 - 37 meter höga. Det nya hinder (i höjdled) som 
kraftledningen kommer utgöra i landskapet beror av landska-
pets topografi och andra befintliga hinder så som träd, andra 
kraftledningar och master. Genom öppna marker och blöta 
marker så som myrar där växligheten generellt sett är låg 
kommer det nya hindret till följd av den nya kraftledningen 
utgöras av hela stolpens höjd från marken till toppen av stol-
pen. Där den nya kraftledningen går genom skog kommer 
stolparna generellt sett att vara några meter högre än den 
omgivande skogen och det nya hindret kommer utgöras av 
stolpens höjd över skogen. Topografin inom området varierar 
och det finns flera höjder i området vars högsta punkter lig-
ger högre än toppen av kraftledningen. Topografin längs och 
kring de alternativa sträckningarna i området illustreras över-
siktligt i Figur 25. I figuren anges terrängens högsta punkt vid 
marknivå i förhållande till marknivån där den nya ledningen 
kan komma att byggas. 

Alternativ utformning
Den alternativa utformningen med kompaktstolpar innebär 
att den nya ledningen placeras parallellt med och norr om 
den befintliga kraftledningen. Längs sträckan/sträckorna 
genom naturreservat Karsberget och blivande naturreservat 
Stor-Pållar (delområde 2) kan den nya ledningenbyggas med 
kompaktstolpar och den befintliga ledningen byggas om till 

kompaktstolpar. Den alternativa utformningen beskrivs i 
avsnitt 2.2.

Genom naturreservat Karsberget skulle kompaktstol-
parna bli cirka 30 - 45 meter höga och de två ledningarna 
skulle stå på ett avstånd av cirka 10 meter från varandras 
närmaste faser. Det innebär att det hinder som den befintliga 
kraftledningen utgör idag kommer bli maximalt 15 meter 
högre än idag.

I området vid och genom blivande naturreservat Stor-Pål-
lar är den befintliga ledningen byggd med långa spann (långt 
avstånd mellan stolparna) och därmed är stolparna höga (för 
att faslinorna inte ska hänga ner för nära marken). Om den 
befintliga ledningen byggs om med kompaktstolpar kommer 
spannen bli kortare (kortare avstånd mellan stolparna). 
Detta innebär att höjden på de ombyggda kompaktstolparna 
blir jämförbar med den befintliga transmissionsnätsledning-
ens nuvarande höjd. För sträckan genom Stor-Pållar blir det 
liten skillnad i höjd med kompaktstolpar. Dock kommer hin-
dret bli cirka 32 meter brett från den yttersta faslinan på den 
ena ledningen till den yttersta faslinan på den andra led-
ningen.

4.1.2 Delområde 3
Vid Ol-Larsberget inom delområde 3 avviker den alternativa 
sträckningen från parallellgång med den befintliga kraftled-
ningen, se Figur 26. 

Stolparna kommer bli mellan 20 - 37 meter höga och 
bedöms bli några meter högre än omgivande skog. I närom-
rådet för den alternativa sträckningen finns inga högre höj-
der, se Figur 27.

Figur 25. Topografin inom delområde 2.
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4.2 Landskapsbild
Landskapsbilden beskriver den visuella upplevelsen av den 
omgivande miljön.

Inom de områden som berörs av de alternativa sträck-
ningarna finns platser med unika visuella värden i form av 
sammanhållen karaktär, landmärken och visuella stråk som 
är välbesökta av allmänheten. Exempel på sådana platser är 

vid älvdalarna. Berörda områden är obebodd naturmark som 
genomsyras av en känsla av vildmark, vilket är värdefullt för 
rekreation och friluftsliv samt turism.

Längs älvarna finns särskilt höga landskapsbildsvärden 
och stora landskapsrum. Där de alternativa sträckningarna 
korsar Råneälven finns dock inga långa siktlinjer, då älven 
meandrar i landskapet och omsluts av ett slutet skogsland-
skap.

Figur 26. Utbredning av totalförsvarets lågflygningsområde i förhållande till den alternativa sträckningen vid Ol-Larsberget i delområde 3.

Figur 27. Topografi vid Ol-Larsberget i delområde 3.
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I delområde 2 och 3, mellan Råneälven och Kalixälven, är 
området främst låglänt och består till stora delar av slutet 
skogslandskap. Bitvis är landskapet kuperat och variabelt 
med glesa skogar, produktionsskog, myrar och mindre älvar. I 
detta landskap kommer luftledningen att synas kortare 
sträckor samt från höjder där luftledningarna sticker upp 
ovanför trädskiktet. Inom dessa delområden går föreslagen 
ledningssträckning främst parallellt med och norr om befint-
lig kraftledning med undantag för de alternativa lednings-
sträckningarna som omfattas av detta kompletterande 
samråd. I Figur 28 till Figur 31 redovisas foton över landska-
pet i berörda områden.

Där de alternativa sträckningarna korsar Råneälven kan 
den visuella påverkan bli större. Passagen av Råneälven är en 
känslig del inom delområde 2. Där de alternativa sträckning-
arna frångår parallellgång med den befintliga transmissions-
nätsledningen blir det nya intrång i landskapsbilden.

De alternativa sträckningarna i delområde 2 passerar 
främst genom slutna skogslandskap som är relativt svåråt-
komliga. En ny kraftledning genom dessa områden skulle 
enbart synas korta sträckor på långt håll. Den alternativa 
sträckningen vid Ol-Larsberget är nära en mindre skogsväg 
som korsas av den alternativa sträckningen och den befint-
liga transmissionsnätsledningen. Denna alternativa sträck-
ning är således mer lättåtkomlig och synlig för besökare i 
området.

Där den nya kraftledningen går parallellt med befintlig 
transmissionsnätsledning är det visuella värdet redan påver-
kat eftersom den befintliga transmissionsnätsledningen 
redan gör ett visuellt intrång. Den negativa landskapsbildspå-
verkan från den planerade ledningen blir mindre vid parallell-
gång än om den får en ny sträckning då påverkan samlas på 
en plats. Det slutna skogslandskapet gör att luftledningar blir 
mindre synliga i landskapet. Där kompaktstolpar är ett 
utformningsalternativ kommer skogsgatan inte behöva bred-
das mer än med maximalt 15 meter. Dock är kompaktstolpar 
generellt högre än portalstolpar och har ett annat utseende 
än portalstolpar, vilket innebär att de kommer sticka ut mer i 
landskapet visuellt.

Vid korsning med befintlig transmissionsnätsledning 
kommer synintrycket bli påverkat av att bland annat mer 
mark måste tas i anspråk för att möjliggöra korsningarna, se 
exempel på hur en korsning av luftledningar kan se ut i Figur 
19. Beroende på utformning av korsningarna kan stolparna 
komma att bli högre och syns då mer i landskapet. 
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Figur 29. Foto på Råneälven uppströms mot norr, sett från den plats där befintlig transmissionsnätsledning korsar älven. Landskapet är i 
aktuellt område relativt slutet och siktlinjerna minskas av älvens meandring i landskapet samt av skogslandskapet. Foto: Rejlers Sverige AB.

Figur 28. Foto på befintlig transmissionsnätsledning vid naturreservat Karsberget taget från en höjd i riktning mot Råneälven, det vill säga 
mot väster. I fotot kan den relativt flacka terrängen skönjas. Foto: Rejlers Sverige AB.
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4.3 Naturmiljö
Naturmiljöer vid sträckningarna för det kompletterande sam-
rådet beskrivs såsom naturtyp, berörda naturreservat, natur-
värdesobjekt funna under inventering, nyckelbiotoper, 
biotopskydd eller liknande.

Figur 32. Översiktskarta över Natura 2000-områden inom delområde 2.

Figur 33. Översiktskarta över Natura 2000-områden vid Ol-Larsberget i delområde 3.

4.3.1 Natura 2000-områden och Natura 
2000-naturtyper
Detta samrådsunderlag utgör även underlag för komplette-
rande samråd inför ansökan om tillstånd enligt 7 kapitlet  
28a § miljöbalken för den planerade nya luftledningens 
intrång i Natura 2000-området Råneälven samt Torne och 
Kalix älvsystem. 
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Figur 34. Översiktskarta över riksintresse naturvård inom delområde 2

Delområde 2
Natura 2000-området Råneälven (SE0820431) omfattar 
älven, dess biflöden och närområden till dessa, se Figur 32. 
Råneälven är ett stort naturligt vattendrag som består av en 
outbyggd skogsälv. Råneälvens huvudfåra korsas av den nya 
kraftledningen antingen direkt norr om befintlig kraftledning 
eller vid ett nytt ställe för alternativen som går norr om 
naturreservat Karsberget (mellan punkterna A-O eller B-M). 
De alternativa korsningsställena av huvudfåran har biotop-
karterats liksom biflöden som berörs om den nya kraftled-
ningen byggs parallellt med befintlig ledning, se avsnitt 1.5.1. 
Resterande biflöden inom Råneälvens avrinningsområde som 
berörs av de alternativa sträckningarna har inte biotopkarte-
rats.

Delområde 3
Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem 
(SE0820430) omfattar älvarna, dess biflöden och närområ-
den till dessa. Torne och Kalix älvsystem är ett av de största 
vattendragen i Europa som inte är påverkat av vattenkrafts-
utbyggnad. De bevarandevärda naturtyper och arter som 
finns längs älvarna är beroende av ett naturligt fluktuerande 
vattenstånd. Ett biflöde till Kalixälven korsas av sträckningen 
vid Ol-Larsberget, se Figur 33. Biflödet har inte biotopkarte-
rats, se avsnitt 1.5.1.

4.3.2 Riksintresse för naturvård
Inom delområde 2 berörs ett riksintresse för naturvård som 
presenteras nedan. Delområde 3 berör inget riksintresse för 
naturvård.

Råneälven (NRO-25-034) är utpekat som riksintresse för 
naturvård, 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Riksintresset Råneälven 

avser att skydda berg, fauna, flora, lösa avlagringar samt älv-
dalen. Råneälvens riksintresse korsas antingen på ett nytt 
ställe norr om befintlig kraftledning (A-O), strax norr om 
befintlig kraftledning (B-M, C-M, C-D) eller parallellt med 
befintlig kraftledning, se Figur 34.

4.3.3 Naturreservat
Inom delområde 2 berörs naturreservat Karsberget samt bli-
vande naturreservat Stor-Pållar, se Figur 35. De presenteras 
nedan. I delområde 3 finns naturreservat Granberget söder 
om den befintliga transmissionsnätsledningen vid Ol-Lars-
berget, naturreservatet berörs därmed inte av den alternativa 
sträckningen.

Naturreservat Karsberget är ett urskogsartat barrskogs-
område på kuperad mark som har en stark brandprägel. 
Enligt skötselplanen ska området lämnas till fri utveckling där 
ingen tidigare mänsklig påverkan skett. Naturreservatet 
berörs av de sträckningsalternativ som går parallellt med 
befintlig ledning genom naturreservatet (C-D kompaktstol-
par, C-D portalstolpar) liksom alternativ sträckning C-D Kvig-
myran.

Den alternativa utformningen C-D parallella kompaktstol-
par har utformats för att minska intrånget i naturreservatet. 
Med utformningen skulle den befintliga skogsgatan utökas 
med maximalt 15 meter. Detta kan jämföras med alternativet 
som publicerades i samrådsunderlaget i mars 2020 (C-D 
parallella portalstolpar), där parallella portalstolpar genom 
reservatet innebar att skogsgatan utökas med en bredd av 
40 meter, se avsnitt 2.2.2.

Blivande naturreservat Stor-Pållar är ett opåverkat 
urskogsartad barr- och lövskogsområde med höga naturvär-
den och lång kontinuitet. Naturreservatet är rikt på biologisk 
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Figur 35. Naturreservat Karsberget och blivande naturreservat Stor-Pållar vid de alternativa sträckningarna inom delområde 2.

Figur 36. Vy från blivande naturreservat Stor-Pållar. Foto: Jakobi Sustainability AB.

mångfald och i området finns även flertalet myrar, våtmarker 
och vattendrag. Syftet med det blivande naturreservatet är 
bland annat att bevara områdets värdefulla natur, ingående 
ekosystem ska kunna utvecklas naturligt och fragmentering 
av ursprunglig natur ska motverkas. Figur 36 visar en vy från 
området.

Vid blivande naturreservat Stor-Pållar korsar de alterna-
tiva sträckningar som går parallellt med befintlig kraftledning 

(I-Q portalstolpar, I-Q kompaktstolpar) naturreservatet. 
Övriga alternativa sträckningar har anpassats för att led-
ningsgatan i sin helhet inklusive sidområden inte ska beröra 
naturreservatet.

Den alternativa utformningen I-Q parallella kompaktstol-
par har utformats för att minska intrånget i naturreservatet. 
Vid naturreservatets sydvästra delar finns möjlighet att und-
vika intrång i naturreservatet om skogsgatan breddas söde-
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Figur 37. Våtmarksinventering, nyckelbiotoper, biotopskydd, sumpskogar samt ängs- och betesmarksinventering inom delområde 2.

rut. Vid dess östra delar skulle utformningen innebära att 
befintlig skogsgatas bredd utökas med maximalt 15 meter 
som kan anpassas till den sida där intrånget gör minst skada. 
Detta kan jämföras med den alternativa utformningen som 
publicerades i samrådsunderlaget i mars 2020 (I-Q parallella 
portalstolpar), där parallella portalstolpar genom naturreser-
vatet innebar att skogsgatan utökas med cirka 40 meter.

4.3.4 Biotopskydd, nyckelbiotoper och övriga 
områden
Nyckelbiotoper och sumpskogar har inventerats och avgrän-
sats av Skogsstyrelsen eftersom de har ett stort värde för 
skogens djur och växter. Jordbruksverket har tillsammans 
med länsstyrelsen inventerat ängs- och betesmarker efter-
som de kan hysa höga natur- och kulturvärden. Länsstyrel-
serna har med stöd från Naturvårdsverket inventerat 
våtmarker (den svenska våtmarksinventeringen, VMI) efter-
som de kan hysa höga naturvärden. Naturområdena har inte 
något formellt skydd men kräver ändå hänsyn och försiktig-
hetsåtgärder som kan utgöra begränsningar för framkomlig-
heten på samma sätt som skyddade områden och objekt. 
Biotopskyddade objekt är skyddade enligt 7 kapitlet miljöbal-
ken. 

Delområde 2
Ett flertal sumpskogar och våtmarker utpekade i våtmarksin-
venteringen korsas eller är lokaliserade i närområdet av de 
alternativa sträckorna, se Figur 37 och bilaga 5. Inga områ-
den utpekade som nyckelbiotoper, skogligt biotopskydd eller 
ängs- och betesinventeringen påverkas av de alternativa 
sträckorna. 

Delområde 3
En sumpskog och två våtmarker utpekade i våtmarksinvente-
ringen korsas av sträckningen vid Ol-Larsberget, se Figur 38 
och bilaga 5. Inga områden utpekade som nyckelbiotoper, 
skogligt biotopskydd eller Ängs- och betesinventeringen 
påverkas av den alternativa sträckningen vid Ol-Larsberget.
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Figur 39. Naturvärdesobjekt inom delområde 2. Observera att inventering inte genomförts längs alla alternativa sträckningar.

4.3.5 Naturvärdesobjekt och skyddade arter
Under 2019 utfördes en naturvärdesinventering längs den 
föreslagna sträckningen parallellt med den befintliga trans-
missionsnätsledningen. Under 2020 genomfördes naturvär-
desinventeringar samt fördjupade artinventeringar längs de 
föreslagna sträckningarna norr om naturreservaten. Invente-
ringarnas geografiska omfattning beskrivs i avsnitt 1.5.1. Rap-
porten från naturvärdesinventeringen 2019 finns som bilaga 

Figur 38. Våtmarksinventering, nyckelbiotoper, biotopskydd och sumpskogar vid den alternativa sträckningen vid Ol-Larsberget.

till tidigare samrådsunderlag bilaga 11 publicerat mars 2020. 
Rapporten med  naturvärdesinventeringarna från 2020 finns 
i bilaga 2 till detta kompletterande samrådsunderlag. Inom 
naturvärdesinventeringen har ett flertal arter som är skyd-
dade enligt 6, 8–9 §§ artskyddsförordningen (2007:845) 
identifierats. 

I Figur 39 och Figur 40 samt i bilaga 6 redovisas de natur-
värdesobjekt som identifierats i naturvärdesinventeringarna.
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Figur 40. Naturvärdesobjekt vid Ol-Larsberget i delområde 3.

4.4 Kulturmiljö
Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna 
genom tiderna avsatt i den fysiska miljön. Kulturmiljö är hela 
den av människor påverkade miljön som i varierande grad 
präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En 
kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla föremål, ort-
namn eller traditioner som är knutna till platsen.

Kulturmiljöer såsom lämningar funna vid inventeringar 

Figur 41. Kulturlämningar som identifierats av Riksantikvarieämbetet och genom arkeologisk inventering nära de alternativa sträckningarna 
inom delområde 2. Observera att kulturhistorisk inventering inte skett för alla alternativa sträckningar.

och skrivbordsstudier samt från Riksantikvarieämbetet redo-
visas i Figur 41 för delområde 2. Ingen av de alternativa 
sträckningarna berör riksintresse för kulturmiljövård eller 
regionala kulturmiljöprogram.

Det finns inga idag kända kulturlämningar vid den alterna-
tiva sträckningen vid Ol-Larsberget i delområde 3.

Under 2019 har en arkeologisk inventering genomförts 
inom delområde 2 och 3 och under sommaren 2020 genom-
fördes ytterligare inventeringar för de alternativa sträckning-
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Figur 42. Områden av riksintresse för rennäring vid de alternativa sträckningarna inom delområde 2. 

arna norr om naturreservaten. Observera att kulturhistorisk 
inventering inte skett för alla alternativa sträckningar som 
presenteras i detta kompletterande samråd, bland annat 
finns kunskapsbrist söder om den befintliga transmissions-
nätsledningen. Inventeringen har utförts i form av en frivillig 
arkeologisk utredning motsvarande steg 1. Rapporten från 
kulturmiljöutredningen från 2019 utgör bilaga 12 till samråds-
underlaget som publicerades i mars 2020. Rapport för den 
genomförda inventeringen 2020 finns i bilaga 3 till detta 
samrådsunderlag.

4.5 Rennäring
Rennäringen styrs av renens vandringar över året. Renarna 
flyttas mellan olika betesområden utifrån årstid och till-
gången på bete. Nyttjandet av betesmarkerna skiljer sig åt 
från år till år och beror på klimat och andra yttre förutsätt-
ningar, inte minst påverkan genom mänsklig aktivitet och 
exploateringar. Detta innebär att fler områden än de som är 
utpekade som riksintresse enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken är 
viktiga ur ett rennäringsperspektiv.

De alternativa sträckningarna berör områden där Gälli-
vare skogssameby och Ängeså koncessionssameby har sina 
betesmarker. 

De alternativa sträckningarna berör flera riksintresseom-
råden för rennäringen. Dessa sammanfaller med flera kärn-
områden och korsar flera flyttleder. Även större 
sammanhängande trivselland och rastbeten berörs.

4.5.1 Delområde 2
Inom delområde 2 har Gällivare skogssameby sina åretrunt-
marker som nyttjas både sommar- och vintertid. De alterna-
tiva sträckningarna går genom riksintresse för renskötsel 

samt ett kärnområde, se Figur 42.
De alternativa sträckningarna korsar ett kärnområde 

benämnt Murjek som nyttjas som kalvningsland under våren. 
Kärnområdet har även goda förutsättningar för vinterbete. 
Där den alternativa sträckningen går parallellt med den 
befintliga transmissionsnätsledningen genom blivande natur-
reservat Stor-Pållar berörs en renskötselanläggning nära 
punkt K.

Gällivare skogssameby har vid dialog med Svenska kraft-
nät informerat om att de nyttjar det nord-sydliga området 
som berörs av de alternativa sträckningarna mellan punk-
terna O-G samt mellan P1-H som flyttled. Fortsatt dialog 
kommer att ske med Gällivare skogssameby.

4.5.2 Delområde 3
Den alternativa sträckningen vid Ol-Larsberget inom delom-
råde 3 berör Ängeså koncessionssamebys höst- och vinter-
betesmarker. Inget riksintresse för rennäringen, 
renskötselanläggning eller flyttled, enligt nedladdade GIS-
lager från Sametinget, berörs av den alternativa sträckningen 
vid Ol-Larsberget. 

Samebyn har vid avgränsningssamrådet våren 2020 
uttryckt att de upplever att den befintliga transmissionsnäts-
ledningen utgör en svår passage för renarna och att renarna 
aktivt måste drivas vid passage av ledningen. De har även 
informerat att avverkning av skog leder till betesbortfall. De 
upplever även att mänsklig närvaro under underhållsåtgärder 
påverkar rennäringen. Samebyn önskar att den planerade 
ledningen i möjligaste mån ska upprättas parallellt med 
befintlig transmissionsnätsledning. Fortsatt dialog kommer 
att ske med Ängeså koncessionssameby.
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Figur 43. Riksintresse för friluftsliv som berörs av de alternativa sträckningarna inom delområde 2.

4.6 Rekreation och friluftsliv
Med rekreation menas här avkopplande aktiviteter för åter-
hämtande av krafter. Friluftsliv är fritidsaktiviteter som sker 
utomhus.

Inom utredningskorridoren förekommer jakt, fiske, natur-
upplevelser genom vandring och skidåkning samt bärplock-
ning knutet till vildmarken och kulturintressen som bland 
annat är knutna till samernas kultur. Natur- och kulturmiljöin-
tressena är kopplade till turistnäringen som har stor bety-
delse för näringslivet. Fiskeintresset är framför allt knutet till 
älvarna. Jakt- och vildmarksintresset är främst knutet till 
skogslandskapet. 

Råneälven är attraktiv för friluftslivet och har stora värden 
för rekreation i form av fiske. Dock är området vid Råneälven 
som berörs av de alternativa sträckningarna är svårtillgäng-
ligt, men fiskeplats finns i närområdet. 

Inom delområde 2 berör de alternativa sträckningarna vid 
Råneälven riksintresse för friluftsliv (Råne älvdal), se Figur 
43. Riksintresset Råne älvdal avser att skydda goda möjlighe-
ter till fiske, kanotpaddling, vandring och jakt.
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5. FÖRESLAGNA SKYDDSÅTGÄRDER OCH 
GENERELLT HÄNSYNSTAGANDE

Svenska kraftnät tillämpar alltid ett generellt hänsynstagande 
vid kraftledningsprojekt, vilket innebär att Svenska kraftnät 
följer framtagen magnetfältspolicy, gällande säkerhetsbe-
stämmelser för ledningar och Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
samt säkerhetsskyddslagen. Utöver detta vidtar Svenska 
kraftnät även specifika skyddsåtgärder som anpassas efter 
respektive kraftledningsprojekt. I detta projekt kommer spe-
cifika skyddsåtgärder främst vidtas gällande skydd av natur- 
och kulturmiljön och skadeförebyggande åtgärder samt 
kompensationsåtgärder för rennäringen.

De generella hänsynstaganden och de föreslagna skydds-
åtgärderna finns att läsa i samrådsunderlaget som publicera-
des mars 2020 samt utvecklas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy återfinns på Svenska 
kraftnäts webbplats: https://www.svk.se/aktorsportalen/
vid-samhallsplanering/var-magnetfaltspolicy/.
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6. BILAGOR

1. Översiktskartor
2. Rapport naturvärdesinventering norr om Karsberget och Stor-Pållar
3.  Rapport kompletterande arkeologisk utredning 
4. Korsningspunkt tvärs över befintlig ledning
5. Kartor övriga naturmiljöområden
6. Kartor naturvärdesobjekt
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