




FÖRORD
Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att för-
valta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 
400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. 
Svenska kraftnät har också systemansvaret för el. Svenska 
kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta 
samhällets behov av en säker, klimatvänlig och kostnads-
effektiv elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i  
klimatpolitiken.

Svenska kraftnät har ca 550 medarbetare, de flesta vid 
huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, 
Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer 
sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnä-
tet runt om i landet. 

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebo-
lag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer 
information finns på vår webbplats www.svk.se.

Jämtkraft Elnät
Jämtkraft ägs av tre kommuner, Östersunds kommun (98 %), 
Krokoms kommun (1 %) och Åre kommun (1 %). Parterna 
har som mål att driva Jämtkrafts verksamhet på ett sådant 
sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen 
genom leverans av energi med hög kvalitet och god service 
till långsiktigt låga priser. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, 
distribuera och sälja energi och värme, främja energihushåll-
ning, anlägga och driva nät för data- och telekommunikation 
och idka annan därmed förenlig verksamhet. 

I koncernen Jämtkraft finns tio bolag varav det ena är 
Jämtkraft Elnät AB. I elnätbolaget bedrivs all nätverksamhet. 
Jämtkraft Elnät AB har ca 60 000 elnätkunder.
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teknik) samt dess förutsedda miljöpåverkan. Samrådsmöten 
har genomförts med berörd länsstyrelse, kommuner samt 
samebyar. Samrådsunderlaget hölls under samrådstiden till-
gängligt på Svenska kraftnäts webbsida. En samrådsredogö-
relse upprättades och skickades till länsstyrelsen. 

Beskrivning av ändringarna
I samband med ombyggnationen behöver justeringar av 
sträckningarna för befintliga 130 kV-, 220 kV- och 400 kV-
ledningar utföras för att koppla in dessa till nya stamnätssta-
tionen, se karta på föregående sida. 

En ca 1 kilometer lång delsträcka av Jämtkraft Elnäts 130 
kV-ledning IL9S2 Midskog – Östersund kommer att rivas. 
Jämtkraft Elnät har sökt koncession för, men ännu inte byggt, 
den parallella 130 kV ledningen Midskog – Verksmon, som 
plane ras kopplas in i den nya stationen, vilket kräver en änd-
ring i den sökta koncessionen. 

Jämtkraft Elnäts planerade nya 220 kV-ledning, Midskog 
– Åskälen, från Åskälens vindkraftspark till station Midskog, 
behöver förlängas för att kunna koppla in i den nya stationen 
varför en ändring på koncessionen kommer att sökas. En 
ändring i koncession kommer även att sökas för denna led-
ning vid Svarthögen, där ledningen justeras en aning enligt 
önskemål från samebyn Jinjevaerie.

För Svenska kraftnät kommer 220 kV-ledningarna KL6 S3 
Krångede, och KL8 S1 Mörsil Krångede att ledas om och 
kopplas till den nya stationen CT11. Efter omledning av KL6 
S3 tillkommer ändringen av ledningen mellan AL25 Midskog 
kraftstation – Midskog CT11 (detta sker via resterande del av 
befintlig ledning KL6 S3). Efter omledning av KL8 S1 tillkom-
mer ändringen av ledningen mellan AL26 Midskog kraftsta-
tion – Midskog CT11 (detta sker via resterande del av befintlig 
ledning KL8 S1).

Följande 400 kV-ledningarna CL23 Järpströmmen, CL1 S2 
Borgvik och CL26 S1 Storfinnforsen kommer även att ändras 
för att kunna kopplas in i den nya stationen. CL26 S2 Mid-
skog – Rätan och CL1 S2 Borgvik dras om för att vinkla in till 
anslutningspunkt i nya stamnätsstationen och lednings-
sträckan mellan nuvarande stamnätsatation och den nya pla-
nerade stamnätsstationen tas bort. 

400 kV-ledningarna UL5 S7 Ramsele – Midskog och CL7 
S1 Midskog – Morgårdshammar kommer att ändras inom 
befintlig koncession. 

Jämtkrafts planerade nya 220 kV-ledning, Midskog –
Åskälen, från Åskälens vindkraftspark till station Midskog,
för att möjliggöra en anslutning till elnätet, behöver förlängas
till den nya stationen och Jämtkraft ansöker nu om att ändra
koncessionen för denna delsträcka.

Väsentliga miljöaspekter 
Utredningsområdet domineras i dag av stamnätsstation  
Midskog och tillhörande kraftledningsgator med ledningar. 
Ledningarna kommer efter ombyggnationen ligga minst 140 
meter från närmsta bostadshus. Ledningsändringarna som 
planeras vid de nya nätstationerna bedöms totalt sett inne-
bära en marginell ändring av landskapsbilden för området 
jämfört med idag. Konsekvenserna för bebyggelse och boen-
demiljö bedöms som obetydliga och konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms som små.

Inga utpekade naturvärden bedöms påverkas av lednings-
ändringarna. Den nu sökta ändringen av den sökta 220 kV- 
ledningen Midskog – Åskälen norr om älven innebär att en 
nyckelbiotop berörs i mindre utsträckning jämfört med den 
tidigare ansökta sträckningen. Konsekvenserna för naturmil-
jön bedöms sammantaget som obetydliga.

Värdet av kulturmiljön i området bedöms som litet och 
konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som inga eller obe-
tydliga efter att föreslagna åtgärder vidtas.

Ledningsändringarnas konsekvenser för rekreation och 
friluftsliv bedöms som obetydliga. 

Konsekvenserna för rennäringen bedöms som små efter 
att föreslagna åtgärder vidtagits.

Ledningsändringarna påverkar ingen övrig infrastruktur 
utan är en förutsättning för att trygga elförsörjningen. Kon-
sekvenserna bedöms som positiva för infrastrukturen. 
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Svenska kraftnät beslutade 2015 om en ombyggnation av 
Midskog stamnätsstation. Beslutet grundar sig på att den 
befintliga stationen börjar närma sig sin tekniska livslängd, 
samt ett uttalat behov av att ansluta vindkraft i området. Av 
arbetsmiljöskäl kan stationen inte byggas på befintlig plats 
utan ett nytt stationsområde skapas. Ombyggnationen inne-
bär att stationen flyttas ca 1 km meter söderut. I anslutning 
till den befintliga stamnätsstationen har Jämtkraft en region-
nätsstation och Vattenfall Indalsälven AB ett kraftverk. Regi-
onnätsstationen kommer också att flyttas till det nya 
området, medan kraftverket kommer att stå kvar.

I samband med ombyggnationen behöver justeringar av 
sträckningarna för befintliga 130 kV-, 220 kV- och 400 kV-
ledningar utföras för att koppla in dessa till nya stamnätssta-
tionen, se karta på sid 6. 

En ca 1 kilometer lång delsträcka av Jämtkraft Elnäts 130 
kV-ledning IL9S2 Midskog – Östersund kommer att rivas. 
Jämtkraft Elnät har sökt koncession för, men ännu inte byggt, 
den parallella 130 kV ledningen Midskog – Verksmon, som 
plane ras kopplas in i den nya stationen, vilket kräver en änd-
ring i den sökta koncessionen. 

Jämtkraft Elnäts planerade nya 220 kV-ledning, Midskog 
– Åskälen, från Åskälens vindkraftspark till station Midskog, 
behöver förlängas för att kunna koppla in i den nya stationen 
varför en ändring på koncessionen kommer att sökas. En 
ändring i koncession kommer även att sökas för denna led-
ning vid Svarthögen, där ledningen justeras en aning enligt 
önskemål från samebyn Jinjevaerie.

För Svenska kraftnät kommer 220 kV-ledningarna KL6 S3 
Krångede, och KL8 S1 Mörsil Krångede att ledas om och 
kopplas till den nya stationen CT11. Efter omledning av KL6 
S3 tillkommer ändringen av ledningen mellan AL25 Midskog 
kraftstation – Midskog CT11 (detta sker via resterande del av 
befintlig ledning KL6 S3). Efter omledning av KL8 S1 tillkom-
mer ändringen av ledningen mellan AL26 Midskog kraftsta-
tion – Midskog CT11 (detta sker via resterande del av befintlig 
ledning KL8 S1).

Följande 400 kV-ledningarna CL23 Järpströmmen, CL1 S2 
Borgvik och CL26 S1 Storfinnforsen kommer även att ändras 
för att kunna kopplas in i den nya stationen. CL26 S2 Mid-
skog – Rätan och CL1 S2 Borgvik dras om för att vinkla in till 
anslutningspunkt i nya stamnätsstationen och lednings-
sträckan mellan nuvarande stamnätsatation och den nya  
planerade stamnätsstationen tas bort. 

400 kV-ledningarna UL5 S7 Ramsele – Midskog och CL7 
S1 Midskog – Morgårdshammar kommer ändras inom befintlig 

koncession. Jämtkraft planerar att bygga en ny 220 kV-led-
ning, Midskog – Åskälen, från Åskälens vindkraftspark till 
station Midskog för att möjliggöra en anslutning till elnätet, 
se Figur 1. I och med stationsflytten behöver koncessionen 
tillstånd för denna ledning ska förlängas till det nya stations-
läget. Jämtkraft fick 2012 beviljad koncession för ledningen 
fram till befintlig station Midskog. Koncessionen för denna 
ledning kommer även justeras efter önskemål från en sam-
eby i området, se Figur 3.

Denna miljökonsekvensbeskrivning omfattar ändringarna
av befintliga ledningar för att koppla in dem till den nya
stamnätsstationen, förlängning och ändring av den tillstånds-
givna 220 kV-ledningen Midskog – Åskälen och rivning av en 
del av den befintliga 130 kV-ledningen Midskog – Odensvik 
samt ändringar i den sökta koncessionen för ledningen Mid-
skog – Verksmon, se Figur 2.

1.2 Syfte
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i en ansökan 
om tillstånd enligt ellagen (1997:857), en s.k. nätkoncession 
för linje. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de 
direkta och indirekta effekter som den planerade verksamhe-
ten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, väx-
ter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels 
på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt, samt på annan hushållning med material, råvaror och 
energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning 
av dessa effekter på människors hälsa och miljön (6 kap.  
miljöbalken, 1998:808).

1.3 Avgränsning  
Ändringarna av befintliga ledningar sker inom ett begränsat 
geografiskt område kring station Midskog och ledningarnas 
dragning styrs av var de kan kopplas in i den nya stationen. 
Tänkbara placeringar för stationen samt för sträckningar för 
ledningarna har studerats utifrån ett tekniskt och arbetsmil-
jömässigt samt miljöperspektiv. Resultatet av utredningen i 
förstudien, miljöutredningar inklusive arkeologisk utredning 
och de samråd som genomförts, är de ändringar som 
Svenska kraftnät tillsammans med Jämtkraft nu ansöker om. 

I denna MKB detaljstuderas och beskrivs de valda led-
ningsstråken för de aktuella koncessionsförändringarna. 
MKB behandlar de aspekter som projektet i första hand kan 
förväntas påverka. Dessa är bebyggelse och boendemiljö, 
landskap och markanvändning, naturmiljö, kulturmiljö,  
rekreation och friluftsliv.
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Figur 2. Planerade ledningsändringar i samband av flytten av stamnätsstation Midskog.

Figur 3. Jämtkrafts planerade 220 kV-ledning Midskog – Åskälen kommer att justeras efter önskemål från samebyn i området.
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För intressen som inte bedöms bli påverkade, eller där påver-
kan inte går att förutse, ges ingen konsekvens-beskrivning.

Konsekvensbedömningarna är gjorda efter Svenska  
kraftnäts bedömningsgrunder, se utförlig beskrivning under 
kapitel 9.

1.4 Angränsade projekt och kumulativa 
effekter
Projektet är geografiskt begränsat och bedrivs i ett redan 
exploaterat lednings-och stationsområde. Projektet är en 
samordning av aktuella projekt i området. Denna MKB 
behandlar både Svenska kraftnäts och Jämtkrafts förändrade 
ledningsdragningar i området för att ge en samlad bild av de 
möjliga konsekvenserna. 

1.5 Metod 
Svenska kraftnät och Jämtkraft Elnät AB har utarbetad meto-
dik för identifiering av lämpligaste ledningssträckning, sam-
råd och koncessionsansökningar avseende elledningar. I det 
aktuella fallet är utbredningsområdet väl definierat utifrån 
projektförutsättningarna, där samtliga ändringar i koncessioner 
avses möjliggöra anslutning till den nya stamnätsstationen. 

Inom utbredningsområdet har de möjliga anslutningsvä-
garna identifierats. Utifrån inkomna synpunkter under sam-
råd, regionalt och lokalt planeringsunderlag samt fältstudier, 
har de möjliga anslutningsvägarna utvärderats och fast-
ställts. Dessa redovisas i denna miljökonsekvensbeskrivning. 
Svenska kraftnät och Jämtkraft Elnät sammanställer därefter 
koncessionsansökningar för ändringarna i de befintliga kon-
cessionerna, vilka lämnas tillsammans med miljökonsekvens-
beskrivningen in till Energimarknadsinspektionen.

1.6 Tidplan
Ansökan om koncession   Hösten 2016

Önskar erhålla beslut  
om koncession   Oktober 2017

Planerad byggstart  
– Jämtkraft Elnät AB   December 2017

Planerad byggstart
– Svenska kraftnät   Hösten 2018

Planerad drifttagning 
Svenska kraftnät   Hösten 2019

Planerad drifttagning
Jämtkraft Elnät AB  Augusti 2019
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2. TILLSTÅND, SAMRÅD OCH 
MARKUPPLÅTELSE

2.1 Tillstånd
2.1.1 Koncession
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar  
i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd, s.k.  
nätkoncession för linje. En nätkoncession gäller tillsvidare.  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) biläggs ansökan om 
nätkoncession. MKB ska beskriva den planerade ledningens 
direkta och indirekta konsekvenser på människor, djur, väx-
ter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, hus-
hållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
samt annan hushållning med material, råvaror och energi.  
I arbetet med upprättandet av MKB sker samråd om pla-
nerna för den planerade ledningen med bland annat berörda 
fastighetsägare, myndigheter, organisationer och allmänhet.  
Samrådet och innehållet i MKB regleras i 6 kap. miljöbalken.

Koncessionsansökan ska även innehålla kartor och en  
teknisk beskrivning. Energimarknadsinspektionen (pröv-
ningsmyndigheten) inhämtar yttranden från bland annat 
berörda myndigheter, berörda länsstyrelser och kommuner 
samt fastighetsägare och andra sakägare. Efter beredning  
av ärendet fattar myndigheten beslut om koncession ska 
beviljas. Koncessionsbeslutet kan överklagas och ärendet 
avgörs i så fall av regeringen. 

2.1.2 Särskilt berörda lagar och föreskrifter 
Ellagen (1997:857)
Bestämmelser om nätkoncession.

Elförordningen (1994:1250)
Hur koncessionsansökan ska se ut och hur ansökan prövas.

Förordning om elektriska starkströmsanläggningar 
(1957:601)
Regler för utförande och skötsel av anläggningar samt vilken 
myndighet som utövar tillsyn över dessa anläggningar.

Miljöbalken (SFS 1998:808)
I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler 
som gäller vid alla åtgärder som inte är av försumbar bety-
delse. Dessa ska följas av alla. Vid tillståndsprövning eller lik-
nande prövning är verksamhetsutövaren skyldig att visa att 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler följts. Här beskrivs 
dessa kortfattat.

1 § Bevisbörderegeln
Den som bedriver en verksamhet eller har för avsikt att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska kunna visa 
att verksamheten kan bedrivas eller själva åtgärden vidtas på 

ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreg-
lerna. Av ansökan och tillhörande MKB framgår hur verk-
samheten påverkar människors hälsa och miljön. Därmed 
anser sökanden att bevisbörderegeln följs.

2 § Kunskapskravet
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. I MKB redovisas bedömda konsekvenser för verk-
samhetens påverkan på omgivningen. Sökande anser att 
man som verksamhetsutövare och genom anlitade konsulter 
och entreprenörer besitter erforderlig kunskap för att bedriva 
verksamheten.

3 § Försiktighetsprincipen
Principen benämns även som ”Förorenaren betalar” och 
”Bästa möjliga teknik”. Den innebär att redan risken för ska-
dor och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder 
som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska 
förebyggas, hindras eller motverkas. Principen om att förore-
naren ska betala (Polluter Pays Principle, PPP) innebär att det 
alltid är den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljö-
störning som ska bekosta de förebyggande eller avhjälpande 
åtgärder, som ska vidtas för att uppfylla Miljöbalkens all-
männa hänsynsregler. Principen om bästa möjliga teknik 
(Best Avaliable Technique, BAT) innebär att man för yrkes-
mässig verksamhet ska använda sig av bästa möjliga teknik 
för att förebygga skador och olägenheter. Tekniken måste, 
från teknisk och ekonomisk synpunkt, vara industriellt möjlig 
att använda inom branschen i fråga. Sökande åtar sig att 
iaktta försiktighet avseende påverkan på miljö och hälsa och 
prioriterar tekniska lösningar, som kan integreras i framtida 
miljökrav, vid byggnation och underhåll av ledningen.

4 § Produktvalsprincipen
Produktvalsprincipen (utbytesregeln) innebär att alla ska 
undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller bio-
tekniska organismer som kan innebära risk för människors 
hälsa eller miljön, om produkterna kan ersättas med andra, 
mindre farliga produkter. Vid byggnation, underhåll och repa-
ration av ledningen kommer godkända kemikalier att användas.

5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Hushållningsprincipen innebär att all verksamhet ska drivas 
och alla åtgärder ske på ett sådant sätt att råvaror och energi 
används så effektivt som möjligt och förbrukningen samt 
avfallet minimeras. Kretsloppsprincipen innebär att det som 
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utvinns ur naturen ska kunna användas, återanvändas, åter-
vinnas och bortskaffas på ett uthålligt sätt med minsta möj-
liga resursförbrukning och utan att naturen skadas. Sökande 
är medveten om hushållnings- och kretsloppsprinciperna.

6 § Lokaliseringsprincipen
För alla verksamheter och åtgärder som inte är av försumbar 
betydelse, ska en sådan plats väljas att ändamålet kan nås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. Sökande anser att sådana platser valts som med-
för minsta intrång och olägenhet. Sökande har även provat 
ett antal olika alternativ.

7 § Skälighetsregeln
Kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att 
vara orimliga att uppfylla. Hänsynsreglerna ska tillämpas 
efter en avvägning mellan nytta och kostnader. Ändringarna 
av koncessionerna samt flytten av stamnätsstation är nöd-
vändiga för att säkra elförsörjningen i området, samt för att 
möjliggöra anslutning av planerade vindkraftsområden vilket 
innebär samhällsekonomiska som miljövinster. MKB:n redo-
visar vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska 
påverkan på hälsa och miljö.

8 § Skadeansvar
Innebär att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 
eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för 
miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upp-
hört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses
skäligt enligt Miljöbalken 10 kap. Sökande är medveten om 
skadeansvarsprincipen. Övriga delar av Miljöbalken 
(1989:808) som berörs är:

 > Kap 3. Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden.

 > Kap 6. Miljökonsekvensbeskrivningar
 > Kap 18 c § Strandskyddsdispens
 > Kap 11 9 § Anmälan om vattenverksamhet, anmälan kom-

mer att ske i särskilt ordning i samband med miljöåtgärds-
planen. 

Det planerade nya läget av stamnätsstation innefattas inte 
av elförbindelsens koncessionsprövning. Däremot gäller att, 
enligt 2 kap. 3 § ellagen, ett ställverk eller omriktarstation, 
som ska anslutas till en eller flera nya ledningar för vilken/
vilka det krävs linjekoncession, inte får börja byggas förrän 
koncession meddelats för minst en av de nya ledningarna. 
Enligt 2 kap. 5 § ellagen finns det däremot en möjlighet att få 
dispens från förbudet om det finns särskilda skäl. Bygglov 
krävs enligt plan- och bygglagen (2010:900) för de byggna-
der som kommer att uppföras inom den planerade stationen. 

2.2 Samrådsprocessen
Första steget i tillståndsprocessen är att ta fram ett samråds-
underlag som beskriver flera utredningskorridorer, en förstu-
die. Underlaget beskriver syftet med projektet, redovisar 
föreslagen lokalisering, omfattning och utformning av stude-
rade alternativ (lokalisering och teknik) samt dess förut-
sedda miljöpåverkan. Materialet används i enlighet med 6 
kap. miljöbalken i samrådsprocessen. Samråd sker med läns-

styrelse, kommuner, berörda myndigheter, samebyar samt 
med de som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. 
Annonsering av samrådet genomförs och alla som vill har 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Efter samrådstiden upprättas en samrådsredogörelse 
som skickas till berörd länsstyrelse. I redogörelsen redovisas 
de synpunkter som kommit in tillsammans med Svenska 
kraftnäts kommentarer. Med stöd av samrådsredogörelsen 
beslutar länsstyrelsen om den planerade ledningen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen 
bifogas ansökan om koncession. 

2.3 Samrådets genomförande
Samrådsmöten har genomförts med berörd länsstyrelse, 
kommuner samt samebyar. Samrådsunderlag har skickats ut 
till dessa, samt berörda markägare inom området och övriga 
berörda myndigheter och föreningar. Underlaget beskrev syf-
tet med projektet, redovisade föreslagen lokalisering, omfatt-
ning och utformning av studerade alternativ (lokalisering och 
teknik) samt dess förutsedda miljöpåverkan. En samrådsin-
bjudan med bifogat samrådsunderlag skickades till berörda 
fastighetsägare, länsstyrelsen och kommunen, övriga myn-
digheter, företag och intresseorganisationer. Övriga sam-
rådsparter kontaktades via annons i Länstidningen och 
Östersundsposten. Samrådsunderlaget hölls under samråds-
tiden tillgänglig på Svenska kraftnäts webbsida. En samråds-
redogörelse upprättades och skickades till länsstyrelsen. 
Samrådsredogörelsen bifogas i Bilaga 3.

Inkomna synpunkter, minnesanteckningar från samråds-
möten med mera har sammanställts i en samrådsredogö-
relse. Framförda synpunkter har beaktats och undersökts 
under framtagande av tillståndsansökan och miljökon-
sekvensbeskrivningen.

2.4 Markupplåtelse och ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession 
och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastig-
heter. Detta uppnås vanligen genom tecknande av markupp-
låtelseavtal mellan fastighetsägaren och Svenska kraftnät. 
Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för intrång 
på den mark som tas i anspråk för ledningen. Ersättning ges 
även för de fall tillfälliga skador uppkommer i samband med 
anläggning eller dylikt. Tillträde till berörda fastigheter längs 
ledningen kan upprättas genom ansökan om ledningsrätt 
enligt ledningsrättslagen (1973: 1144). 
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* Med verksamheten avses Svenska kraftnäts totala verksamhet 
inkl. de egna gasturbiner som ingår i störningsreserven.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Miljömål och miljökvalitetsnormer
3.1.1 Nationella, regionala och lokala miljömål
I april 1999 fastställde riksdagen 15 stycken nationella miljö-
kvalitetsmål. Systemet har under årens lopp genomgått vissa 
förändringar. Numera består det svenska miljömålssystemet 
av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsom-
ställning som behöver ske inom en generation för att miljö-
kvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför 
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet 
står också att arbetet med att lösa de svenska miljöproble-
men inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och 
hälsoproblem till andra länder.

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. För varje miljökvalitets-
mål finns också ett antal preciseringar. Preciseringarna för-
tydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet 
av målen. De 24 etappmålen har antagits i omgångar och 
identifierar en önskad samhällsomställning, de är steg på 
vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljö-
kvalitetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som i huvudsak 
bedöms beröras av projektet beskrivs här nedan:

 > 1. Begränsad klimatpåverkan
 > 6. Säker strålmiljö
 > 8. Levande sjöar och vattendrag
 > 12. Levande skogar
 > 15. God bebyggd miljö
 > 16. Ett rikt växt- och djurliv

De nationella miljömålen har också översatts till regionala 
och lokala förhållanden av landets länsstyrelser och kommuner.

3.1.2 Svenska kraftnäts miljöpolicy 
Svenska kraftnäts vision är att ha en ledande roll för en säker 
och hållbar elförsörjning. Vi ska utveckla energieffektiva och 
miljöanpassade lösningar för överföring av el på stamnätet. 
Genom arbetet bidrar vi till att EU:s klimatmål och Sveriges 
miljökvalitetsmål uppnås.

Vi ska verka för att verksamhetens* miljöbelastning stän-
digt minskar. Detta innebär att utsläpp av växthusgaser och 
andra miljöskadliga ämnen ska begränsas. Vi ska effektivi-
sera vår energianvändning och verka för att användningen av 
ämnen och material sker med god resurshushållning. Vid 
utbyggnad och förvaltning av stamnätet ska vi så långt som 

möjligt ta hänsyn till omgivande natur och landskap samt 
bevara värdefulla biotoper. Vi uppnår detta genom att:

 > fatta långsiktigt hållbara beslut där miljöhänsyn är en vik-
tig del av underlaget

 > ställa miljökrav i upphandlingar och säkerställa att kraven 
följs

 > kommunicera och agera med ansvar, öppenhet och 
respekt kring både globala och lokala miljöfrågor 

 > bedriva och stödja forskning och utveckling som leder till 
miljöanpassad teknik och metoder 

 > följa lagar och andra krav inom miljöområdet
 > se till att anställda och övriga som utför arbete åt oss är 

miljömedvetna och har tillräcklig miljökompetens för att 
ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

3.1.3 Jämtkraft ABs miljöpolicy
Jämtkraft förädlar i huvudsak jämtländska naturresurser till 
energi med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekono-
miskt rimligt och ekologiskt motiverat. Det innebär att miljö-
arbetet ska präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar 
utveckling.

 > Jämtkraft ska medverka i utvecklingen av ett kretslopps-
anpassat samhälle och aktivt samarbeta med våra ägare, 
kunder och myndigheter och andra intressenter på miljö-
området.

 > Jämtkraft ska ytterligare förbättra sina anläggningar, 
metoder och rutiner för att minimera negativ miljöpåver-
kan samt verka för att öka andelen förnyelsebar energi. 
Jämtkraft följer gällande lagar och andra krav.

 > Jämtkraft ska prioritera tekniska lösningar, som kan inte-
greras i framtida miljökrav, samt i ett långsiktigt helhets-
perspektiv hushålla med jordens resurser.

 > Jämtkraft ska ha aktuell kunskap om energiförsörjningens 
hälso- och miljöpåverkan och utnyttja denna vid planering 
och drift av verksamheten.

 > Jämtkrafts samtliga medarbetare och nära samarbets-
partners som leverantörer och entreprenörer ska ha god 
kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav.

 > Miljö är ett linjeansvar i Jämtkraft. I miljöfrågor ansvarar 
varje organisatorisk enhet för kartläggning, planering, 
åtgärder, utbildning, information och uppföljning inom sitt 
ansvarsområde.

 > Inom Jämtkraft samordnas miljöfrågorna av en miljösam-
ordnare. 
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3.1.4 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som 
infördes med miljöbalken 1999. Enligt 5 kap. miljöbalken ska 
en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller stör-
ningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olä-
genheter av betydelse, eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Det finns 
olika typer av miljökvalitetsnormer med olika rättsverkan. En 
miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt 
av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan 
gälla för hela landet eller för ett geografiskt område, till 
exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en 
norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Nor-
merna kan även ses som ett styrmedel för att på sikt nå tidi-
gare nämnda miljökvalitetsmål. De flesta av miljökvalitets-
normerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för: 

 > föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
 > vattenmiljökvalitet i grund- och ytvatten (SFS 2004:660) 
 > vattenmiljökvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554) 
 > omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

3.2 Planförhållanden
Inom området gäller översiktsplan för Ragunda kommun 
antagen av kommunfullmäktige år 1991 och som uppdaterats 
år 2006. För Östersunds kommun gäller översiktsplan anta-
gen av kommunfullmäktige den 20 mars 2014. Den plane-
rade verksamheten strider varken mot översiktsplanen för 
Ragunda kommun eller mot Östersunds kommun. Det finns 
inga detaljplaner inom de aktuella områdena i respektive 
kommun. 
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Figur 6. Planerade ledningsändringar i samband av flytten av stamnätsstation Midskog.

större samt att möjligheterna att snabbt åtgärda fel och stör-
ningar begränsas. Det innebär i förlängningen att systemet 
inte får den driftsäkra, robusta och flexibla utformning som 
eftersträvas.

4.2 Planerade ledningsändringar
I samband med ombyggnationen behöver justeringar av 
sträckningarna för befintliga 130 kV-, 220 kV- och 400 kV- 
ledningar utföras för att koppla in dessa till nya stamnäts-
stationen, se Figur 6. 

I samband med ombyggnationen behöver justeringar av 
sträckningarna för befintliga 130 kV-, 220 kV- och 400 kV-
ledningar utföras för att koppla in dessa till nya stamnätssta-
tionen, se karta på föregående sida. 

En ca 1 kilometer lång delsträcka av Jämtkraft Elnäts 130 
kV-ledning IL9S2 Midskog – Östersund kommer att rivas. 
Jämtkraft Elnät har sökt koncession för, men ännu inte byggt, 
den parallella 130 kV ledningen Midskog – Verksmon, som 
plane ras kopplas in i den nya stationen, vilket kräver en änd-
ring i den sökta koncessionen. 

Jämtkraft Elnäts planerade nya 220 kV-ledning, Midskog 
– Åskälen, från Åskälens vindkraftspark till station Midskog, 
behöver förlängas för att kunna koppla in i den nya stationen 
varför en ändring på koncessionen kommer att sökas. 

En ändring i koncession kommer även att sökas för denna 
ledning vid Svarthögen, där ledningen justeras en aning enligt 
önskemål från samebyn Jinjevaerie.

För Svenska kraftnät kommer 220 kV-ledningarna KL6 S3 
Krångede, och KL8 S1 Mörsil Krångede att ledas om och 
kopplas till den nya stationen CT11. Efter omledning av KL6 
S3 tillkommer ändringen av ledningen mellan AL25 Midskog 
kraftstation – Midskog CT11 (detta sker via resterande del av 
befintlig ledning KL6 S3). Efter omledning av KL8 S1 tillkom-
mer ändringen av ledningen mellan AL26 Midskog kraftsta-
tion – Midskog CT11 (detta sker via resterande del av befintlig 
ledning KL8 S1).

Följande 400 kV-ledningarna CL23 Järpströmmen, CL1 S2 
Borgvik och CL26 S1 Storfinnforsen kommer även att ändras 
för att kunna kopplas in i den nya stationen. CL26 S2 Mid-
skog – Rätan och CL1 S2 Borgvik dras om för att vinkla in till 
anslutningspunkt i nya stamnätsstationen och lednings-
sträckan mellan nuvarande stamnätsatation och den nya pla-
nerade stamnätsstationen tas bort. 

400 kV-ledningarna UL5 S7 Ramsele – Midskog och CL7 
S1 Midskog-Morgårdshammar kommer ändras inom befintlig 
koncession.

220 kV-ledningarna KL6 S3 Näverede – Midskog och KL8 
S1 Midskog – Kattstrupeforsen kommer att ledas om och 
kopplas till den nya stationen. 

400 kV ledningarna CL23 S2 Midskog – Järpströmmen, 
CL1 S2 Midskog – Kättbo, CL26 S2 Midskog – Rätan, UlS26 
Ramsele – Midskog och CL26 S1 Storfinnforsen behöver för-
längas respektive kortas ner för att kunna ansluta till den nya 
stationen. Även 400 kV ledningarna CL7S1-2 och UL5S6-7 
berörs av omdragning. 
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Figur 8. Principskiss jordfundament med slipersbädd, avsedd för A-stolpe.

Figur 7. Portalstolpar

Till detta tillkommer även ändringar av ledningarna mellan 
AL25 Midskog kraftstation – Midskog (detta sker via del av 
befintlig ledning KL8 S1) och AL26 Midskog kraftstation – 
Midskog (detta sker via befintlig ledning KL6S3). 

Jämtkraft Elnäts planerade nya 220 kV-ledning, Midskog 
– Åskälen, från Åskälens vindkraftspark till station Midskog, 
behöver förlängas till den nya stationen och Jämtkraft Elnät 
söker nu att ändra koncessionen för denna delsträcka.

4.3 Luftledningens tekniska utförande 
Ändringarna på Svenska kraftnäts ledningar planeras i 
samma utförande som befintliga stålstolpar, se Figur 7. Led-
ningen har tre faser, utförda som triplexledare, vilket innebär 
att varje fas består av tre ledare. Höjden på stolparna räknat 
från marken till stolptopp är i storleksordningen 45 meter. 
Höjden på stolparna kan dock vara både lägre och högre 
beroende på spannlängd, det vill säga avståndet mellan stol-
parna. Avståndet mellan stolparna ligger på cirka 250 – 500 
meter, men kan variera beroende på markförutsättningar 
m.m. Jordningen av stolparna sker genom att en jordlina 
grävs ned längs med hela ledningens längd. I punkter där led-
ningen svänger eller byter riktning används så kallade vinkel-
stolpar. 

Ändringarna på Jämtkrafts ledningar planeras i samma utfö-
rande som befintliga stolpar, dvs. portalstolpar i trä, kompo-
sit, stål eller liknande material med ungefärlig stolphöjd på 16 
– 18 meter, se Figur 7. 

Den del av den tillståndsgivna 220 kV-ledningen Midskog 
– Åskälen som behöver förlängas för att nå hela vägen fram 
för att ansluta till station Midskog efter stationens flytt (se 
Figur 1), kommer eventuellt tillfälligt att utformas som mark-
kabel förlagd ovan jord. Denna planeras sedan att bytas ut till 
luftledning efter att omlokaliseringen av station Midskog är 
genomförd. Alternativt önskar Jämtkraft Elnät AB ta över ett 
antal stolpar från Svenska kraftnäts ledning CL23 för att pro-
visoriskt ansluta ledningen Midskog – Åskälen i byggskedet.

4.3.1 Fundament 
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av funda-
ment: jordfundament, bergfundament och pålfundament. Val 
av fundamentstyp beror på de geotekniska och hydrologiska 
förutsättningarna vid respektive stolpplats. Varje stolpe och 
varje stag uppförs med separata fundament. Stolparna fästs i 
fundamenten och jordtrycket håller stolparna på plats, för en 
principskiss se Figur 8. Vid anläggning av ett fundament 

påverkas normalt en yta om ca 5 x 5 meter kring varje stolp-
ben. Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfun-
dament som oftast har kreosotimpregnerade träslipers. 
Alternativen stål och betong används inom till exempel vat-
tenskyddsområden där skyddsföreskrifterna förbjuder träim-
pregneringsmedel eller i närheten av dricksvatten-brunnar.

Svenska kraftnät använder kreosotimpregnerade träsli-
pers eftersom dessa har konstateras vara det bästa alternati-
vet som finns idag för stamnätets stolpkonstruktioner. 
Kreosot är klassat som ett hälsoskadligt ämne och använd-
ningen är begränsad enligt REACH-förordningen. 

Kreosotimpregnerade träslipers har lägre miljö- och häl-
sopåverkan i jämförelse med stål och betong utifrån katego-
rierna klimat, övergödning, försurning och marknära ozon. 
Totalt sett har kreosot även lägre human- och ekotoxicitet 
jämfört med stål samt lägre humantoxicitet i jämförelse med 
betong (Erlandsson et al, 2011). Kemikalieinspektionen 
(KemI, 2012) hänvisar till två livscykelanalyser som visar att 
kreosot är ett miljömässigt bättre alternativ än betong och 
stål.  

4.3.2 Markbehov vid luftledning 
Hur stor markyta en kraftledning tar i anspråk beror på vilken 
typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs 
markbehovet av den yta som stolparna samt eventuella stag 
tar i anspråk. I skogsmark krävs en ledningsgata som är fri 
från högväxande träd- och buskvegetation. De bestämmelser 
som finns om minsta avstånd mellan vegetation och ledning 
medför att en skogsgata måste röjas med jämna mellanrum 
för att förhindra att vegetationen når upp till ledningen och 
därmed utgör en potentiell säkerhetsrisk.

Utöver den mark som ledningen tar i anspråk under 
driftskedet kommer ytterligare mark att tillfälligt behövas då 
ledningen ska byggas, t.ex. för uppställningsplatser för kran-
bilar och andra maskiner, tillfälliga vägar och då fundamen-
ten till stolparna gjuts. Detta regleras i separata avtal med 
berörd fastighetsägare. 

4.3.3 Ledningsgata
Området invid en kraftledning kallas ledningsgata. Utseendet 
på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, 
främst starkströmsföreskrifterna. Enligt dessa skall bl.a. en 
kraftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå ovan 
mark. För att undvika risk för skador på ledningar vid bränder 
i intilliggande byggnader finns bestämmelser om minimiav-
stånd på tio meter mellan kraftledningar och byggnader.
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Exempel på stolpar. A-stolpe, avstånd mellan ytterfaser ca 18 meter. B-stolpe, avstånd mellan ytterfaser ca 22 meter.

Figur 9. Principskiss över en ledningsgata i skogsmark. 

Ledningsgatan består i skogsområden av skogsgata och sido-
områden. Skogsgatan planeras att bli cirka 40 meter bred för 
130- och 220 kV-ledning och cirka 50 meter bred för 400 
kV-ledning, och röjs kontinuerligt. Utanför skogsgatan tas de 
kantträd bort som är så höga att de kan skada ledningen om 
de faller. 

Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, 
vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att inga träd 
intill kraftledningen ska kunna falla på kraftledningen. Utöver 
den avverkning som sker inom den inlösta skogsgatan måste 
därför även enstaka så kallade farliga kantträd med jämna 
mellanrum avverkas i sidoområdena, se Figur 9.

4.4 Säkerhet 
4.4.1 Elsäkerhet
Säkerhetsbestämmelser för ledningar återfinns i ellagen, 
starkströmsförordningen (2009:22) och Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1-3) samt ändrings-
föreskrifterna i ELSÄK-FS 2010:1-3. Av starkströmsföreskrif-
terna följer bland annat att det krävs avstånd på minst tio 
meter mellan byggnad och närmaste faslina.

Ledningen konstrueras i brottsäkert utförande, vilket 
innebär att den är dimensionerad för att klara alla förekom-
mande väderförhållanden. Ledningen är vidare utrustad med 
åskskydd vilket innebär att eventuella åsknedslag jordas 
genom den i ledningen monterade topplinan.

4.4.2 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627) är verksam-
hetsutövaren skyldig att försäkra sig om att säkerhetsskyd-
det för den egna verksamheten är tillräckligt. I Svenska 
kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd (SvKFS 2013:1) 
ställs bland annat krav på att en säkerhetsanalys ska genom-
föras minst vartannat år och att säkerhetsprövning av perso-
nalen ska göras. Föreskrifterna ställer krav på att skyddsvärd 
information hanteras på ett säkert sätt.
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Svenska kraftnäts säkerhetsarbete omfattar även fysiska och 
tekniska skydd kring elförsörjningens anläggningar, bevak-
ning, informationssäkerhet, säkerhetsskyddade upphand-
lingar och utbildning av personal.

Samhällsviktig infrastruktur kan enligt skyddslag (SFS 
2010:305) av länsstyrelse beslutas vara skyddsobjekt. Skyd-
det inriktas mot sabotage, terrorism och spioneri. Bestäm-
melser om säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (SFS 
1996:627), säkerhetsskyddsförordningen (SFS 1996:633) 
samt i föreskrifter och allmänna råd som meddelas av Riks-
polisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har utarbetat vägledningar 
för säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling. I 
dessa beskrivs närmare begrepp och definitioner för säker-
hetsskyddsarbetet.

4.5 Elektriska och magnetiska fält 
4.5.1 Allmänt
Elektriska och magnetiska fält uppkommer bl.a. vid genere-
ring, överföring, distribution och slutanvändning av el. Fälten 
finns nästan överallt i vår miljö, kring kraftledningar och 
transformatorer men även vid elapparater, som till exempel 
hårtorkar och mikrovågsugnar. 

Kring en kraftledning finns ett elektriskt och ett magne-
tiskt fält. Det är spänningsskillnaden mellan de strömförande 
ledarna och marken som ger upphov till det elektriska fältet, 
medan strömmen i ledarna alstrar det magnetiska fältet. 
Styrkan vid marknivå beror bl.a. på avståndet till ledningen, 
ledarnas inbördes läge och strömlasten. Både de elektriska 
och magnetiska fälten avtar med avståndet från ledningen. 
Kring en mark-, sjö- eller tunnelförlagd kabel finns ett mag-
netiskt fält men inget elektriskt fält då detta skärmas av den 
jordade ledande skärmen som alltid finns i kablarna (består 
normalt av koppar, aluminium eller bly).

4.5.2 Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i mark-
nivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elektriska 
fältet avtar kraftigt med avståndet. Vegetation och byggna-
der skärmar av fältet från luftledningar, vilket innebär att 
endast låga elektriska fält uppstår inomhus även om huset 
står nära en kraftledning.

4.5.3 Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten 
alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlas-
ten som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktio-
nen och elkonsumtionen. Ju mer ström som flödar i ledningen 
desto större blir magnetfältet. Magnetfältet avtar normalt 
med kvadraten på avståndet till ledningen. Magnetfält 
avskärmas inte av väggar eller tak.

Vid beräkning av magnetfält används ett medelvärde av 
strömmarna för den aktuella förbindelsen benämnd ”årsme-
delströmlasten”. Det bör framhållas att årsmedelströmlasten 
är ett genomsnittligt värde. De faktiska strömlasterna kan 
variera mycket över året och även under ett enskilt dygn. Det 

förekommer perioder då det inte går någon ström alls i led-
ningen. Hög strömlast kan förekomma under begränsad tid 
av året och vanligen under kalla vinterdagar då elförbruk-
ningen är hög. Enstaka timmar under ett år kan strömlasten 
uppgå till det dubbla årsmedelvärdet.

Magnetfältet från en likströmsledning eller omriktarsta-
tion är statiskt till skillnad från en växelströmsledning och har 
i stort sett samma utbredning i sidled från kraftledningens 
centrum.

4.6 Magnetfält och hälsoeffekter
EU och dess vetenskapliga kommitté SCENIHR har i mars 
2015 publicerat ett slutgiltigt ställningstagande till potentiell 
hälsorisk från elektriska och magnetiska fält, inklusive 
extremt låga frekvenser som avges från exempelvis kraftled-
ningar och elektriska hushållsapparater. Denna rapport är en 
uppdatering av en tidigare rapport från 2009 och 700 nya 
studier har inkluderats. Slutsatsen är att det inte finns några 
bevisade medicinska samband mellan elektromagnetiska fält 
och hälsoproblem.

I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknyt-
ning till magnetfält på fem myndigheter: Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning 
inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram 
föreskrifter. Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång 
sikt inte kan uteslutas, har myndigheterna ovan valt att 
rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och 
i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer 
vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras 
till rimliga kostnader:

 > Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar 
och andra elektriska anläggningar så att exponering för 
magnetfält begränsas.

 > Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära 
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

 > Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad 
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 
aktuella arbetsmiljöer.

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och 
hälsorisker”, hämtas på www.stralsakerhetsmyndigheten.se 
finns mer information om hälsoaspekter.

4.7 Svenska kraftnäts och Jämtkraft 
Elnäts magnetfältspolicy för 
växelströmsledningar
Svenska kraftnät och Jämtkraft Elnät följer hela tiden forsk-
ningen och utvecklingen när det gäller elektriska och magne-
tiska fält. Vår tolkning har resulterat i att Svenska kraftnät 
har antagit en magnetfältspolicy som vi tillämpar i alla kon-
cessionsärenden: ”Vid planering av nya kraftledningar ska 
Svenska kraftnät se till att magnetfälten normalt inte översti-
ger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. Den-
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5. ALTERNATIV

5.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att planerade 
åtgärder inte får någon koncession. Detta innebär att plane-
rade åtgärder inte kan genomföras, befintliga ledningar kan 
inte kopplas in i den planerade nya station Midskog och riv-
ning av en del av den befintliga 130 kV-ledningen Midskog – 
Odensvik kan inte ske. En utebliven koncession innebär att 
elen inte kan distribueras via station Midskog. Detta skulle 
innebära att de krav som ställs på tillgänglighet och driftsä-
kerhet inte kan följas, med mycket stora konsekvenser för 
elförsörjningen i stora delar av Sverige som följd.

Nollalternativet innebär även att stora investeringar i regi-
onen faller då anslutningar av tillståndsgivna vindkraftspar-
ker då inte längre är möjlig. Det skulle även innebära att 
etablering av energikrävande industri i Verksmon inte skulle 
vara möjlig, då denna inte skulle gå att ansluta till stamnäts-
stationen. Nollalternativet innebär dock att inget nytt intrång 
sker i området, som dock redan har befintligt omfattande 
intrång.

5.2 Utredda alternativ 
Utredningsområdet för ledningsändringarna kring station 
Midskog ligger ca 30 km öster om Östersund vid byn Mid-
skog i Ragunda kommun i Jämtlands län. Ledningsändring-
arna sker i ett begränsat område på ca 14 km x 1 km söder 
om station Midskog. Den längsta ledningsändringen blir ca 
900 meter och ca 1,1 km befintlig ledning behöver rivas. 
Landskapet i utredningsområdet består av skogsmark som 
domineras av stamnätssta tion Midskog med tillhörande 
kraftledningsgator och elledningar, samt Indalsälven. 

Justeringen av dragningen av 220 kV-ledningen ligger  
ca 1 km nordväst om stationen Midskog väster om byn inom 
Östersunds kommun.

Då området är geografiskt begränsat (den längsta led-
ningsjusteringen är ca 900 meter) och då kopplingen till den 
nya stamnätsstationen enbart kan ske på specifika platser är 
de alternativa dragningarna väldigt begränsade. Lokalise-
ringen av stamnätsstationen har utretts genom en teknisk 
förstudie, Bilaga 5. Fyra alternativa placeringar har utretts 
och det alternativ som i utredningen visat sig mest fördelak-
tigt är det som beskrivs i denna MKB. En alternativ stations-
placering avfärdades då området är utpekat som upp-  
samlingsplats för rennäringen. Övriga alternativ avfärdades 
på grund av tekniska och arbetsmiljömässiga skäl. 

5.3 Förordat alternativ 
I utredningen kring ändringar av koncessioner så har de tek-
niska möjligheterna för anslutning i den nya stamnätsstatio-
nen utvärderats och dessa alternativ har sedan studerats 
utifrån övriga intressen i området, såsom natur och kultur-
värden, närboende, rennäring etc. De valda alternativen är de 
som bedöms ge upphov till minst förändringar av befintliga 
koncessioner och ledningar, minst påverkan av övriga intres-
sen samtidigt som de är tekniskt möjliga utifrån den nya 
stamnätsstationens lokalisering. Även stamnätsstationens 
lokalisering har utretts och utifrån de tekniska möjligheterna 
att flytta och dra om befintliga ledningar i området, samt ur 
arbetsmiljösynpunkt, så har det föreslagna alternativet tagits 
fram. Detta då det leder till minsta möjliga förändringar i 
befintliga ledningar och koncessioner, samtidigt som områ-
det är planerat på ett sådant sätt att man minimerar arbete 
under kraftledningar. 
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6. BEDÖMNINGSGRUNDER OCH 
ÖVERGRIPANDE MILJÖKONSEKVENSER

 6.1 Bedömningsgrunder och miljökrav 
I en process att utreda och beskriva miljökonsekvenser av en 
verksamhet är det viktigt att en utvärdering utförs på ett så 
objektivt sätt som möjligt. Det är också lämpligt att konse-
kvenserna sätts i proportion till hur värdefullt ett intresse är. 
Sedan en tid tillbaka arbetar Svenska kraftnät med egna 
bedömningsgrunder, se kapitel 9. Dessa är framtagna till-
sammans med en expertgrupp av miljökonsulter med syftet 
att de bedömningar som sker i olika delar av en miljökon-
sekvensbeskrivning ska bli så enhetlig och objektiv som möjligt. 

Bedömningsgrunderna ger också fördelen av att det ska-
pas en jämförbarhet mellan olika projekts miljökonsekvenser. 
Bedömningsgrunderna utgör en grundstomme till de bedöm-
ningar som görs inom ramen för en miljökonsekvensbeskriv-
ning men de kan i det enskilda fallet, för varje individuellt 
projekt, behöva anpassas. Miljökonsekvenserna bedöms på 
en skala från obetydliga konsekvenser till mycket stora kon-
sekvenser (obetydliga, små, små-måttliga, måttliga, stora 
och mycket stora konsekvenser). Dessa bedömningsgrunder 
ligger till grund för konsekvensbedömningen i denna MKB. 

Svenska kraftnäts miljökrav i bygg- och anläggnings-  
samt underhållsentreprenader (TR 13-01) gäller för hela 
anläggningsfasen. Miljökraven omfattar bland annat inköp  
av material och utrustning, upplagsplatser samt avfalls-  
och kemikaliehantering.

6.2 Bebyggelse och boendemiljö 
Beskrivning
Med begreppet bebyggelse avses sådana byggnader där 
människor kan förväntas vistas under längre tid, så som per-
manentbostäder, skolor, fritidshus, industribyggnader och 
kontorslokaler. Ekonomibyggnader är undantagna.

Det närmsta bostadshuset i området återfinns ca 140 
meter från den nuvarande stamsnätsstationen och ledning-
arna. Flytten av stamnätsstationen innebär att denna hamnar 
längre ifrån bostadshuset och inga ledningar kommer att 
komma närmre. 

Under byggskedet kan lokala störningar i form av upp-
ställningsplatser för maskiner och material samt buller från 
den ökade trafikmängden förekomma. Denna påverkan är 
dock begränsad i såväl tid som omfattning. 

Konsekvenser
Ledningsändringarnas konsekvenser för boendemiljön i 
området bedöms som obetydliga. 

Förslag till åtgärder
Inga åtgärder bedöms nödvändiga. 

6.3 Landskapsbild 
Beskrivning
Landskapet vid station Midskog karaktäriseras av den regle-
rade älvfåran och kraftstationen omgiven av ett skogbruks-
landskap i svagt kuperad terräng. Norr om älvfåran är 
terrängen något mer kuperad. På båda sidor älvfåran sluttar 
terrängen mer eller mindre flackt ner mot älven. Den stor-
skaliga infrastrukturen med vattenkraftstationen och de 
befintliga ledningsdragningar knutna till nätstationerna inne-
bär att landskapet är starkt påverkat. Landskapsvärdet 
bedöms som litet. 

Konsekvenser
Nya ledningsdragningar vid stamnätsstationen Midskog 
innebär att nya ledningsgator tas upp vilket innebär ytterli-
gare fragmentering av skogsmarken vid Midskog tillsammans 
med de ledningsgator som finns idag. Denna påverkan kom-
mer att bestå tills ny skog etablerats i de ledningsgator som 
ersätts. 

Den nya ledningsdragningen av 220 kV-ledningen norr 
om älven innebär att ledningen går kortare sträckning på skrå 
varför påverkan bedöms bli mindre utifrån ett landskapsper-
spektiv jämfört med ledningssträckningen i tidigare sökt 
koncession.

De nya ledningsdragningarna bedöms totalt sett innebära 
en marginell ändring av landskapsbilden för området jämfört 
med idag och konsekvenserna bedöms därmed som små.

Förslag till åtgärder
Alternativa sträckningar har så långt som möjligt valts för att 
följa befintliga linjer i landskapet, såsom höjdkurvor och 
befintliga ledningsdragningar, för att minimera intrång som 
kan splittra landskapet.

6.4 Naturmiljö
Beskrivning
Området som direkt berörs av ledningsändringarna vid sta-
tion Midskog består till största delen av brukad skogsmark. 
De naturvärden som finns är knutna till enstaka äldre träd, 
främst tallar och vårtbjörkar, som bedöms vara uppemot 
200 år gamla, se utförlig beskrivning av området i naturvär-
desinventeringen i Bilaga 1. Den planerade verksamheten 
berör inte några identifierade skyddsområden, se Figur 11. 
Gulsparv, som är en rödlistad art identifierad via Art Data-
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Figur 11. Natura 2000-områden, riksintressen samt övriga intressen inom området

banken, finns i närheten till den planerade ändringen av 400 
kV-ledningen UL5S6-7 A1 som ansluter till station Midskog 
norrifrån. I området finns i övrigt en för området normal 
fågelfauna. Stränderna norr om stationsläget är tydligt påver-
kade av anläggningsarbeten och regleringen. Naturvärdet för 
både skogsområdet och stränderna bedöms som litet och 
påverkan som liten.

Ändringen av ledningen Midskog-Åskälen ligger inom en 
nyckelbiotop kring Svarthögen. Jämfört med den tidigare 
sökta koncessionssträckningen berör den nu justerade 
sträckningen nyckelbiotopen i mindre utsträckning vilket är 
positivt.

De områden av naturvärde som ligger i omgivningen 
omkring Midskog är ett antal riksintresseområden för natur-
vård varav Svanatjärnen (NRO23120) ligger närmas, cirka  
5 km väster om stationsområdet. Objektet består av ett stort 
topogent kärr, nordlig mosse och en tjärn. Området har en rik 
flora. 

Riksintresse naturvård Myr sydväst Nyby (NRO23119) lig-
ger cirka 7 km nordväst om stationsområdet. Objektet är ett 
område med högt botaniskt värde med rödlistade arter.
Riksintresse naturvård Bäckmyrflon (NRO23144) ligger cirka 
8 km norr om stationsområdet. Objektet som helhet är stort 
och mångformigt och bedöms som botanisk mycket värde-
fullt. Kärret är stort, och tämligen orört och de naturveten-
skapliga värdena bedöms som höga. 

Riksintresse naturvård Stensundet-Blekbäcken (NRO23118) 
cirka 10 km nordväst om stationsområdet. Objektet består av 
ett topogent kärr, blandmyr, sumpskogspartier och en tjärn. 
Området har ett högt botaniskt värde med en tydligt kalk-
gynnad flora. Området är också ett Natura2000-område 
(SPA SE0720420) utpekat utifrån förekomst av bland annat 
följande arter gråspett, grönbena, pärluggla, smålom och vio-
lett guldvinge. Området ingår också i myrskyddsplanen för 
Sverige. 

Konsekvenser
Tillfälliga skador uppkommer ofta i skog i samband med 
anläggnings- och underhållsarbeten. Tillfälliga skador ska 
snarast åtgärdas eller värderas och ersättas av ledningsägaren. 

Bestående skada är den påverkan på marknadsvärdet på 
berörda fastigheter som ledningen orsakar. Skadan kan 
antingen vara en direkt följd av att skogsmark eller åkermark 
tas i anspråk eller den påverkan på omgivningen som led-
ningen indirekt kan orsaka på grund av t.ex. estetiska stör-
ningar. Den indirekta skadan på omgivningen betecknas ofta 
som miljöskada.

Varken tillfälliga eller bestående skador kommer att upp-
stå inom skyddsobjekt eller inom utpekade riksintresseområ-
den. Området inom vilket åtgärderna ska vidtas är redan 
påverkat av ledningar och inga ytterligare än de som redan 
har koncession kommer att byggas. Fågelfaunan är normal i 
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Figur 12. Kulturhistoriska lämningar i området och dess omgivning.

området och kollisionsrisken bedöms inte öka då inga ytterli-
gare ledningar tillförs i området.

Ändringen av sträckningen för 220 kV-ledningen innebär 
ett minskat intrång i nyckelbiotoperna i Svarthögens sydväs-
tra sluttning jämfört med tidigare ansökt sträckning.

Ledningsändringarnas konsekvenser för naturmiljön 
bedöms som obetydliga.

Förslag till åtgärder 
För att undvika körskador på våtmarker och fuktiga områden 
sker byggnation och underhåll på väl tjälad mark i den mån 
det är möjligt. Arbetena kommer att utföras i nära dialog 
med samerna med syfte att tillgodose deras olika intressen 
på bästa möjliga sätt. En detaljerad tidplan utarbetas.

Åtgärder för att undvika att grundvattenförekomster 
påverkas är att använda kompositstolpar eller stålstolpar 
istället för impregnerade trästolpar.

En miljöåtgärdsplan kommer att upprättas för sträckan 
med mer detaljerade åtgärder för varje specifikt objekt.
Ersättning kommer att utgå till de berörda markägarna i sär-
skild ordning. Utöver vad som nämnt ovan bedöms inga sär-
skilda åtgärder nödvändiga att vidta.

6.5 Kulturmiljö
Beskrivning
Inom det planerade området för station Midskog söder om 
älven har en arkeologisk utredning genomförts. Inom områ-

det fanns sedan tidigare kunskap om två fornlämningar som 
båda utgörs av fångstgropar, se Figur 12. Vid utredningen 
gjordes nyfynd av två skyttevärn samt en husgrund som 
utgör övriga kulturhistoriska lämningar. Vid utredningen 
avfärdades en tidigare känd kulturhistorisk lämning i form av 
en husgrund då den inte bedömdes uppfylla kriterierna för en 
sådan lämning. Värdet av kulturmiljön i området bedöms 
som litet.

I området norr om älven där koncessionslinjen för 220 kV-
ledningen mellan Midskog och Åskälen ska dras finns en 
härd som utgör en övrig kulturhistorisk lämning.

Konsekvenser
Efter att föreslagna åtgärder är genomförda bedöms inga 
skador uppkomma på fornlämningar i området.

Den nya ledningen gällande koncessionen för 220 kV-led-
ningen norr om älven kommer inte att beröra härden i områ-
det och bedöms därmed inte innebära någon påverkan.
Ledningsändringarnas konsekvenser för kulturmiljön bedöms 
som obetydliga.

Förslag till åtgärder
Under byggnation och underhållsåtgärder som medför att 
det kan finnas risk för att någon fast fornlämning kan komma 
att beröras, kommer samråd hållas med berörd länsstyrelse 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen.
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Figur 13. Rennäringens intressen i området och dess omgivning.

Under byggnation och underhållsåtgärder i närheten av forn-
lämningar markeras de med fornlämningsband vilket innebär 
att de är väl synliga inför de markarbeten som kommer att 
utföras i samband med arbetet. Skulle en tidigare ej känd 
fornlämning påträffas under underhållsåtgärderna så avbryts 
arbetena och anmälan sker till berörd länsstyrelse.

För de två värnen gäller allmän kulturhänsyn, dvs. att 
ingrepp bör så långt det är möjligt möjligt undvikas eller 
minimeras. Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms nödvän-
diga för den kulturhistoriska lämningen som utgörs av den 
nyfunna husgrunden.

6.6 Rekreation och friluftsliv
Beskrivning
Området används för bland annat fiske och klättring. Dock är 
friluftslivet i området sedan tidigare begränsat på grund av 
redan befintliga ledningar. Konsekvenser som projektets 
ändringar bedöms medföra för friluftslivet bedöms som obe-
tydliga.

Konsekvenser
Ledningsändringarna bedöms inte förändra friluftslivet i 
området. 

Förslag till åtgärder
Inga åtgärder bedöms nödvändiga. 

6.7 Rennäring 
Beskrivning
I området finns Raedtievaerie, Oherdahke, Jinjevaerie och 
Jonevaerie samebyar. Hela området omfattas av riksintresse 
för rennäring, betesland från höst till sommar (exklusive för-
höst) samt trivselland, se Figur 6. Ohredahke samebys del-
områden för vintergrupper täcker nästan hela området med 
undantag för en smal passage i norra delen av sökt konces-
sion av Midskog situationsplan. Strategiska områden i form 
av uppsamlingsområden och flyttleder täcker även delar av 
koncessionsområdet. Området är ett kärnområde för Jovne-
vaerie sameby. 

Utredningsområdet domineras i dag av stamnätsstation 
Midskog och tillhörande kraftledningsgator med ledningar. 
Skogsområdet kring ledningarna i närheten av stationen 
nyttjas inte i dag av samebyarna. Vid området för den nya 
stamnätsstationen finns ett renbete som nyttjas av Oherdahke. 

Konsekvenser
Det kan i framtiden eventuellt uppstå konsekvenser för 
Oherdahke i det fall en etablering av en industri som finns 
planlagd blir verklighet. Detta då avståndet mellan stamnäts-
stationen och industriområdet kan vara så pass litet att om 
renarna vandrar på fel sida kan det bli problematiskt att få 
dem tillbaka. För Jovnevaerie sameby kommer konsekvenser 
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uppstå om sprängningsarbeten utförs under perioden  
oktober–maj. Skulle sprängning krävas vid den tidpunkten 
kommer de inte kunna nyttja betet där. 

Ledningsändringarnas konsekvenser för rennäringen 
bedöms som små efter att föreslagna åtgärder vidtagits.

Förslag till åtgärder
Innan arbeten påbörjas i området kommer ytterligare dialog  
att hållas med berörda samebyar för att inte störa eventuella 
renar på bete i området. Kontaktpersoner utses som har tät 
dialog. Ändringen i koncessionen för ledningen Midskog–
Åskälen berör Jinjevaerie sameby som kommit med önske-
målet om justeringen. För att avhjälpa problemet som 
Oherdahke kan få med sina renar, så ska det vid behov enligt 
överenskommelse byggas ett stängsel som förhindrar detta. 
Svenska kraftnät och Jovnevaerie sameby har gått igenom 
tidplan för arbeten i området och huruvida sprängning krävs 
under perioden oktober–maj beror på när koncession erhålls. 
I ett värsta scenario måste sprängning ske under betesperio-
den i området. Samebyn kommer då ersättas. Samtliga arbe-
ten kommer genomföras med dialog med samebyarna.  

6.8 Infrastruktur
Beskrivning
Området är mycket viktigt ur infrastruktursynpunkt, avse-
ende just den knytpunkt för elförsörjning som Midskog 
stamnätsstation med tillhörande kraftledningar har. 

Konsekvenser
Ledningsändringarna påverkar ingen övrig infrastruktur och 
är en förutsättning för att trygga elförsörjningen. Jämtkraft 
Elnät och Svenska kraftnät samordnar sina projekt för att 
minimera samtliga intrång. Konsekvenserna bedöms som 
positiva för infrastrukturen. 

Förslag till åtgärder 
Inga åtgärder vidtas. 
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7. BYGGSKEDET

Miljöpåverkan som kan uppstå under byggnadstiden är 
främst störningar genom markintrång och fysiska störningar 
såsom anläggande av transportvägar, körvägar i ledningsga-
tan och uppställningsplatser för maskiner och material. Vissa 
körskador kan uppstå under avverkningen och vid byggna-
tion av ledningen. Ett visst hinder i framkomlighet längs sti-
gar och leder kan uppstå initialt innan röjningsrester tas bort.

Utöver det allmänna intrånget av tillfälliga anläggnings-
områden kommer störningar att uppstå genom anläggnings-
trafik med tunga fordon och eventuell helikoptertrafik som 
ger ett visst buller, vibrationer och en del luftföroreningar i 
form av dieselavgaser.

Ledningsägaren ersätter de skador som ledningen orsakar 
på omgivningen. Skadorna kan vara antingen av tillfällig eller 
bestående natur.

Tillfälliga skador uppkommer ofta i skog och mark, diken, 
stängsel eller på vägar med mera i samband med anlägg-
ningsarbeten eller underhållsarbeten av ledningar. Denna typ 
av skador påverkar normalt inte värdet eller avkastningen på 
marken annat än på kort sikt. Tillfälliga skador ska snarast 
åtgärdas eller värderas och ersättas. Projektören respektive 
entreprenören har att reglera och ersätta de tillfälliga ska-
dorna, Svenska kraftnät och Jämtkraft Elnät AB är dock 
ytterst ansvariga. Efter att tillfälliga skador har åtgärdats 
eller ersatts, inhämtas normalt en nöjdförklaring från fastig-
hetsägaren.

Bestående skada är den påverkan på marknadsvärdet på 
berörda fastigheter som ledningen orsakar. Bestående ska-
dor ska värderas vid den tidpunkt marken tas i anspråk för 
ledningen (värdetidpunkt). Intrånget kommer att värderas 
och ersättningserbjudande kommer att presenteras för res-
pektive fastighetsägare. Om en frivillig överenskommelse 
inte kan nås bestäms ersättningen för den bestående skadan 
av Lantmäterimyndigheten.

7.1 Buller
Under byggtiden uppstår buller från transporter vilket kan 
innebära störningar för boende, rennäringen och friluftslivet. 
Ljudet vid transporterna kommer att ledas/dämpas i olika 
grad beroende på landskapets karaktär. Hur ljudet uppfattas 
beror även på den bullerutsattes avstånd till bullerkällan. 
Byggtidens bullerpåverkan är tidsbegränsad och kommer att 
upphöra efter byggets avslutande.

Oönskat ljud kan uppstå i samband med så kallade läck-
strömmar på isolatorer, vilket ger ifrån sig ett brus. Detta 
beskrivs närmare i kapitel 5.2 Ljudeffekter.

7.2 Transporter
Under byggtiden nyttjas i möjligaste mån befintliga trans-
portvägar och arbetet utförs i den mån det är möjligt under 
säsong med tjälad mark. I dagsläget finns ett antal vägar 
inom området. För resterande del av sträckan används i för-
sta hand bandfordon för transporter. För arbeten med funda-
ment krävs schaktmaskiner. Förflyttning och transporter i 
ledningsgatan i samband med detta arbete kommer enligt 
plan att ske på tjälad mark. Passager över bäckar är särskilt 
känsliga.

Om möjligt används befintliga broar alternativt läggs tem-
porära anläggningar som möjliggör passage utan att skada 
bäckmiljöerna. Detta kommer att behandlas mer detaljerat i 
den miljöåtgärdsplan som skall upprättas.

Exakt placering av etableringsplatser för fordon, bodar 
med mera är inte fastställd. Upplag placeras på ett antal 
platser utmed ledningssträckningen. Till terrängfordon, 
skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner ska miljöanpas-
sade, biologiskt nedbrytbara smörj- och hydrauloljor nyttjas. 
Miljöanpassade drivmedel ska användas. Motorsågar, röjså-
gar etcetera som används vid röjning ska köras på alkylat-
bensin och kedjeoljan ska vara biologiskt nedbrytbar. 
Entreprenören ska tillämpa beställarens miljökrav vid inves-
teringsprojekt. Lagar, förordningar och föreskrifter på miljö-
området ska tillämpas. Entreprenören ska redovisa en 
miljöplan som innehåller en beskrivning av hur miljöarbetet 
kommer att bedrivas. Särskild uppmärksamhet ska iakttas 
vid hantering av ämnen som kan förorena mark och vatten 
vid områden med höga naturvärden. Lokalisering och 
utformning av platser för lagring och tankning är av stor vikt.

Maskiner ska innehålla hydrauloljor som uppfyller miljö-
krav i svensk standard. Allt avfall som uppstår i samband 
med entreprenaden ska omhändertas så att det ger upphov 
till minsta möjliga miljöbelastning. Avfallet ska källsorteras i 
skälig omfattning för att möjliggöra för återanvändning, åter-
vinning eller energiutvinning. Entreprenören ansvarar för att 
organisera avfallshanteringen om inte annat överenskommits 
liksom att farligt avfall hanteras och transporteras enligt gäl-
lande bestämmelser.

Beställaren har tillåtelse att, i relevant omfattning, utföra 
miljörevision på verksamheten för att kontrollera så att upp-
ställda krav efterlevs.

7.2.1 Åtgärder
Åtgärder redovisas i stycke 6 Miljökonsekvenser. Dessa åtgär-
der kommer att specificeras senare i en miljöåtgärdsplan.
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8. LUFTLEDNING: DRIFT OCH FRAMTIDA  
UNDERHÅLL

8.1 Ledningsunderhåll
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 
2008:3, samt ändringsföreskrift ELSÄK-FS 2010:3) besikti-
gas med bestämda intervall. Den tekniska besiktningen av 
ledningen sker i cykler om åtta år.

År ett till sju besiktigas ledningen (driftbesiktning) okulärt 
från helikopter en gång per år. Det åttonde året görs en mer 
omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken 
då linor, stag, stolpar, jordtag m.m. kontrolleras. Beroende på 
vilka fel som upptäcks vid besiktningen, blir de tekniska 
underhållsåtgärderna olika från fall till fall. Därmed byts 
delarna i anläggningarna ut kontinuerligt, vilket gör att det 
inte går att avgränsa en lednings tekniska livslängd.

När underhållsarbeten genomförs är de entreprenörer 
som har anlitats ålagda att följa Svenska kraftnäts riktlinjer 
och de lagar som gäller. 

8.2 Skogligt underhåll
Underhållsröjning med tillhörande kantträdsavverkning 
utförs vanligtvis med ca åtta års intervall. Avgörande för 
intervallets längd är tillväxtförmågan i skogsgatan och dess 
sidoområden. Vid minst ett tillfälle mellan röjningarna utförs 
röjningsbesiktning. Det innebär att ledningsgatan regelbun-
det ses över med fyra års intervall.

Röjning
Underhållsröjning ska i största möjliga utsträckning utföras 
under barmarksperioden. Fällning av kantträd i sidoområ-
dena ska så långt möjligt utföras under tid då tillvaratagande 
av virke är gynnsamt. Röjningsarbetet utförs normalt som 
motormanuellt arbete med röjsåg.

Underhållsröjning utförs av personer med god erfarenhet 
av skogsarbetet och betryggande kännedom om säkerhets-
anvisningarna för underhåll av ledningsgata. Hänsyn ska all-
tid tas till markägares synpunkter så långt som möjligt. Detta 
medför att underhållsröjningen kan ske på olika sätt bero-
ende på de lokala förhållanden som råder. Anlitade entrepre-
nörer ska följa Svenska kraftnäts rutiner för underhållsröjning 
och blir därigenom upplysta om de lagkrav som gäller.

Vid röjning gäller att all lågväxande vegetation, till exem-
pel enbuskar, lågväxande videarter, gräs och ormbunkar ska 
sparas. Det gör att skogsgatan får ett tilltalande utseende 
samtidigt som det är positivt för natur- och viltvård. Det har 
visat sig att en ledningsgata som underhålls med jämna mel-
lanrum skapar attraktiva livsmiljöer för många arter.

Patrullstig eller transportväg inom skogsgatan ska kalröjas till 
en bredd av tre meter. Även stolpplatserna ska kalröjas, vilket 
innebär att inga träd eller buskar får stå kvar mellan stolp-
benen, ej heller närmare stolpe eller stag än tre meter. 

I anslutning till större vägar, bebyggelse och rekreations-
områden där allmänheten vistas, ska viss högväxande vege-
tation behållas av allmänna naturvårdshänsyn. I dessa lägen 
kan med fördel lövträd behållas intill stolpplatser utan att 
vegetationen blir farlig för ledningens säkerhet förrän efter 
lång tid. Även i bryn mot åker och annan öppen mark samt i 
kanter mot vattenområden kan i undantagsfall träd sparas 
för viss högväxande vegetation.

På mycket svaga marker, t.ex. hällmarker, myrimpediment 
och tallhedar och kantzoner till dessa, bör röjning ske med 
beaktande av den långsamma tillväxten. Bergbranter, lod-
väggar, rasbranter och bäckraviner är platser där det kan 
vara mycket högt till fasledarna och där högväxande vegeta-
tion kan kvarlämnas.

Hänsyn ska även tas till markägarens önskemål så långt 
som möjligt när det gäller prydnadsträd, fruktodlingar m.m.  
i eller i anslutning till ledningsgatan.

Kantträdsavverkning
Träd som kan komma för nära ledningen vid exempelvis 
storm eller fall stämplas (mäts och märks med färgprick). 
Avverkningen utförs på sådant sätt att mark- och miljöska-
dor i möjligaste mån minimeras. Detta kan ske till exempel 
genom avverkning på tjälad mark. Under senare tid har andra 
metoder provats, istället för att avverka träden toppas träden 
med hjälp av anordning som hänger under en helikopter.

Röjningsbesiktning
Besiktning utförs mitt emellan två röjningsperioder. Vegeta-
tion i skogsgatan som bedöms komma inom närområdet  
(4,5 m) vid maximalt nedhäng från faslinorna innan kom-
mande röjning sker, tas bort. 

Året före planerad röjning kontrolleras ledningen så att 
ingen vegetation kommit för nära faslinorna. Detta görs för 
att röjningsarbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.
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9. SAMLAD BEDÖMNING 

Utredningsområdet domineras i dag av stamnätsstation 
Midskog och tillhörande kraftledningsgator med ledningar. 
Ledningarna kommer efter ombyggnationen ligga minst 140 
meter från närmsta bostadshus. Ledningsändringarna som 
planeras vid de nya nätstationerna bedöms totalt sett inne-
bära en marginell ändring av landskapsbilden för området 
jämfört med idag. Konsekvenserna för bebyggelse och boen-
demiljö bedöms som obetydliga och konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms som små.

Inga utpekade naturvärden bedöms påverkas av lednings-
ändringarna. Den nu sökta ändringen av den sökta 220 kV 
ledningen Midskog – Åskälen norr om älven innebär att en 
nyckelbiotop berörs i mindre utsträckning jämfört med den 
tidigare ansökta sträckningen. Påverkan på naturvärdet i 
nyckelbiotopen blir därmed mindre med ändringen. Konse-
kvenserna för naturmiljön bedöms sammantaget som obe-
tydliga.

Värdet av kulturmiljön i området bedöms som litet och 
konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som inga eller  
obetydliga efter att föreslagna åtgärder vidtas.

Ledningsändringarnas konsekvenser för rekreation och 
friluftsliv bedöms som obetydliga. 

Konsekvenserna för rennäringen bedöms som små efter 
att föreslagna åtgärder vidtagits.

Ledningsändringarna påverkar inga övriga infrastrukturer 
utan är en förutsättning för att trygga elförsörjningen. Kon-
sekvenserna bedöms som positiva för infrastrukturen. 

Bedömning av ledningsändringarnas konsekvenser på olika intressen

Intresse Påverkan

Bebyggelse och boendemiljö Obetydlig

Landskapsbild Små

Naturmiljö Obetydlig

Kulturmiljö Obetydlig

Rekreation och friluftsliv Obetydlig

Rennäring Små

Infrastruktur Positiv

Sammanfattningsvis bedöms planerade åtgärder innebära 
obetydliga-små konsekvenser för omgivande intressen.
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11. ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som upp-
rättas av kommunen för att reglera markanvändning och 
bebyggelse.
Flora
Växtartsindelning.
Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsk-
lig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, 
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar 
skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det 
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn-
lämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen.
Fysisk miljö
Mark, vattenområden, landskap, kulturmiljö, infrastruktur, 
anläggningar, byggnader, ekosystem, klimat samt upplevel-
ser i den fysiska miljön.
Fågelfauna
Fågellivets sammansättning avseende art- och individantal.
GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorbaserat 
system för att samla in, lagra, analysera och presentera 
lägesbunden information.
Högväxande vegetation
Betecknar sådana arter, som på växtplatsen kan bli så höga 
att de stör ledningens drift.
Indirekta effekter och konsekvenser
Effekter och konsekvenser som inte är en direkt följd av 
anläggningens intrång eller störningar. Även sekundära och 
tertiära effekter brukar räknas till indirekta effekter.
Kantträd
Betecknar träd som riskerar att falla över ledningar men 
växer utanför det engångsersatta området och för vilka 
ersättning ska betalas när de avverkas.
Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd 
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen av 
ansökan sker hos Energimarknadsinspektionen. Överklagan-
deinstans är regeringen. 

Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och uttryck 
för människans påverkan och bruk av den fysiska miljön. 
Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.
Ledningsgata
Avser det område längs en kraftledning, inom vilket vissa 
krav måste uppfyllas enligt starkströmsföreskrifterna. I 
skogsmark utgörs ledningsgatan av skogsgata och sidoområ-
den.
Lågväxande vegetation
Betecknar sådana arter, som på växtplatsen uppenbart inte 
kan bli så höga att de stör ledningens drift.
Miljöbalken
Den samlade miljölagstiftningen i Sverige. Trädde i kraft  
1 januari 1999.
Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t.ex. ett 
stationsprojekt. Miljöeffekt uttrycks objektivt.
Miljökonsekvens
Följden av vissa miljöeffekter för något intresse. Miljökon-
sekvens uttrycks som en värderande bedömning.
Miljökvalitet
Kvalitet hos mark, luft, landskap etc.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Ett dokument särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag och 
vars innehåll är grundat på en process där verksamhetsutö-
varen inhämtar, utvecklar, förmedlar och tillvaratar kunskap 
om hur verksamheten eller åtgärden inverkar på människors 
hälsa och miljön i den mening begreppet används i miljöbalken.
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom 
EU. Syftet är att värna om naturtyper och livsmiljöer för arter 
som EU-länderna kommit överens om att bevara.
Naturreservat
Områden med hög biologisk mångfald, värdefulla naturmil-
jöer och arter eller friluftsvärden kan skyddas som naturre-
servat, vilket är det vanligaste skyddet av naturen. 
Länsstyrelserna och kommunerna bildar naturreservaten 
med stöd av miljöbalken. 
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Naturvärden
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden 
som inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogsstyrelsens 
inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbiotoper inom en 
inte alltför avlägsen framtid.
Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projek-
tet eller åtgärden genomförs.
Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör eller kan utgöra 
livsmiljö för utrotningshotade djur eller växter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas 
här.
Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv i 
ett nationellt eller internationellt perspektiv. Riksintressena 
skyddas i miljöbalken.
Samlad bedömning
En sammanställd värdering av faktorer där beslutsunderlaget 
ska möjliggöra för beslutsfattaren att samlat bedöma projek-
tets eller åtgärdens effekter.
Samråd
Ett samråd är en del av upprättandet av miljökonsekvensbe-
skrivningen och ska enligt miljöbalken informera, höra och 
beakta bland annat myndigheter, enskilda och organisationer 
som berörs av en verksamhet eller en åtgärd.
Sidoområden
Betecknar de områden längs en kraftledning, som är belägna 
på ömse sidor om skogsgatan. Sidoområdena sträcker sig så 
långt åt sidorna som det kan finnas träd som utgör en fara för 
ledningens säkerhet.
Skadereglering
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av tillfälliga 
och bestående skador.
Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en kraftledning inom vilket 
ledningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande 
vegetation.
Våtmarker
En våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året finns 
nära, under, i eller strax över markytan samt vegetations-
täckta vattenområden. Länsstyrelsen inventerar och klassifi-
cerar våtmarker i naturvärdesklasserna 1-4, där 1 är det 
högsta naturvärdet.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grund-
dragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovi-
sas dessutom kommunens ställningstagande till olika all-
männa intressen, till exempel riksintressen. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för efterföl-
jande beslut om användningen av mark- och vattenfrågor.
Övriga kulturhistoriska lämningar
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar efter 
människors verksamhet som inte bedöms som fasta forn-
lämningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar reg-
leras i skogsvårdslagen (1979:429). Vanliga lämningstyper i 
skogsmark är yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar 
som till exempel kolbottnar, såg- och kvarnlämningar samt 
husgrunder. Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbruks-
landskapet regleras via det generella biotopskyddet i 7 kap. 
miljöbalken. 
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