From:
To:

diariet@ei.se

<diariet@ei.se>

Sv: Angående: 2020-102373

Date:

08.12.2021 12:20:28 (+0000)

Attachments:

Komplettering av ärende 2020-102373 HS1-10 till US15 211208.zip (6 pages)

Hej,
Bifogat i komprimerad mapp finner ni komplettering av ansökan 2020-102373.
Med vänliga hälsningar

From: diariet@ei.se <diariet@ei.se>
Sent: den 19 oktober 2021 11:33
To:
Subject: Angående: 2020-102373
Hej!
Detta är information i ärende 2020-102373.
Begäran om uppgifter
Bifogat finner ni Energimarknadsinspektionens begäran om uppgifter i ärende 2020-102373. Ni skickar in de
begärda uppgifterna genom att svara på detta mejl.
OBS! Ändra inte texten i ämnesraden då det är viktigt att ärendenumret är kvar. Ei:s nya
ärendehanteringssystem läser av ärendenumret för att lägga sig direkt i rätt ärende.

Hälsningar
Energimarknadsinspektionen
Bifogade handlingar:
0005 Begäran om komplettering med karta, teknisk information, MKN, särskilda skäl med mera, Utgående,
2021-10-19
CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is intended only for the addressees and may contain confidential
information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any copying, distribution or
use of the information contained in this e-mail and its attachments, if any, is not allowed. Views expressed
are those of the user and not necessarily those of Boliden AB (publ) or its subsidiaries. Any unauthorized
use, copying, review or disclosure is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the
sender immediately and delete this e-mail and any copies of it. Boliden has taken every reasonable
precaution to ensure that any attachment to this e-mail has been scanned for viruses. However, we only
send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any viruses or any consequences thereof
and would advise that you carry out your own virus scans before opening any attachments. For information
on Boliden's processing of your personal data, please refer to our : Privacy policy https://www.boliden.com/privacypolicy Svensk integritetspolicy https://www.boliden.com/sv/integritetspolicy
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Subject:

2021-12-08

CC:

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

den 21 oktober 2021 07:08
kundservice@skekraft.se
Samråd gällande befintliga ledningar Boliden Mineral
Samrådshandling_Anr-Höt__Bol-Strömf_191210_slutvers.pdf; Samrådshandling_Kristinebergsledningarna_191211_Slutvers.pdf

Box 110
901 03 Umeå
Har ni några funderingar kan ni kontakta mig på telefon
Med vänliga hälsningar

Miljökonsult

Sweco Sverige AB
Fredsgatan 19
Box 110
SE-903 47 Umeå
Telefon +46 8 695 60 00
www.sweco.se

Följ Sweco i sociala medier:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.

2020-102373-0006

Önskar era skriftliga synpunkter till senast 17 november 2021 via brev eller e-post:
Sweco Sverige AB

2021-12-08

Hej,
Boliden Mineral har under 2019-2020 samrått om några befintliga 10 kV-ledningar i mark- och luftledningsutförande som ägs och drivs av Boliden och som syftar till att förse olika delar av deras verksamhet
med el. Ledningarnas koncession har löpt ut och Boliden avser nu att ansöka om nätkoncession för linje för dem. Tyvärr missade vi att ta med Skellefteå Kraft som samrådspart och undrar nu om ni har några
synpunkter i dessa samråd, se bifogade samrådsunderlag, samt om ni har några synpunkter på att Boliden fortsätter att driva och äga egna ledningar?

2021-12-08

2021-12-08

Komplettering av ärende 2020-102373,
ledningen mellan HS1-10 till US15
Boliden Mineral AB har mottagit Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering av
rubricerat ärende, daterad 2021-10-19. Kompletteringen ska ha inkommit till Ei senast den 13
december 2021.
Nedan följer Ei:s frågor följt av Boliden Minerals svar i kursivt.
Komplettering
Karta:
I koncessionskartan som är bilagd ansökan framgår inte var i Sverige ledningen
är lokaliserad. Ni behöver därför komplettera med en uppdaterad version av koncessionskartan, skala
1:50000, där det tydligt framgår var i Sverige ledningen är belägen.
Boliden Mineral: Se Bilaga 1.
Teknisk information:
För att Ei ska kunna bedöma ledningens lämplighet och syfte behöver er ansökan kompletteras med
tekniska uppgifter.
• Ange den effekt (MW) som ledningen överför. Detta ska anges för både mark- och luftledning.
• Ange den överföringskapacitet (MW) som ledningen är dimensionerad för. Om
överföringskapaciteten inte motsvaras av angivet effektbehov så ska den tillkommande
överföringskapaciteten motiveras. Detta ska anges för både mark- och luftledning.
• Ange ledningens tvärsnittsarea (mm2) och motivera med dimensionerade strömvärde. Om
ledningen har fler teknikutföranden ska även tvärsnittsareor för dessa anges i
kompletteringen. Detta ska anges för enbart luftledning.
• Ange typ av systemjordning, nollpunktsutrustning, beräknad jordslutningsström och
frånkopplingstid. Ange även vilken version av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter som
tillämpas på ledningens utförande, samt vilket år och om möjligt datum som ledningen först
sattes i drift. Detta ska anges för både mark- och luftledning.
Ni behöver beskriva hur kabeln på aktuell sträcka är förlagd samt vilken typ av
kabel som används.
Boliden:
Tabell 1. Teknisk information Kristineberg HS1 till US15.
Data
Kraftkabel: HS1 till US15
Ledarmaterial
Tvärsnittsarea (mm2)
Konstruktionsspänning (kV)
Förläggning
Dimensionerande strömvärde, kontinuerlig (A)
Maximal överföringskapacitet, kontinuerlig (MW)

Aluminium
95
12.0
Mark
205 A)
3.7 B)

1 (3)
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Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

Jordfelsström

Felbortkopplingstid enpoligt jordfel

10.5
0.3 C)
Högimpedansjordad systemjordning. Nollpunktsbildare i
ställverk HS1-10 respektive HS2-10 (sektionerat
huvudställverk). Reglerbar spole parallellt med
motstånd á 10 A.
Vid fullt utbildat enpoligt jordfel erhålles ungefär totalt
12-13 A i felstället, där 10 A är från motståndet och 2-3
A kapacitiv jordslutningsström p.g.a. driftläge med
över/underkompenserad spole i HS1-10 / HS2-10.
2 sekunder.

A) Högsta kontinuerliga driftström.
B) Vid cos phi = 1.0
C) Maximal överföringskapacitet är större än överföringsbehov för att erhålla tillräckligt stor kortslutningsström och
god spänningskvalité på linjesträckning samt marginal för effektbehov för framtida behov.

Särskilda skäl:
Enligt 2 kap 13 § ellagen ska ni inkomma med särskilda skäl eftersom er ledning går inom en
områdeskoncession med samma eller lägre spänning som aktuell ledning.
Boliden:
Det är Skellefteå Kraft Elnät AB som har områdeskoncession i området. Syftet med den befintliga
ledningen mellan station HS1-10 och pumpstation US15 är att försörja råvattenpumpstationen med el.
Boliden anger som särskilt skäl för att fortsatt få vara ledningsägare av den befintliga 10 kV ledningen
att, det i överenskommelse med Skellefteå Kraft, är lämpligt ur drift- och säkerhetsskäl att Boliden
själva äger ledningen för att på plats kunna åtgärda elfel. Det är rationellt ur elförsörjningssynpunkt att
Boliden äger ledningen.
Skellefteå kraft hade inget att erinra i samrådet, se Bilaga 2.
Förorenad mark:
Ni behöver beskriva om ledningen berör något område med förorenad mark
och om det är aktuellt med några skyddsåtgärder vid exempelvis drift- och underhåll. Svaret behöver
motiveras oavsett om åtgärder anses behövas eller inte.
Boliden:
Enligt länsstyrelsens registrering av potentiellt förorenade områden finns det ett potentiellt förorenat
område cirka 300 meter öster om befintlig kabel. Detta område utgörs av en betong och
cementindustri. Den befintliga ledningen bedöms ligga på ett sådan avstånd att området inte kommer
påverkas vid fortsatt drift och underhåll av ledningen. Därmed bedöms inga skyddsåtgärder krävas vid
fortsatt drift och underhåll av kabeln.
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Systemdata
Nominell spänning (kV)
Effektbehov/Överföringsbehov (MW)
Systemjordning

1982
SIND-FS 1978:6

2020-102373-0006

Årtal för driftsättning
Version elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter

2020-102373-0006

Boliden:
Vormbäcken (SE722273-163002) passerar strax norr om station US15 och berörs inte av kabeln
mellan US15 och HS1-10 som går rakt söderut från station US15, se Figur 1. Ingen grävning kommer
ske i bäcken eller i naturlig strandzon varken under drift- eller underhållskede. Därmed kommer inte
bäckens möjligheter att uppnå sina beslutade miljökvalitetsnormer.
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Miljökvalitetsnormer:
I er miljökonsekvensbeskrivning på kartan på sidan 3 finns en bäck,
Vormbäcken, som berörs av miljökvalitetsnormer. Ni behöver redogöra för om/hur ledningen påverkar
miljökvalitetsnormer.

Figur 1. Vormbäcken passerar igenom de små sjöarna norr om station US15.
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