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SAMMANFATTNING
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för en befintlig 150 kV luftledning
(PL23, PL4 S5 (anläggningsnummer 714 Eb) och PL24 (anläggningsnummer 4048Cc) mellan station PT49
Bonäset, via station PT45 Stadsfjärden till station PT46 Munksund, Piteå kommun i Norrbottens län.

Under år 2018 har Vattenfall Eldistribution AB genomfört samråd kring alternativa sträckningar för möjlig
lokalisering av ledningen. Samrådet har skett med myndigheter, organisationer, särskilt berörda och
allmänheten. Under samrådet presenterades alternativ 1 som huvudalternativ vilket är det alternativ som
Vattenfall Eldistribution AB söker koncession för. Sträckningen följer befintlig sträckning och är i befintligt
utförande, dvs. luftledning. Sträckningens totala längd mellan Bonäset och Munksund är ca 12 km.
Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2018-06-18 att verksamheten innebär betydande miljöpåverkan
enligt 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen och att en specifik miljöbedömning enligt miljöbalken ska
genomföras.

Vattenfall förordar att driva ledningen i befintlig sträckning och befintligt utförande. Anläggande av en ny
ledning skulle innebära att ny skogsmark behöver tas i anspråk och att områdets friluftsaktiviteter bland annat
kring Grisberget skulle bli påverkade. Alternativ sträckning skulle innebära ytterligare fragmentering av
området, förändrad naturupplevelse och landskapsbild samt även beröra ett av Piteå kommun pågående
detaljplaneärende, D2086.

Sökt alternativ innebär att 150 kV ledningen kvarstår i befintlig ledningsgata. Detta minimerar påverkan på
oexploaterade markområden, vilket i sin tur minimerar risk för påverkan på natur- och kulturvärden,
vattenmiljö, friluftsliv och skyddsvärda arter.

Aktuell ledning kommer att beröra planlagda områden, rennäring samt infrastruktur men konsekvenserna
bedöms bli små eftersom ledningen kommer att följa befintlig infrastruktur. Ledningen löper genom
detaljplaneområde (D2086) och kommer inte att beröra planerade bostäder eller förskola då ledningen löper
längs den södra sidan om området vilket kan resultera i att tillräckligt avstånd till planerade bostäder och
förskola kan hållas.

Ledningen löper genom områden där observationer har gjorts av rödlistade arter. Ledningen löper mest
genom sluten skogsmark inom trädsäkrad ledningsgata. I sådan terräng utgör inte fågelkollisioner någon
särskild risk. Konsekvenser för rödlistade arter bedöms bli liten då det gäller en befintlig ledning.

Inom 100 m från ledningsgatan har sju fornlämningar identifierats. Risk för påverkan på fornlämningarna finns
vid anläggningsarbete och underhållsarbete.  Vattenfall Eldistribution AB avsikt är att behålla befintlig ledning
och någon påverkan bedöms därför inte uppstå eftersom inget anläggningsarbete tillkommer för befintlig
ledning. Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms påverkan på kulturminnen bli liten.

För en fornlämning (boplatsrest, Piteå socken 230:1). har utbredningen inte fastställts. Länsstyrelsen har
därför i sitt yttrande bedömt att det krävs ett skyddsområde kring fornlämningen.  Samråd med länsstyrelsen
enligt 2kap kulturmiljölagen kommer att ske för att fastställa om utbredningen av fornlämningen berör
ledningsgatan.

Längs den delsträcka där befintlig ledning passerar genom de mer centrala delarna av Piteå stad finns två
bostadsområden. Från Grisberget och förbi bostadsområdet Djupviken och vidare till Stadsfjärden beräknas
magnetfältet till nivåer under 0,07 μT på ett avstånd av 25 m från ledningens centrum. Från Stadsfjärden och
vidare förbi bostadsområdet Strömnäs till station PT44 beräknas magnetfältet till nivåer under 0,2 μT på ett
avstånd av 25 m från ledningens centrum. Längs sträckan finns inget bostadshus som får ett beräknat
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magnetfält lika med eller högre än 0,4 μT. Bedömningen är att den befintliga ledningen innebär liten påverkan
på människors hälsa och miljön.

Aktuell ledning möjliggör ett fortsatt nyttiggörande av förnybar energiproduktion och kan därför antas bidra till
minskad klimatpåverkan. Påverkan på vattendrag (Nördfjärden) och skogar bedöms bli obetydlig i och med att
befintlig ledningsgata kommer att nyttjas. En sammanvägd bedömning med hänsyn till nationella miljömål och
regionala delmål innebär att endast små negativa konsekvenser förväntas uppstå.

Ledningen har funnits på platsen sedan lång tid tillbaka, och dess negativa påverkan på friluftsliv samt stads-
och boendemiljö bedöms vara begränsad då allmänheten har vant sig vid att ledningen finns på platsen och
den torde inte uppfattas som ett främmande inslag i miljön. Där ledningen löper i skogsmark kan den till och
med utgöra en fördel för friluftslivet då det är lättare att röra sig i en ledningsgata än i sluten skogsmark. Det
regelbundna underhållet av ledningsgatan innebär också att den bidrar till ökad artrikedom.



Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

5

INNEHÅLL
1 INLEDNING ........................................................................................................................................... 8

1.1 Beskrivning av planerad verksamhet............................................................................................... 8

1.2 Syfte och behov .............................................................................................................................. 8

1.3 Vattenfall Eldistribution ................................................................................................................... 8

1.4 Disposition.................................................................................................................................... 10

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning .......................................................................................... 10

1.5.1 Krav på sakkunskap .............................................................................................................. 11

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN ................................................................................................................. 12

2.1 Annan lagstiftning ......................................................................................................................... 13

2.2 Gällande tillstånd för aktuell ledning .............................................................................................. 13

2.3 Genomförda samråd ..................................................................................................................... 13

2.3.1 Länsstyrelsens beslut om BMP ............................................................................................. 15

3 ALTERNATIVUTREDNING .................................................................................................................. 15

3.1 Framtagande av alternativa sträckningar ...................................................................................... 15

3.1.1 Parallellgående projekt.......................................................................................................... 15

3.2 Avfärdade alternativ ...................................................................................................................... 16

3.3 Val av sträckningsalternativ .......................................................................................................... 18

4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING ................................................................................... 19

4.1 Teknisk beskrivning ...................................................................................................................... 19

4.2 Luftledning.................................................................................................................................... 19

4.2.1 Utformning av luftledning ...................................................................................................... 19

4.2.2 Uppförande av luftledning ..................................................................................................... 20

4.2.3 Markbehov ............................................................................................................................ 21

4.2.4 Drift och underhåll ................................................................................................................. 21

4.3 Avveckling och rivning .................................................................................................................. 22

5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV ............................................................... 22

5.1 Strömförsörjning och redundans ................................................................................................... 22

5.2 Markanvändning, bebyggelse och planer ...................................................................................... 22

5.2.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 23

5.2.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 23

5.3 Rennäring..................................................................................................................................... 24

5.3.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 24

5.3.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 24

5.4 Resurshushållning ........................................................................................................................ 27



Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

6

5.5 Miljömål ........................................................................................................................................ 27

5.5.1 Nationella miljökvalitetsmål ................................................................................................... 27

5.5.2 Regionala delmål .................................................................................................................. 27

5.5.3 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 27

5.5.4 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 27

5.6 Miljökvalitetsnormer ...................................................................................................................... 28

5.6.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 28

5.6.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 28

5.7 Naturmiljö ..................................................................................................................................... 29

5.7.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 29

5.7.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 29

5.8 Vattenmiljö ................................................................................................................................... 31

5.8.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 31

5.8.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 31

5.9 Rödlistade arter ............................................................................................................................ 31

5.9.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 31

5.9.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 32

5.10 Kulturmiljö .................................................................................................................................... 32

5.10.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 33

5.10.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 33

5.11 Landskaps- och stadsbild ............................................................................................................. 36

5.11.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 36

5.11.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 36

5.12 Friluftsliv ....................................................................................................................................... 36

5.12.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 36

5.12.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 36

5.13 Boendemiljö, hälsa och säkerhet .................................................................................................. 37

5.13.1 Elektriska och magnetiska fält ............................................................................................... 37

5.13.2 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 38

5.13.3 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 38

5.14 Infrastruktur .................................................................................................................................. 47

5.14.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 47

5.14.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 47

5.15 Miljöfarlig verksamhet ................................................................................................................... 47

5.15.1 Hänsynsåtgärder .................................................................................................................. 47

5.15.2 Konsekvensbedömning ......................................................................................................... 48



Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

7

6 KUMULATIVA EFFEKTER ................................................................................................................... 48

7 SAMLAD BEDÖMNING ....................................................................................................................... 50

8 REFERENSER .................................................................................................................................... 52

BILAGOR

1. Samrådsredogörelse
2. Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan



Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

8

1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 150 kV
luftledning (PL23, PL4 S5, anläggningsnummer 714 Eb) och PL24 (anläggningsnummer 4048 Cc) mellan
stationerna PT49 Bonäset via PT45 Stadsfjärden till PT46 Munksund, Piteå kommun i Norrbottens län.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har lämnat ett föreläggande (dnr 2016-103092) för ledning 714 Eb som
innebär att Vattenfall Eldistribution AB ska inkomma med en ny ansökan inklusive en miljökonsekvens-
beskrivning. För ledning 4048 Cc finns motsvarande föreläggande, med dnr 2017-100647.

Befintlig ledning löper även via station PT44 Pitholm som planeras att avvecklas och befintlig ledning PL24
mellan PT45 Pitholm och PT46 Munksund kommer att skarvas ihop med ledning PL4 S5 som kommer från
station PT45 Stadsfjärden. I samband med det kommer ledningen att omlittereras till PL4 S5 för hela sträckan
mellan PT45 Stadsfjärden och PT46 Munksund. Befintlig ledningssträckning framgår av figur 1.

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fungerar som en del av beslutsunderlaget i samband med
ansökan. Syftet med MKB: n är att beskriva de direkta och indirekta effekter som ledningen kan medföra.
Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö.

1.1 Beskrivning av planerad verksamhet
De befintliga ledningarna är sammantaget ca 12 km långa varav sträckan Pitholm-Munksund är ca 1,5 km.
Ledningarna togs i drift år 1970.

1.2 Syfte och behov
Ombyggnationen av ledningsnätet påverkar flertalet ledningar i området och kommer att möjliggöra ytterligare
effektuttag i Piteåområdet, som i dagsläget visar indikationer på ett ökat framtida effektbehov i området.
Aktuella ledningar matar stationerna PT44, PT45, PT46 och PT49 från vilka även AB PiteEnergi distribuerar
strömmen vidare. Ledningarna utgör tillsammans med övrigt regionnät mellan stamnätsanslutningarna i
Skellefte- och Luleälven en av de viktigaste elkraftsmatningarna för Piteå stad inklusive betydande industrier
och anläggningar i Piteå såsom Smurfit Kappa (Europas största kraftlinerbruk) och SCA Munksund.

Ledningarna är en del av Vattenfall Eldistribution AB:s maskade regionnät vilket har som ändamål att
upprätthålla ett intakt kraftsystem vid bortfall av systemtransformeringarna belägna i Vargfors och Svartbyn.

1.3 Vattenfall Eldistribution
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har cirka 730
anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution AB investerar årligen cirka 4
miljarder kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt
moderniserar genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver
också anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv
industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande
innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar.
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1.4 Disposition

1 INLEDNING

Kort beskrivning av planerad verksamhet, syfte och behov, sökanden, bedömningsmetod, osv.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN

Kort information med fokus på vad nätkoncession för linje innebär och vilken lagstiftning som tillämpas
vid planering och byggande av en kraftledning. Beskrivning av genomförda samråd och länsstyrelsens
beslut om betydande miljöpåverkan.

3 ALTERNATIVUTREDNING

I denna rapport har två sträckningsalternativ för den befintliga 150 kV ledningen studerats. I detta
avsnitt beskrivs syftet med detta, genomförd lokaliseringsutredning, avfärdade alternativ samt val av
sträckningsalternativ.

4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

Kort teknisk beskrivning av luftledning, avveckling och rivning, och ansökans innehåll om återkallelse.

5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV

Avsnittet beskriver områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt samt bedömd miljöpåverkan och
hänsynsåtgärder.

6 KUMULATIVA EFFEKTER

I detta avsnitt beskrivs kumulativa effekter samt bedömd miljöpåverkan och hänsynsåtgärder.

7 SAMLAD BEDÖMNING

En sammanfattande beskrivning av de förväntade ändringarna av miljöpåverkan jämfört med dagens
drift.

8 REFERENSER

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning
Arbetet med att ta fram information om projektet och det område som ledningen berör har utförts genom att
studera befintligt material såsom förstudie, de kommunala översiktsplanerna, detaljplanerna, länsstyrelsens
databas over läns- och riksintressen, Skogsstyrelsens databas, Riksantikvarieämbetets databas, flygbilder
etc. Utifrån den inventeringen har berörda miljöaspekter studerats vidare i denna MKB.

Utifrån ajourförd karta har de byggnader som ligger inom 50 m från ledningens mittpunkt på ömse sidor,
motsvarande ungefärlig utbredning av magnetfältet och den zon som enligt gällande starkströmsföreskrifter
ska vara byggnadsfri, identifierats. Redovisade magnetfältsdata bygger på beräkningar utifrån
årsmedelströmlaster.
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Vidare utgår konsekvensbedömningarna från miljömål, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild, friluftsliv
och från bedömningsgrunder elektriska och magnetiska fält o.s.v. För närvarande pågår ett parallellt projekt i
form av en ny 150 kV ledning mellan Grisberget och transformatorstation PT45 Stadsfjärden. Den nya
ledningen möjliggör förändring av strömfördelning i området. Magnetfältet och påverkan på miljön såväl i
dagsläget som i ett framtida läge när den nya ledningen är byggd kommer att beskrivas. Beskrivningen och
analysen av kumulativa effekter kommer att behandlas via resultat från genomförda beräkningar för att
redovisa den samlade påverkan från magnetfälten för påverkade området om så blir aktuellt.

En bedömning av ledningens konsekvenser har gjorts genom en sammanvägning av det berörda intressenas
värden och graden av störning/påverkan. Konsekvenserna bedöms enligt nedan.

Stor konsekvens Graden av påverkan/störning är stor och berör
intressen med höga värden (Natura 2000,
riksintresse, olyckor, hälsa).

Måttlig-stor konsekvens Graden av påverkan/störning är stor och berör ett
måttligt värde (regionalt värde, nyckelbiotop) eller
är måttlig och berör ett högt värde.

Måttlig konsekvens Graden av påverkan/störning är stor och berör ett
lågt värde (lokalt värde, skogligt naturvärde), är
måttlig och berör ett måttligt värde eller är liten och
berör ett högt värde.

Liten-måttlig konsekvens Graden av påverkan/störning är måttlig och berör
ett lågt värde eller är liten och berör ett måttligt
värde.

Liten konsekvens Graden av påverkan/störning är liten och berör ett
lågt värde.

1.5.1 Krav på sakkunskap
Nedan följer en kort beskrivning av de konsulter som arbetat med att sammanställa de handlingar som är
aktuella för denna koncessionsansökan inkl. MKB.

 är utbildad civilingenjör från Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnadsteknisk linje med
inriktning teknisk miljövård.  har sedan början av 1990-talet huvudsakligen arbetat med
tillståndsärenden, miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. De senaste 5–6 åren har  arbetat
med MKB- och tillståndsfrågor i järnvägs- och vägprojekt, kraftledningsprojekt, vattenverksamhet mm. samt
med MKB:er för detalj- och översiktsplaner.

 har arbetat med miljörelaterade frågor sedan år 2005 och framförallt med tillstånds- och MKB-
ärenden för kraftledningsprojekt, vägprojekt, planer, vattenverksamhet mm samt med miljöinventeringar.

 är utbildad miljöingenjör från Hohai universitet i Kina. Hon har arbetat med miljöfrågor i 6 år.
 arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar främst för olika typer av planer samt miljöfarliga

verksamheter och åtgärder. Hon har erfarenhet och kompetens av miljökonsekvensbeskrivningar för
detaljplan, trafik, rekreation samt vattenverksamhet.
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har sedan år 2016 arbetat som landskapsarkitekt och hennes arbete är fokuserat
kring landskapsarkitektur, samhällsplanering och gestaltning. Hon har fördjupade kunskaper inom och arbetar
kontinuerligt med GIS som ett verktyg för analys och planering.

 arbetar sedan år 2007 som uppdragsledare, projektledare och projektör för luftledningar
och markkabel. Han har också arbetat med upphandling av tjänster och material, samt varit
beställarrepresentant och stöd vid förhandlingar mm. har en gedigen bakgrund som elkraftkonsult och
har även erfarenhet från elsäkerhetsbesiktningar av mottagnings- och fördelningsstationer.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.

Koncessionsansökan sänds till Ei som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan.
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Figur 2. Tillståndsprocessen.

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex.
anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Gällande tillstånd för aktuell ledning
Tillståndet för ledningarna har löpt ut, varför Vattenfall Eldistribution AB behöver söka ett nytt för att behålla
ledningen. Vattenfall Eldistribution AB:s rätt att behålla ledningen över berörda fastigheter är tryggad genom
ledningsrätt för all framtid.

2.3 Genomförda samråd
Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. 4 § miljöbalken. Detta ska
enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli
särskilt berörda. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap.
23–25 §§ miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan
(BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Då aktuell ledning löper
genom tätbebyggt område bedömde Vattenfall Eldistribution AB att en bredare samrådskrets borde inkluderas



Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

14

och valde därmed att genomföra samrådet så att det även uppfyllde kraven för ett avgränsningssamråd. Det
innebar att samråd ägde rum med länsstyrelsen, kommunen, särskilt berörda, men även med övriga statliga
myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten.

Ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län och Piteå kommun genomfördes under mars 2017. Den
27 april 2018 färdigställdes ett samrådsunderlag som skickades ut för skriftligt samråd med Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Piteå kommun, övriga myndigheter, organisationer och särskilt berörda. Allmänheten har
inbjudits till samråd via annons i NSD, NK och Pite-tidningen. Den 21 maj 2018 genomfördes även ett öppet
samrådsmöte på Nolia i Piteå där berörda fick möjlighet att träffa representanter från Vattenfall Eldistribution
AB och ansvarig konsult för att ställa frågor kring projektet.

Totalt mottogs 18 stycken skriftliga yttranden, varav 12 innehöll synpunkter. Övriga samrådsparter hade inget
att erinra i ärendet. Inkomna synpunkter redovisas kortfattat nedan och samtliga samrådsyttranden redovisas i
sin helhet i samrådsredogörelsen, bilaga 1.

En inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades till Ståkke sameby och Östra Kikkejaure
sameby den 27 april 2018. Några synpunkter har inte kommit in från berörda samebyar.

o Länsstyrelsen påpekar att ledningens dragning bör utredas ytterligare då föreslaget alternativ går
igenom nyligen planlagt område för bostäder och förskola. Fler alternativ behöver redovisas,
däribland kabel. MKB:n bör redovisa skyddsåtgärder för människors hälsa eller miljön, både under
anläggningsskedet och driftskedet. MKB:n bör redovisa magnetfältsberäkningar, skyddsområde för
kulturlämning, risk för fågellivet samt hantering av farligt avfall och urgrävningsmassor. En
kulturlämning bör omnämnas (Piteå socken 230:1). Länsstyrelsen anser att verksamheten innebär
betydande miljöpåverkan och att en specifik miljöbedömning krävs.

o Piteå Kommun (Samhällsbyggnadsnämnden) har önskemål om att kraftledningar inom Piteå tätort
ska vara nedgrävda. Nämnden avstyrker alternativ 2 vilken påverkar områden i översiktsplanen som
är planerad för bebyggelse och närnatur. En detaljplan framtagen för bostäder och förskola i området
Strömnäs bör beaktas.

o Skanova har teleledningar som kan komma att beröras av ombyggnationer. För att fastställa
omfattningen bör en besiktningsrapport upprättas i ett tidigt skede av projektet.

o Skogsstyrelsen förordar Alternativ 1, befintlig luftledning, eftersom den sträckningen ger minst negativ
påverkan på naturvärden och det rörliga friluftslivet som nyttjar skogen kring Grisberget.

o Trafikverket påpekar att för anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom
vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket. Delar av ledningen ligger inom riksintresse för
Norrbotniabanekorridoren och kan komma att behöva flyttas vid ett eventuellt byggande av järnväg.

o AB PiteEnergi tillstyrker att Vattenfall Eldistribution AB beviljas förnyad nätkoncession med
giltighetstid tillsvidare för befintliga ledningar. Alternativ 2 kan avfärdas helt eftersom inga tekniska,
ekonomiska, miljömässiga eller andra fördelar torde föreligga jämfört med alternativ 1. PiteEnergis
ledning löper parallellt med aktuell ledning och de är delvis sambyggda. Även om Vattenfall
Eldistribution AB inte har kvar sin ledning kommer stolparna och även PiteEnergis ledning stå kvar.
Därmed är det uppenbart att även Vattenfall Eldistribution AB:s ledning bör bibehållas.

Synpunkter som allmänhet och särskilt berörda lämnat har bl.a. varit:

o Ledningen bör grävas ner.
o Markägare skall få möjlighet till ersättning för förlorad tomträtt. Alternativ dragning skulle förbättra

situationen.
o Sökande bolag bör ta hänsyn till att ledningsavgifterna höjs kontinuerligt och därför är det inte oskäligt

att kräva nedgrävning.
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o Föredrar alternativ 2 som berör färre bostadshus.
o Flertalet markägare/fastighetsägare är oroliga för alternativ 2. Det kommer att få svåra konsekvenser

för befintliga fastigheter, markområden, betesmarker, odlingsbar mark och för planerade
lokaliseringar av hästnära boende efter Nygårdsvägen.

o Dagens dubbla ledningssystem för magnetisk strålningsbild behöver redovisas.

2.3.1 Länsstyrelsens beslut om BMP
Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2018-09-03 (diarienummer 407-9796-2018) att verksamheten
innebär betydande miljöpåverkan enligt 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen och att en specifik
miljöbedömning enligt miljöbalken ska genomföras. Motivering till beslutet är att projektet berör tätbebyggt
område med närhet till bostäder och kan påverka framtida utvecklingsmöjligheter i området.

Länsstyrelsens beslut framgår i sin helhet av bilaga 2.

3 ALTERNATIVUTREDNING
Inför aktuell ansökan om linjekoncession har, utöver sökt sträckning, ytterligare ett sträckningsalternativ inom
utredningsområdet studerats. Nedan redovisas den alternativutredning som lett fram till valet av sökt
sträckning.

Under alternativutredningen har syftet varit att hitta den mest lämpliga lösningen för befintlig 150 kV ledning
med hänsyn till teknik, ekonomi, kultur-, natur- och samhällsintressen.

3.1 Framtagande av alternativa sträckningar
Det område som har studerats är baserat på naturliga start- och slutpunkter för ledningen; stationerna
Bonäset i norr, Stadsfjärden i centrala Piteå och Munksund i söder. Utredningsområdet har begränsats till
dessa punkter i norr och söder men intressen inom ett ca 4 km brett område har studerats för att kunna
lokalisera alternativa sträckningar i förhållande till den befintliga ledningen. En GIS-baserad lokalieringsstudie
har använts som metod för att studera befintlig ledning samt ta fram alternativa sträckningar. Syftet med
lokaliseringsstudien har varit att studera om befintlig ledningssträckning är det alternativ som sammantaget
ger den minsta påverkan på allmänna och enskilda intressen och som i kombination med byggbarhet, teknik
och ekonomi utgör den mest lämpade sträckningen eller om nya intressen tillkommit i området vilket innebär
behov av att studera alternativa sträckningar i området.

Alternativ sträckning har tagits fram via kartstudier samt ett kompletterande fältbesök. Vid framtagande av
alternativ sträckning har landskapet och dess registrerade intresseområden studerats mer i detalj. Hänsyn har
också tagits till befintlig bebyggelse, inklusive avstånd till bostäder, byggbarhet samt tekniska förutsättningar
för anläggning. Där det är möjligt har sträckningen lokaliserats intill vägar och befintliga ledningsgator för att
minimera intrång på fastigheter och påverkan på annan markanvändning. Genom att samlokalisera ledningen
med vägar och befintliga ledningar blir också påverkan på landskapsbild och natur- och kulturmiljö mindre.
Inga natur- och kulturinventeringar i fält har skett inför framtagandet av alternativ sträckning.

3.1.1 Parallellgående projekt
För närvarande pågår ett parallellt projekt där Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession
för linje för en ny 150 kV ledning mellan Grisberget och transformatorstation PT45 Stadsfjärden. Ledningen
kommer att löpa längs väg Norra Ringen och ska utföras som markkabel. Den nya ledningen är nödvändig för
att säkra elleveransen till Piteå stad samt möjliggöra ytterligare effektuttag i Piteåområdet.





Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

17

Figur 3. Karta över utredningsområdet och möjliga sträckningar.



Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

18

3.3 Val av sträckningsalternativ
Sökt sträckningsalternativ (alternativ 1) innebär att 150 kV ledningen kvarstår i befintlig ledningsgata, se figur
3. Vid kartläggning av intressen utmed befintlig ledning har det konstaterats att det inte tillkommit några
förändringar av betydelse i området sedan ledningen uppfördes under 1970-talet. Sträckningsalternativet
medför inte någon förändring eller påverkan på landskapsbild, naturmiljö, naturresurser, rekreation och
friluftsliv eller kulturmiljö. Sträckningsalternativet innebär inte heller någon förändring av dagens situation vad
avser förhållandena för bebyggelse och boendemiljö.

Alternativ 2 innebär att ny skogsmark skulle behöva tas i anspråk vilket ökar påverkan på naturmiljön vid
Grisberget. Längs Nils Edens väg finns dessutom redan två befintliga luftledningar och anläggandet av
ytterligare en ledning i anslutning till dessa anses vara genomförbart men mindre lämpligt främst på grund av
närheten till bebyggelse. Alternativet kommer även att beröra det detaljplaneärende (D2086) som Piteå
kommun arbetar med. Detaljplaneområdet genomkorsas av sträckningsalternativ 2 vilket kan resultera i att
tillräckligt avstånd till planerade bostäder inte kommer att kunna innehållas. Vid byggnation av den alternativa
sträckningen kan områdets friluftsaktiviteter i form av bland annat bär- och svampplockning, skidåkning och
skoteråkning komma att påverkas främst under byggtiden och framförallt i form av buller. Den nya
ledningsgatan skulle innebära ytterligare fragmentering i området samt att landskapsbild och upplevelsen av
naturen förändras.

När det gäller den tekniska utformningen är luftledningsalternativet det enda lämpliga alternativet för att
uppfylla ledningens syfte och för att Vattenfall Eldistribution AB ska uppfylla sitt uppdrag att utveckla ett
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat elöverföringssystem.

Med hänsyn till ovan anförda skäl vill Vattenfall Eldistribution AB fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning
och befintligt utförande.
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4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

4.1 Teknisk beskrivning
Tabell 2 nedan redovisar de tekniska parametrar som är aktuella för den befintliga ledningen.

Tabell 2. Teknisk beskrivning.

Ledningssträcka Mellan stationerna PT49 Bonäset via PT45
Stadsfjärden till PT46 Munksund, se figur 1.

Ledningslittera En befintlig 150 kV luftledning (PL23, PL4 S5
(anläggningsnummer 714 Eb) och PL24
(anläggningsnummer 4048Cc)

Ledningstyp Singulär

Huvudsaklig stolptyp Portalstolpe

Konstruktionsspänning 170 kV

Nominell spänning 150 kV

Ledningen berör Korsar riksintresseområde för järnväg
(Norrbotniabanan, Robertsfors-Piteå) samt E4
och väg 506.

Övrigt Hela sträckningen ligger inom
riksintresseområde för turism och friluftsliv.

Sträckningen löper genom barrskogsobjekt (N
2685–2004) med naturvärde och korsar
vattendrag Nördfjärden. Sju fornlämningar i
form av gårdstomter har registrerats inom 100
m från ledningen. En lämning finns mitt i
ledningsgatan.

Idag finns 109 bostadshus inom ca 50 m på
ömse sidor om ledningens centrum varav 13 st
inom ca 25 m:s avstånd.

4.2 Luftledning

4.2.1 Utformning av luftledning
Den befintliga luftledningen har en spänningsnivå på 150 kV och består till största delen av portalstolpar i trä,
se figur 4a. Ledningsbredden mellan de yttre faserna är ca 15 m. Bredden, stolphöjden och avståndet mellan
stolparna varierar beroende på hur terrängen ser ut, var de är placerade och vilken funktion respektive stolpe
har, t.ex. raklinjestolpe, vinkelstolpe etc. Trästolparna är av standardtyp med kreosotimpregnering och de
förekommer både som bergstolpar och jordstolpar som ofta är stagade med vajer.
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Befintlig ledning består även av ett antal fackverksstolpar. Dessa stolpar är placerade på små öar i
Nördfjärden och är en förutsättning för att kunna passera över vattnet, se figur 4b.

Figur 4a. Befintlig portalstolpe i trä (till vänster i bild). Figur 4b. Befintlig fackverksstolpe i Nördfjärden.

4.2.2 Uppförande av luftledning
Vid nybyggnation av en luftledning finns ytterligare alternativ på stolptyper att tillgå bland annat gitterstolpe
och kompositstolpe, se figurer 5a och 5b. Den vanligaste typen är dock fortfarande portalstople i trä, vilket
också är den stolptyp som befintlig ledning är byggd med.

Figur 5a. Exempel på gitterstolpe. Figur 5b. Exempel på kompositstolpe.

En ny luftledning för 150 kV består förenklat av tre separata faslinor med ett avstånd på ca fyra meter mellan
respektive fas. Faslinorna är de linor som transporterar el. Faslinorna är upphängda i en regel som är
förankrad med stolpben ner i marken. Höjden på stolparna varierar utifrån terräng och spannlängd, men de är
normalt ca 15–28 m höga. Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna är normalt ca 150–250 m.
Spannlängden varierar utmed sträckningen och styrs av terrängförhållanden och natur- och kulturvärden.
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Byggnation av en luftledning inleds med att sträckningen stakas ut, dvs. den exakta placeringen av ledningen
bestäms. Värdering av intrånget sker varefter större träd och buskar i skogsgatan avverkas och skogsgatan
röjs fri från sly. Arbetet med att placera ut stolpar inleds med grundläggning, på vissa ställen utförs en
markundersökning först. Därefter sker stolpresning och slutligen dras själva faslinorna på plats mellan
stolparna. Under byggnation kommer det att förekomma transporter samt eventuellt helikopterflygning i och i
anslutning till ledningsgatan.

4.2.3 Markbehov
Där ledningen passerar skogspartier behövs en tillhörande skogsgata tillräckligt bred för att inga träd skall
kunna falla över den aktuella ledningen och orsaka avbrott, vanligtvis ca 40 m för en 150 kV ledning. I
sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en viss höjd, som vid fall, inte kan falla på ledningen.
De träd som står inom sidoområdet kallas för kantträd och om de bedöms som farliga sker stämpling,
värdering och därefter avverkning. Se figur 6 för en illustration av en skogsgata.

Röjning av skogsgatan sker regelbundet och kommer även att behöva göras framöver, för att bibehålla en
hög driftsäkerhet i det aktuella regionnätet.

En ny ledningsträckning kommer kräva avverkning av ny ledningsgata som beskrivs enl. ovan och innebär
större intrång än om befintlig nyttjas.

Figur 6. Principskiss av en ledningsgata, dvs. skogsgata med tillhörande sidoområde.

4.2.4 Drift och underhåll
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas återkommande. Driftbesiktning av ledning görs
okulärt från helikopter en gång per år. Vart åttonde år sker en besiktning från mark i form av en
underhållsbesiktning.

För att bibehålla en ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med skogligt underhåll
menas att skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som farliga kantträd utmed luftledningen avverkas, se
figur 6. Underhållsåtgärderna görs regelbundet, ungefär vart åttonde år. Mellan tidpunkterna för planerade
underhållsåtgärder, efter cirka fyra år, görs en mindre omfattande röjning, en så kallad röjningsbesiktning.
Röjningsbesiktning innebär att vegetation som kan äventyra driftsäkerheten fram till nästa röjning åtgärdas.
Röjningsarbeten görs normalt motormanuellt med röjsåg. Lågväxande buskar sparas utanför fasområdet om
de inte hotar driftsäkerheten. Avverkning görs vanligtvis med konventionella skogsbruksmaskiner som
skördare och skotare.



Mi jökonsekvensbeskrivning - Befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund
Piteå kommun i Norrbottens län

22

De tekniska underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen bl.a. i
samband med den årliga besiktningen. Tekniska underhållsåtgärder utförs regelbundet på ledningarna. Vid
erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en bedömning från fall till fall vilka åtgärder som
behöver vidtas och vilka eventuella försiktighetsmått som krävs.

Vattenfall Eldistribution åtar sig att under drift och underhåll utföra försiktighetsåtgärder i känsliga områden, se
respektive avsnitt under kapitel 5.

4.3 Avveckling och rivning
Station PT44 Pitholm som befintlig ledning löper via planeras att avvecklas i samband med planerna på att
sammankoppla ledningen 714 Eb med ledning 4048 Ce.

Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.

5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV

5.1 Strömförsörjning och redundans
Ledningarna PL23 och PL4 S5 mellan stationerna Bonäset och Pitholm via Stadsfjärden utgör, tillsammans
med övrigt regionnät mellan stamnätsanslutningarna i Skellefte- och Luleälven, de två viktigaste
elkraftsmatningarna för Piteå stad inkl. dess betydande industrier och anläggningar såsom Smurfit Kappa
(Europas största kraftlinerbruk) och SCA Munksund. Ledningarna är vidare även en del av Vattenfall
Eldistribution AB:s maskade regionnät vilket har som ändamål att upprätthålla ett intakt kraftsystem vid bortfall
av systemtransformeringarna belägna i Vargfors och Svartbyn. Ledningarna krävs för att Vattenfall
Eldistribution AB skall kunna uppfylla nya lagkrav enligt Energimarknadsinspektionens funktionskrav, det vill
säga att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Ledningarna utgör således en förutsättning för nuvarande
och framtida elförsörjning av Piteå tillsammans med Luleå-Boden-Älvsbyn samt Skellefteå älvdal.

Ledningarna krävs även för att möjliggöra för ökade effektuttag i Piteåområdet vilka kommer av den rådande
tillväxtexpansionen i området. Tillväxten i Piteå samt flertalet vindkraftanslutningar på gränsen mellan Norr-
och Västerbotten aktualiserar även ett behov av nätförstärkningar i form av reinvesteringar och kapacitets-
höjningar av Vattenfall Eldistribution AB:s 150 kV regionnät mellan Vargfors och Piteå, samt flertalet
nätförändringar kring stationerna Rengård och Vargfors.

5.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
Översiktsplan
Piteå kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 19 december 2016. Översiktsplan 2030
beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen - stad, landsbygd och skärgård. Planens utgångspunkt är
att det ska finnas levande och modern landsbygd samt en attraktiv stadskärna.

Detaljplan
Enligt 2 kap. 8§ Ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Det finns flera gällande detaljplaner som kommer att beröras; en plan som berör vägområde för Norra Ringen
mellan Hembygdsvägen och Industrigatan samt grönområde i anslutning till vägen (D0091), marken som är
avsatt för allmänt ändamål i anslutning till bostadsområde Ankarstan (D0093) och marken där ledningen
kommer att löpa genom grönområdena Holmstedtsberget i anslutning till bostadsområde Svartudden (D0119).
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Figur 9. Rennäring inom utredningsområdet.
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Figur 10. Områden för renskötsel inom utredningsområdet.
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5.4 Resurshushållning
Då ansökan avser befintlig ledning i befintligt utförande bedöms inga konsekvenser tillkomma när det gäller
resurser i form av material, råvaror eller energi.

5.5 Miljömål

5.5.1 Nationella miljökvalitetsmål
I arbetet mot en hållbar utveckling för att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden,
hushålla med uttaget av naturresurser samt skydda natur- och kulturlandskap har 16 nationella
miljökvalitetsmål ställts upp. Miljömålen beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljö måste ha för att
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.

De fyra nationella miljökvalitetsmålen som i huvudsak berörs av befintlig ledning är: Begränsad
klimatpåverkan, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag och Levande skogar. De redovisas nedan:

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre
miljön.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

5.5.2 Regionala delmål
Länsstyrelsen i Norrbottens län tog 2013 beslutet att det inte finns regionala särdrag som motiverar regionala
anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och etappmål för Norrbottens län. Detta innebär att tidigare
regionala miljömål (miljökvalitetsmål och delmål) för Norrbottens län stryks och att de nationella etappmål som
beslutas av regeringen antas som regionala etappmål för Norrbottens län.

5.5.3 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.

5.5.4 Konsekvensbedömning
Befintlig ledning möjliggör ett fortsatt nyttiggörande av förnybar energiproduktion och kan därför antas bidra till
minskad klimatpåverkan.
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Magnetfältsberäkningar (se avsnitt 5.13) visar att styrkan av magnetfältet är som störst direkt under
ledningen, men magnetfältet avtar snabbt med avståndet. Längs sträckan finns inget bostadshus som får ett
beräknat magnetfält lika med eller högre än 0,4 μT.

Påverkan på levande vattendrag Nördfjärden och skogar bedöms bli obetydlig i och med att befintlig ledning
respektive skogsgata fortsatt avses nyttjas.

Sammanvägd bedömning med avseende på nationella och regionala miljömål är att konsekvenser för dessa
bedöms bli små.

5.6 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 1999 för att
komma tillrätta med hälso- och miljöpåverkan från diffusa utsläpp. De syftar till att skydda människors hälsa
och naturmiljön och är baserade på vetenskapliga fakta om effekter på hälsa och miljö. Utgångspunkten för
en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna
utsättas för utan att ta alltför stor skada. Det finns idag miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, utomhusluft
och vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller och vattenkvalitet berörs av den befintliga
ledningen.

Nördfjärden är en klassad vattenförekomst (SE652000-213210) enligt Vatteninformationssystem Sverige
(VISS) med fastställda miljökvalitetsnormer. Nördfjärden har fastställd god ekologisk status år 2017.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen:
”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”.

5.6.1 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.

5.6.2 Konsekvensbedömning
Valt alternativ med ledningen i dess befintliga läge innebär inte några ytterligare konsekvenser för
vattenkvalitet då befintlig ledningsgata kommer att nyttjas där Nördfjärden korsas.

Ljud kan uppkomma utmed luftledningar vid särskilda väderförhållanden. Vid fuktig väderlek (dimma, regn
eller snöfall) kan det uppstå sprakande ljud, när s.k. koronaurladdningar sker från kraftledningen. Ljudet avtar
snabbt med avståndet från ledningen och för aktuell ledning understiger ljudnivåerna Naturvårdsverkets
rekommenderade riktvärden för externt industribuller, vilket tillämpas för flertalet typer av verksamheter
utomhus, dvs 40–45 dB(A) för områden med låg bakgrundsnivå. Med de generella avstånd som används
mellan kraftledning och bostadshus bedöms ljudnivåerna inte utgöra en hälsorisk. Befintlig ledning bedöms
inte påverka förutsättningarna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för buller.
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Figur 11. Naturmi jövärden inom utredningsområdet.
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5.8 Vattenmiljö
Vattenförekomster. Nördfjärden är en klassad vattenförekomst (SE652000-213210) enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) med fastställda miljökvalitetsnormer, se figur 11. Nördfjärden har
fastställd god ekologisk status år 2017. Nördfjärdens kemiska status har bedömts till att den ej uppnår god
status år 2017, baserat på att gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrids.

Fisk. Yrkesfiske bedrivs i kustområdet i Piteå skärgård sydost om utredningsområdet. Inom
utredningsområdet finns inga vatten särskilt utpekade som intressanta ur fiskesynpunkt.

Strandskydd. Fina stränder är en naturresurs som har attraktionskraft och ger utvecklingsmöjligheter för
rekreation och turism. Strandskyddet är till för att allmänheten ska ha tillgång till stränder för sitt friluftsliv samt
att bevara goda livsvillkor för djur och växter i strandnära områden. Skyddet omfattar land- och
vattenområden inom 100 m från strandlinjen vid hav, sjöar och vattendrag.

5.8.1 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.

5.8.2 Konsekvensbedömning
Valt alternativ med ledningen i befintligt läge innebär inte några ytterligare konsekvenser för vattenkvalitet då
befintlig ledningsgata kommer att nyttjas då Nördfjärden korsas.

5.9 Rödlistade arter
ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) samlar in, lagrar, utvärderar och
tillhandahåller information om svenska rödlistade växt- och djurarter. Rödlistning är en klassificering av hotade
arter. Syftet är att kartlägga och klargöra olika arters sällsynthet, den risk de löper att försvagas eller utrotas,
och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa överlevnad.

En sökning i Artportalen för åren 2000–2018 har genomförts. I området mellan Bonäset och Nördfjärden finns
493 st. observationer registrerade i Artportalen. Samtliga är fördelade på 29 st. fågelarter. 486 av
observationerna är från området Holmen i Öjebyn i norra delen av sökområdet. Övriga 7 registreringar är från
Grisberget (5 st.) och Norrstrand (2 st.).

Mellan Nördfjärden och Munksund finns 69 st. registrerade fågelobservationer, samtliga är från
Pitholmsområdet och är fördelade på 15 arter.

5.9.1 Hänsynsåtgärder
Skyddade och känsliga växt- och djurarter påverkas minst av alternativ 1, dvs. att ledningen bibehålls i
befintlig sträckning och i befintligt utförande. Den påverkan som är aktuell har redan skett vid anläggandet av
ledningen.

När det gäller risk för fågelkollisioner, se vidare i avsnitt 5.9.2, har Vattenfall Eldistribution AB idag inte för
avsikt att genomföra några skyddsåtgärder för aktuell ledning.

Om förutsättningarna förändras, dvs. om problem med fågelkollisioner skulle uppstå, kommer Vattenfall
Eldistribution AB att se över om exempelvis sk. fågelavvisare kan vara en lösning på utsatta platser längs
ledningen för att minska risken för kollisioner. Detta görs av två skäl; hänsyn till fåglarna samt att
fågelkollisioner kan medföra kortslutning och därmed påverkar leveranssäkerheten.
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5.9.2 Konsekvensbedömning
Befintlig ledning löper genom områden där observationer har gjorts av rödlistade arter (fåglar).

Luftledningar i landskapet medför en risk för fåglar i närområdet. Fåglarna kan både kollidera med
luftledningarna eller dödas genom strömgenomföring. Kollisioner med luftledningar är mer vanliga i öppen
terräng och i närheten av vattenmiljöer vilka ofta utgör intressanta häcknings- eller födosöksbiotoper. Det
innebär en ökad frekvens av fåglar och potentiellt ökade kollisionsrisker. Kollisionerna beror ofta på att linorna
inte är tillräckligt synliga i landskapet.

Av den aktuella ledningens totala sträckning på 12 km löper ca 7-7,5 km genom sluten skogsmark inom
trädsäkrad ledningsgata. I sådan terräng utgör inte fågelkollisioner någon särskild risk. Fasavståndet på
ledningen är fyra meter vilket bedöms vara ett tillräckligt stort avstånd för att risken för strömgenomgång för
fåglar kan anses vara obefintlig.

Risk för fågelkollisioner bedöms föreligga framförallt där ledningen är sambyggd med PiteEnergis ledning.
Längs denna delsträcka är ledningen samlokaliserad med vägar och andra exploaterade områden där
människor dagligen vistas. Det finns inga kända rapporteringar om fynd av döda fåglar i anslutning till den
aktuella ledningen, varför bedömningen är att risken trots allt är liten.

Det regelbundna underhållet av en ledningsgata bidrar till ökad artrikedom, framförallt när det gäller växt- och
insektsarter. Sett ur denna aspekt uppstår en viss positiv konsekvens av löpande underhållsinsatser i en
redan etablerad gata.

Befintlig ledning kommer inte innebära några ytterligare konsekvenser för de arter av djur och växter som
finns i området. De skyddsåtgärder som föreslås bedöms dock begränsa påverkan i sådan grad att påverkan
sammantaget bedöms som liten.

5.10 Kulturmiljö
Piteå stad har legat på sin nuvarande plats sedan andra hälften av 1600-talet, och staden och dess
omgivningar är rika på kulturhistoriska lämningar. Inom 100 m från ledningsgatan har 7 fornlämningar, se figur
12, identifierats. Riksantikvarieämbetets register visar att det är fråga om bebyggelselämningar från nyare
tid/medeltid (RAÄ 2017).

Vid bostadsområdet Hällorna finns en fornlämning (Piteå socken 338:1) mitt i ledningsgatan. I
Riksantikvarieämbetets Fornsök kan läsas att det rör sig om bebyggelselämningar inom ett område av 80 x 40
m (nord-syd). I den norra delen av området förekommer rikligt med spritt tegel och rester från två spismurar
som eventuellt kan härröra från en gård som förstörts vid ledningsdragningen. Lämningen kan också vara en
dumpningsplats för tegel, då det ca 200 m ostsydost om platsen legat ett tegelbruk.

Vid Hällorna finns ytterligare tre bebyggelselämningar (Piteå socken 342:1, Piteå socken 342:2 och Piteå
socken 343:1) inom 50–100 m från ledningsgatan. En av lämningarna ligger delvis under en väg och inga
synliga spår av denna kan idag iakttagas. Två lämningar utgörs av husgrunder och igenrasade källare som
idag framträder i form av förhöjningar i marken.

Vid området Pitholm återfinns, inom 30 och 80 m från ledningen, två gamla gårdstomter (Piteå socken 243:1
och Piteå socken 242:1) enligt tidigare anteckningar. Inga synliga spår av dessa kunde vid inventeringstillfället
1987 iakttagas.

I sträckningens sydligaste del, nordöst om station Munksund ligger en boplats/fyndplats som i
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS har RAÄ-nr Piteå socken 230:1. I en täktkant vid skjutbanan
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har fynd hittats (bränd flinta, brända ben, bränd lera, slagg och skärvstenar) som utgör rester av en boplats,
en fornlämning. Boplatsens faktiska utbredning är okänd eftersom boplatsrester oftast inte är synliga ovan
mark utan ligger dolda under markytan.

I Piteå stad finns områden både av riksintresse för kulturmiljövård, länsstyrelsens kulturmiljöprogram samt
ytterligare fornlämningar men dessa kulturmiljöer och fornlämningar ligger på sådant avstånd från befintlig
ledning att de inte kommer att påverkas.

Alla fornlämningar, kända såväl som okända, är skyddade i 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950), KML. Lagen
anger att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning (2 kap. 6§ KML). Lagen anger också att ett
område som behövs för att skydda fornlämningen, ett fornlämningsområde, har samma skydd. Alla
verksamheter som innebär att en fornlämning påverkas är tillståndspliktiga.

Tabell 4. Fornlämningar inom 100 m från befintlig luftledningsträckning.
RAÄ nr/ID Fornlämningstyp Avstånd från ledning
Piteå socken 338:1 Husgrund 0 m
Piteå socken 342:1 Bytomt/gårdstomt Ca 50 m
Piteå socken 342:2 Bytomt/gårdstomt Ca 60 m
Piteå socken 343:1 Bytomt/gårdstomt Ca 60 m
Piteå socken 243:1 Bytomt/gårdstomt Ca 30 m
Piteå socken 242:1 Bytomt/gårdstomt Ca 80 m
Piteå socken 230:1 Boplats Ca 80 m

5.10.1 Hänsynsåtgärder
Inom aktuellt område finns en fornlämning (Piteå socken 230:1) på ca 80 m:s avstånd, men boplatsens
faktiska utbredning är okänd eftersom boplatsrester oftast inte är synliga ovan mark utan ligger dolda under
markytan. Länsstyrelsens har fastställt ett skyddsområde kring den här boplatsen, se blåskrafferad yta i figur
13. Inom den ytan kan ytterligare boplatsrester finnas under markytan. Den som planerar en verksamhet som
riskerar att orsaka markskador, även ytliga, ska därmed enl. 2 kap. 10 §KML samråda med Länsstyrelsen.

5.10.2 Konsekvensbedömning
Risk för påverkan på fornlämningarna finns vid anläggningsarbete och underhållsarbete. Ursprunget till
identifierad bebyggelselämning längs ledningsgatan vid området Hällorna (strax söder om station Bonäset) är
osäkert. Om det rör sig om en dumpningsgrop för tegel är lämningen relativt okänslig, och om det rör sig om
en gårdsrest är den redan utspridd och kraftigt påverkad i samband med ledningsgatans anläggande.

Boplatsens (Piteå socken 230:1) faktiska utbredning är okänd och därmed kommer samråd med länsstyrelsen
ske enligt 2kap kulturmiljölagen för att fastställa om fornlämningens utbredning berör ledningsgatan.

Övriga lämningar ligger idag bland nutida bebyggelse och påverkas inte.
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Figur 12. Kulturvärden inom utredningsområdet.
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Figur 13. Skyddsområde för fornlämning (RAÄ-nr Piteå socken 230:1).
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5.11 Landskaps- och stadsbild
Berört område utgörs främst av skog- och ängsmark. Ledningen löper i närheten av bebyggelse på flertalet
platser och korsar Nördfjärden söder om station Stadsfjärden.

5.11.1 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.

5.11.2 Konsekvensbedömning
Under drift tar en luftledning en begränsad öppen yta i anspråk och utgör ett nytt visuellt inslag i landskapet
och bebyggelsemiljön. Dock kan påverkan begränsas av mellanliggande vegetation och närliggande
infrastruktur.

I befintligt läge innebär ledningen inte några ytterligare konsekvenser för landskaps- eller stadsbild än de som
uppstod i samband med att ledningen byggdes för ca 40 år sedan. Ledningen har funnits på platsen sedan
lång tid tillbaka och dess negativa påverkan bedöms vara begränsad då allmänheten har vant sig vid att
ledningen finns på platsen. Den bedöms därmed inte uppfattas som ett främmande inslag i miljön.

5.12 Friluftsliv
Berört område ligger inom riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv-kust och turism enligt 3 kap. 6§ och 4
kap. 2§ miljöbalken. Norrbottens skärgård är mycket attraktiv för friluftsliv och kustturism. Området har
långsiktiga möjligheter för det rörliga friluftslivet och bidrar också till en hållbar grund att utveckla näringar som
baseras på friluftsaktiviteter, se figur 11.

Grisbergets friluftsområde är ett annat populärt mål för rekreation och friluftsliv som till viss del kommer att
beröras av valt sträckningsalternativ.

I norra delen, vid Bonäset, passerar ledningen genom ett kommunalt friluftsområde med elljusspår.

Två skoterleder finns utmärkta i det berörda området, en som löper i väst-östlig riktning och korsar ledningens
norra del och en som löper nord-sydlig riktning och sammanfaller med ledningsgatan i höjd med Strömnäs.

5.12.1 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.

5.12.2 Konsekvensbedömning
En ledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen främst för att den till viss del medför en visuell
barriär. Ledningsgator kan även uppfattas som positiva då de ofta fungerar som riktmärken i landskapet att
orientera efter.

Tillgängligheten till natur- och rekreationsområden förändras inte av den befintliga ledningen som inte heller
utgör något hinder för friluftslivet.
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5.13 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Det som normalt diskuteras när det gäller ledningars påverkan på människors hälsa är magnetfält och ljud.

Längs den delsträcka där befintlig ledning passerar genom de mer centrala delarna av Piteå stad förekommer
två större bostadsområden: Djupviken och Strömnäs. Närmaste bebyggelse finns på vissa platser belägna
närmare än 25 m från befintlig ledning. Exempel på närheten till bostäder framgår av figur 14.

Figur 14. Foto på befintlig ledning (till höger i bild) längs bostadsområdet Djupviken.

5.13.1 Elektriska och magnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa och diskutera i
denna MKB.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
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I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:

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

· Undvika 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.

Vattenfall Eldistribution skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

5.13.2 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.

5.13.3 Konsekvensbedömning
Magnetfältens storlek kring en ledning beror på faslinornas höjd och placering, avståndet mellan linorna och
strömmens storlek. För aktuell ledning har teoretiska magnetfältsvärden beräknats utifrån årsmedelström
genom ledningen. Magnetfältets utbredning i sidled från centrum av ledningsgatan redovisas i diagrammen
nedan och är beräknad för en höjd på 1,5 m över marknivå. Där ledningarna löper parallellt med andra
ledningar redovisas utbredningen i sidled utifrån centrum av den sammanlagda ledningsgatan. Avstånd med
minustecken visar avstånd på västra sidan om ledningen, avstånd med plustecken visar avstånd på östra
sidan om ledningen.

För närvarande pågår ett parallellt projekt som en ny 150 kV ledning (PL25S2) mellan Grisberget och
transformatorstation PT45 Stadsfjärden. Den nya ledningen möjliggör förändring av strömfördelning i området.
Magnetfältet och påverkan på miljön beskrivs både i förhållande till dagsläget och till ett planerat framtida
scenario, när den nya ledningen är byggd, se avsnitt 5.13.3.1 och avsnitt 5.13.3.2.

De delsträckor där parallellgång med andra ledningar sker kommer det sammanlagda magnetfältet redovisas.

5.13.3.1 Magnetfält från befintlig ledning i dagsläget
Figurer 15–22 visar resultat från utförda magnetfältsberäkningar för befintlig 150 kV ledning (PL23, PL4 S5
och PL24) samt parallella ledningar (PL25, PL492, PL441, PL442 och PL4 S3) i dagsläget. Ledningarna
redovisas med streckade linjer, medan det resulterande magnetfältet redovisas med grön heldragen linje.
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Från Grisberget genom bostadsområdet Djupviken till Stadsfjärden löper befintlig ledning (PL23) parallellt
med PL492 (figur 24) i framtiden. Det sammanräknade magnetfältet uppgår till <0,4 μT vid 9 m:s avstånd på
västra sidan och vid 14 m:s avstånd på östra sidan från ledningens centrum. Magnetfältet beräknas
understiga 0,07 μT på ett avstånd av 25 m från ledningens centrum.

Från Stadsfjärden genom bostadsområdet Strömnäs till PT44 löper befintlig ledning (PL4S5) parallellt med
PL492 (figur 25–28) längs hela sin sträckning i framtiden. Det sammanräknade magnetfältet uppgår till <0,4
μT vid 15 m:s avstånd på västra sidan och vid 21 m:s avstånd på östra sidan från ledningens centrum.
Magnetfältet beräknas understiga 0,2 μT på ett avstånd av 25 m från ledningens centrum.

För den sista delsträckan, där ledningen vinklar av mot sydväst, är beräkningen grundad på kumulativa
effekter av befintlig 150 kV ledning (PL24) tillsammans med en planerad, ny 150 kV ledning mellan ledning
PL4S3-4 och station PT46 Munksund (parallellgående projekt, se också avsnitt 3.1.1), se figur 29.
Beräkningarna visar att det sammanräknade magnetfältet understiger 0,2 µT vid 40 m:s avstånd från
ledningen på västra sidan och 0,23 µT vid 50 m:s avstånd på östra sidan om ledningen.

Längs sträckan finns inget bostadshus som får ett beräknat magnetfält lika med eller högre än 0,4 μT.

5.13.3.3 Ljud
Ljud kan uppkomma utmed luftledningar vid särskilda väderförhållanden. Vid fuktig väderlek (dimma, regn
eller snöfall) kan det uppstå sprakande ljud, när s.k. koronaurladdningar sker från ledningen. Ljudet kan
jämföras med ett sprakande tomtebloss.  Ljudet avtar snabbt med avståndet från ledningen och för en 150 kV
ledning understiger ljudnivåerna Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden för externt industribuller,
vilket tillämpas för flertalet typer av verksamheter utomhus, dvs 40–45 dB(A) för områden med låg
bakgrundsnivå. Med de generella avstånd som används mellan kraftledning och bostadshus bedöms
ljudnivåerna inte utgöra en hälsorisk. Vid anläggandet av en ny ledning förekommer maskinbuller under
anläggningsskedet.

5.14 Infrastruktur
I närområdet till befintlig ledning finns E4 och väg 506 (Havsbadsvägen) som är av riksintresse för
kommunikation enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. Järnvägssträckan Piteå-Älvsbyn samt järnvägsanläggningen i
Piteå är också av riksintresse. Inom området finns även ett brett stråk för framtida järnväg (Norrbotniabanan).
Hamnen i Sjöfjärden utgör också riksintresse, se figur 29.

5.14.1 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.

5.14.2 Konsekvensbedömning
Valt alternativ bedöms inte innebära några tillkommande konsekvenser för den befintliga infrastrukturen.

Eftersom befintlig ledning ligger inom riksintresse för Norrbotniabanan kan ledningen komma att behöva
flyttas och/eller höjas vid eventuellt byggande av järnväg (enligt Trafikverkets yttrande).

5.15 Miljöfarlig verksamhet
I närområdet finns några företag med verksamheter som klassas som miljöfarliga och dessa finns registrerade
i den nationella databasen Miljöreda (Länsstyrelserna), se figur 11.

5.15.1 Hänsynsåtgärder
Inga särskilda åtgärder föreslås.
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5.15.2 Konsekvensbedömning
Ledningen i dess befintliga lokalisering och utförande kommer inte att innebära några förändringar och
därmed kommer inte några förorenade områden att bli påverkade.

6 KUMULATIVA EFFEKTER
Den befintliga ledningen (PL23 och PL4 S5) löper parallellt med andra ledningar längs hela sin sträckning. För
närvarande pågår ett parallellt projekt som innebär en ny 150 kV ledning (PL25S2) i markkabelutförande
mellan Grisberget och transformatorstation PT45 Stadsfjärden. Den nya ledningen möjliggör förändring av
strömfördelning i området. Beskrivningen och analysen av kumulativa effekter har behandlats i beräkningar
för att redovisa den samlade påverkan från magnetfälten i ett bedömt, framtida scenario.

Avsnitt 5.3.1.2 och figurerna 23–29 redovisar resultat från utförda magnetfältsberäkningar för kumulativa
effekter.

Längs aktuell sträcka finns inget bostadshus som får ett beräknat magnetfält lika med eller högre än 0,4 μT.
Bedömningen är att den befintliga ledningen innebär en liten negativ konsekvens på människors hälsa och
miljön, sett till kumulativa effekter.
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Figur 30. Infrastruktur inom utredningsområdet.
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7 SAMLAD BEDÖMNING
En ledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet. De
konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala
förutsättningarna. I tabell 5 redovisas en sammanfattning av genomförda konsekvensbedömningar för
respektive aspekt för sökt alternativ.

Tabell 5 Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö.

Aspekt Konsekvens Sammanfattning

Markanvändning,
bebyggelse och planer

Detaljplan för nya bostäder och
förskola.

Ledningen kommer att beröra planlagda områden men
konskvenserna bedöms bli små  eftersom ledningen kommer att
följa befintlig infrastruktur och hålla tillräckligt avstånd till
planerade bostäder och förskola.

Rennäring Ståkke och Östra Kikkejaure är två
samebyar inom eller i närheten av
berört område. Ståkke sameby har
vinterbetesmark inom de områden
som sökt alternativ passerar.

I och med att ledningen är befintlig och löper inom tätbebyggt
område bedöms tillkommande negativa konsekvenser för
rennäringen inte uppstå.

Resurshushållning
Material, råvaror och energi. Inga negativa konsekvenser uppstår då ledningen är befintlig.

Miljömål Begränsad klimatpåverkan, Säker
strålmiljö, Levande sjöar och
vattendrag och Levande skogar.

Befintlig ledning möjliggör ett fortsatt nyttiggörande av förnybar
energiproduktion och kan därför antas bidra till minskad
klimatpåverkan. Magnetfältsberäkningar visar att längs sträckan
finns inget bostadshus som får ett beräknat magnetfält lika med
eller högre än 0,4 μT. Påverkan på levande vattendrag och skogar
bedöms bli obetydlig i och med att befintlig ledningsgata kommer
att nyttjas.
Sammanvägd bedömning av konsekvenserna på nationella  och
regionala miljömål bedöms bli små.

Miljökvalitetsnormer Mi jökvalitetsnormer för
omgivningsbuller och vattenkvalitet.

Valt alternativ med ledningen i dess befintliga läge innebär inte
några ytterligare konsekvenser för vattenkvalitet då befintlig
ledningsgata kommer att nyttjas där Nördfjärden korsas.
Befintlig ledning bedöms inte påverka förutsättningarna att
uppfylla mi jökvalitetsnormerna för buller.

Naturmiljö Naturvårdsavtal (SK 988-2004) och
naturvärden (N 2685-2004),
Grisberget. Sumpskogar.

Området med naturvårdsavtal utpekades långt efter att befintlig
ledningsgata etablerades i området och påverkan bedöms ur den
aspekten som ringa för befintlig ledning. Valt alternativ med
ledningen i dess befintliga läge innebär inte några tillkommande
konsekvenser för berörda områden. Påverkan på naturmiljön
bedöms bli liten.

Vattenmiljö Nördfjärden Valt alternativ med ledningen i befintligt läge innebär inte några
ytterligare konsekvenser för vattenkvalitet då befintlig ledningsgata
kommer att nyttjas där Nördfjärden korsas.

Rödlistade arter Skyddsvärda växtarter och fågelarter
i närområdet.

Luftledningar i landskapet medför en risk för fåglar i närområdet.
Av den aktuella ledningens totala sträckning på 12 km går ca 7-
7,5 km genom sluten skogsmark inom trädsäkrad ledningsgata. I
sådan terräng utgör inte fågelkollisioner någon särskild risk.
Befintlig ledning kommer inte innebära några ytterligare
konsekvenser för de arter av djur och växter som finns i området.
De skyddsåtgärder som angetts bedöms dock begränsa påverkan
i sådan grad att påverkan sammantaget bedöms bli liten-måttlig.

Kulturmiljö Inom 100 m från kraftledningens
gata har 7 fornlämningar
identifierats.

Risk för påverkan på fornlämningarna finns vid anläggningsarbete
och underhållsarbete.  Vattenfall Eldistribution AB avsikt är att
behålla befintlig ledning och någon påverkan bedöms därför inte
uppstå eftersom inget anläggningsarbete tillkommer för befintlig
ledning.
För fornlämning Piteå socken 230:1 är den största risken för
påverkan vid reinvestering av den befintlig ledning eller vid
underhåll som innebär grävning, tex vid stolpbyten.  Vattenfall
Eldistribution AB kommer att följa 2 Kap KML vi ket innebär att
samråd kommer att hållas med länsstyrelsen då anläggnings- eller
underhållsarbete  riskerar att påverka  lämningen eller dess
beslutade skyddsområde.
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Landskapsbild Inget nytt markanspråk. I befintligt läge innebär ledningen inte några ytterligare
konsekvenser för landskapsbilden än de som uppstod redan i
samband med att ledningen byggdes för ca 40 år sedan.

Friluftsliv Riksintresse för friluftsliv och rörligt
friluftsliv-kust och turism enligt 3 kap.
6§ och 4 kap. 2§ miljöbalken.
Grisbergets friluftsområde.
Ett kommunalt friluftsområde med
elljusspår.
Två skoterleder.

Tillgängligheten till natur- och rekreationsområden förändras inte
av den befintliga ledningen som inte heller utgör något hinder för
friluftslivet.

Boendemiljö, hälsa
och säkerhet

Idag finns 109 bostadshus inom ca
50 m på ömse sidor om ledningens
centrum varav 13 st inom ca 25 m:s
avstånd.

Från Grisberget genom bostadsområdet Djupviken till
Stadsfjärden beräknas magnetfältet understiga 0,07 μT 25 m från
ledningens centrum.
Från Stadsfjärden genom bostadsområdet Strömnäs till PT44
beräknas magnetfältet understiga 0,2 μT 25 m från ledningens
centrum.
Längs sträckan finns inget bostadshus som får ett beräknat
magnetfält l ka med eller högre än 0,4 μT. Bedömningen är att den
befintliga ledningen innebär en liten påverkan på människors
hälsa och miljön.

Infrastruktur Riksintresseområde för järnväg
(Norrbotniabanan, Robertsfors-
Piteå) samt E4 och väg 506.

Valt alternativ bedöms inte innebära några tillkommande
konsekvenser för den befintliga infrastrukturen. Eftersom befintlig
ledning ligger inom riksintresse för Norrbotniabanan kan ledningen
komma att behöva flyttas och/eller höjas vid eventuellt byggande
av järnväg.

Aktuell ledning kommer fortsatt att förstärka regionnätet och möjliggöra ökat effektuttag i Piteå området.

Alternativet som innebär anläggande av en ny ledning skulle innebära att ny skogsmark måste tas i anspråk
och områdets friluftsaktiviteter skulle bli påverkade liksom fastställda områden för hästhållning. En ny
skogsgata skulle skapa ytterligare fragmentering i området och upplevelsen av naturen liksom
landskapsbilden skulle påtagligt förändras med måttliga-stora negativa konsekvenser. Sträckningsalternativet
skulle också innebära konflikt med pågående detaljplaneärende D2086.

Sökt alternativ innebär att ledningen kvarstår i befintlig ledningsgata och i befintligt utförande. Detta undviker
påverkan på oexploaterade markområden vilket i sin tur minskar risken för att naturvärden, kulturvärden,
vattenmiljö, friluftsliv och skyddsvärda arter ska påverkas.

Aktuell ledning löper genom detaljplansområde (D2086). Ledningen kommer inte att innebära negativa
konsekvenser för planerade bostäder och förskola eftersom ledningen löper på den södra sidan om området
vilket resulterar i att tillräckligt avstånd till planerade bostäder och förskola kan hållas.

Längs den delsträcka där befintlig ledning passerar genom de mer centrala delarna av Piteå stad förekommer
två bostadsområden: Djupviken och Strömnäs. Dock förekommer inget bostadshus längs ledningen som får
ett beräknat magnetfält lika med eller högre än 0,4 μT. Befintlig ledning bedöms därför innebära en liten
påverkan på människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens krav på lokalisering och bästa möjliga teknik bedöms vara uppfyllda då en trädsäkrad luftledning
är det mest driftsäkra och ändamålsenliga i detta fall. En sammanvägd bedömning av samtliga aspekter och
konsekvenser innebär att påverkan från befintlig ledning (sökt alternativ) bedöms bli små.
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